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RESUMO 

 

O objeto deste trabalho é uma reflexão sobre a dinâmica relacional da história das 

políticas públicas culturais do estado do Espírito Santo atuando na materialização da 

criação da Galeria Homero Massena. Trata da análise das estratégias adotadas pelo 

Estado do Espírito Santo para a área cultural, numa abordagem que questiona as 

artes visuais e o panorama do ensino das artes em Vitória, que coloca em relevância 

as interfaces de aspectos políticos e usa como linha condutora de reflexão a 

formação dos espaços culturais para exposições. Assim, é no estudo do contexto da 

criação da GHM, no ano de 1977, e na análise de sua atuação até os dias atuais 

que destacamos as políticas públicas implementadas para as Artes Plásticas no 

nosso Estado.  

Consideramos que a GHM foi o primeiro espaço criado especialmente para 

organizar exposições na cidade de Vitória e consideramos que sua atuação 

ininterrupta até a atualidade pode refletir sua relação com o contexto social, 

mantendo, frente a ele, uma posição de resistência a partir do campo das artes. 

 

 

Palavras-chave: História da Arte, Política Cultural e Exposições, Galeria Homero 
Massena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The object of this work is a reflection about the relational dynamics of Espirito 

Santo´s Cultural and Public Politics History, acting on the materialization Homeros 

Massena Gallery creation. This is an analysis of those strategies adopted by Espirito 

Santo state to the cultural area, with an approach that questions visual arts and 

Vitória´s way of teaching art. It puts the political aspects' interfaces in relevance, and 

uses the reflection and formation of cultural spaces for exhibitions. So, is at the Study 

of GHM context, in 1977, and at the analysis of its actuation until nowadays that we 

bring the public politic´s implementations to the Plastic Arts in our State. 

We consider that Homero Massena Gallery is the first space created specially to 

organize exhibitions in Vitória, also that it´s continuous actuation can reflect the 

relation with the social context, keeping up with a resistance position from the arts. 

 

 

Keywords: Art´s History, Cultural Politics and Expositions, Galeria Homero Massena. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho propõe-se  a  uma reflexão sobre as estratégias adotadas pelo estado 

do Espírito Santo, a partir da década de 1970, para a área cultural, especialmente no 

campo das Artes Visuais. Centra-se na história da formação dos espaços culturais 

de exposição e usa como estudo de caso a criação da Galeria Homero Massena, 

sua formação, bem como seu momento atual, quando reafirma a sua identidade ao 

promover e proporcionar visibilidade à produção de artistas capixabas que iniciam 

sua trajetória.  

Eleger a Galeria Homero Massena como eixo condutor desta pesquisa sobre 

estratégias públicas para as Artes Visuais, partiu do interesse em aprofundar 

estudos sobre a história da arte capixaba. Consideramos que a Galeria Homero 

Massena, além de ter sido o primeiro espaço em Vitória criado especificamente para 

expor Artes Visuais reflete, também, a trajetória de uma  instituição cultural  que 

conseguiu manter-se funcionando sem interrupções por três décadas. Dessa forma, 

no nosso contato direto como coordenadora do espaço desde 2006, percebemos  o 

vasto material ainda inexplorado disponível para pesquisa na própria Galeria, que, 

embora necessitando tratamento e catalogação, se apresenta como fonte rica de 

informações. Outro motivo para a escolha do tema parte do desejo de conhecer 

melhor tanto a história como os artistas que atuaram, em particular em Vitória, no 

contexto das artes plásticas no Espírito Santo.  
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Por ser o primeiro espaço criado para expor Artes Visuais na cidade de Vitória, a 

GHM reverbera seu lado de pioneirismo em relação à expansão de outros espaços 

expositivos de arte que vão surgir progressivamente na nossa capital. 

Muitos artistas iniciaram suas trajetórias expondo na Homero Massena nos anos de 

1970 e 1980 e hoje se afirmam como figuras de destaque no contexto da produção 

artística capixaba. Consideramos a GHM um espaço representativo da possível 

materialização das Políticas Públicas do Espírito Santo, evidenciando os esforços e 

fragilidades da ação cultural oficial no Estado.  

A inauguração da Galeria Homero Massena, embora fosse uma reivindicação dos 

artistas1, deu-se em virtude de um projeto cultural previamente elaborado, mas sem 

os debates desejáveis entre a classe artística. É, porém, fruto de uma política 

cultural que visava atender aos artistas e à sociedade capixaba. Conforme era 

largamente divulgado na imprensa local, questionava-se a efetividade do 

cumprimento dos objetivos da Fundação Cultural, no momento em que esta passava 

da Secretaria de Estado da Educação para as Secretaria de Bem-Estar Social, 

assunto que trataremos mais à frente.  

Traçar um panorama do desenvolvimento das políticas públicas do Estado para as 

Artes Visuais se confunde com a história da Galeria e de seu significado para a 

construção de um novo meio artístico capixaba. As dificuldades nessa pesquisa se 

apresentam, entre outras, no acesso às fontes de informação, pois embora existam 

alguns acervos organizados no Estado, a falta de arquivos específicos voltados para 

a arte e a dispersão de dados e obras exige persistência, tempo e determinação do 

pesquisador. Outra dificuldade é que, por se tratar de uma pesquisa inédita, 

sentimos falta de outros estudos similares que pudessem nos servir de apoio, 

indicando caminhos, confirmando ou contestando dados. A pesquisa em fontes 

primárias foi realizada em documentos da Fundação Cultural e do Departamento 

Estadual de Cultura que se encontram no Arquivo Público Estadual, bem como no 

Conselho Estadual de Cultura e na própria Galeria Homero Massena.  

Buscando referência para a história das políticas públicas que culminaram na 

criação da Galeria Homero Massena, recorremos ao Arquivo Público Estadual, por 

                                                 
1
 SALGUEIRO , Maurício. A procura de um caixote capixaba nos bastidores de uma exposição. 

CUCA, Vitória, n. 0, p. 11-15, fev.1977. Entrevista concedida a Ernani Boas. O BECO da criação. 
Espírito Santo Agora. n. 15 p. 38-40, set./out. 1974.   
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ser esta instituição depositária do acervo de documentos da Fundação Cultural-

FCES e do Departamento Estadual de Cultura-DEC. Esses órgãos precederam à 

atual Secretaria de Estado da Cultura e eram responsáveis pela definição da política 

pública para a área da cultura e pela promoção e difusão das Artes Plásticas no 

Espírito Santo. 

Com a criação da Divisão de Memória do DEC, todo o acervo fotográfico, entre 

outros documentos dos espaços expositivos, foi transferido para aquela divisão, que, 

após a extinção do DEC, passou para o Arquivo Público do Estado do Espírito 

Santo-APEES. Em virtude de obras na sua nova sede, o atendimento do Arquivo 

Público se deu com restrições durante o segundo semestre de 2009, mas mesmo 

assim, tivemos acesso a todo o arquivo fotográfico da Divisão de Memória, que foi 

de grande utilidade para esta pesquisa. 

Os documentos da Fundação Cultural do Espírito Santo-FCES e Departamento 

Estadual de Cultura-DEC estão descritos em Referências Bibliográficas, da forma 

como foram recolhidos ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Como, 

ainda, não foram submetidos a processamento técnico, carecem de uma referência 

mais elaborada.  

Realizamos pesquisas nas pastas da Fundação Cultural e do DEC, consultamos as 

fontes primárias existentes na própria Galeria, obras do acervo, textos de catálogos 

e realizamos entrevistas com questões estruturadas previamente. Os documentos 

usados nessa pesquisa são constituídos pela consistência de fontes primárias, de 

livros de registro de visitantes, livros de atas, correspondências, relatórios, 

catálogos, convites das exposições, sem deixar de lançar mão de fotografias e, 

particularmente, do contato com as obras de arte. Pudemos também enriquecer as 

informações sobre a história da Galeria Homero Massena, organizando entrevistas 

junto aos funcionários, dirigentes e artistas que atuaram e ainda atuam na GHM.  

A partir desses contatos, como a criação da Galeria Homero Massena estava 

vinculada à Fundação Cultural do Espírito Santo e objetivava atender à necessidade 

de exibição da arte capixaba do período, achamos pertinente levantar a história das 

artes plásticas por meio das exposições realizadas pela Fundação Cultural do 

Espírito Santo, maior responsável pela execução da política cultural no Estado 

naquela época. 
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Por se tratar de um estudo que se propôs a ser tanto uma pesquisa histórica, quanto 

uma análise interpretativa de estratégias adotadas nas atividades da GHM, a 

metodologia e o referencial teórico adotados buscam contemplar essas 

especificidades de natureza investigativa num trabalho que se expandiu para uma 

pesquisa bibliográfica mais ampla. Assim, consultamos textos de jornais, periódicos 

e revistas, bem como catálogos de exposições e textos de historiadores e críticos de 

arte da atualidade, para formarmos um olhar mais amplo sobre o contexto da arte no 

Brasil no período estudado, e, assim, analisar a resposta que artistas capixabas 

davam ao campo da arte. 

Para tanto, nos apoiamos, também, nas idéias e conceitos de Michael Baxandall2 

por considerarmos a “crítica inferencial” proposta em seu livro Padrões de Intenção, 

como caminho orientador para o processo metodológico deste trabalho. Daí, 

compreendermos as determinações que motivaram a existência da Galeria Homero 

Massena como parte da política cultural adotada pelo Estado. Esclarecemos que se 

consideramos a Galeria como um acontecimento histórico e utilizamos os conceitos 

de encargo e diretriz propostos por Baxandal, os utilizamos como apoio para 

explicarmos a formação, as estratégias e mesmo fragilidades na formação e 

trajetória da Galeria Homero Massena e pontuamos que o nosso trabalho é uma 

inferência possível que provoca outros futuros enfoques. Por outro lado, o conceito 

de “troc” (palavra francesa utilizada por Baxandall e que significa troca, permuta) nos 

levou à memória cultural da galeria modernista estudada por Brian O’Doherty 3 no 

seu livro No interior do cubo branco. De certa forma, nos valemos de algumas 

colocações do autor, guardando distância das especificidades de casos estudados, 

para engendrar as relações de decisões políticas que culminaram na criação da 

Galeria Homero Massena e nas situações que provocaram a sua permanência, até 

os dias de hoje, no cenário das artes no Estado.  

Desse modo, o percurso da pesquisa seguiu uma estrutura cronológica, abordando 

primeiramente a situação das artes plásticas em Vitória e as mostras que 

antecederam à criação da Galeria Homero Massena, realizadas no foyer do Teatro 

Carlos Gomes. Primeiramente, foi efetuado um levantamento de todas as 

                                                 
2
 BAXANDALL,    Michael. Padrões de Intenção:   a explicação     histórica   dos quadros. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
3
 O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. Tradução 

Carlos S. Mendes Rosa. Sã Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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exposições realizadas naquele espaço e traçado um panorama das mais 

importantes, aquelas que, de alguma forma, puderam contribuir para o 

desenvolvimento dos artistas e aprimoramento da compreensão das artes pelo 

público capixaba.  

Procuramos no nosso primeiro capítulo, “Panorama sócio-cultural do Estado do 

Espírito Santo até a década de 1930”, traçar um painel da história sócio cultural do 

Estado do Espírito Santo, buscando apresentar um breve cenário da construção da 

cultura capixaba a partir da sua constituição como capitania. O desenvolvimento 

econômico que passa pelo ciclo do café e da imigração européia provoca 

transformações sociais e culturais que propiciam o surgimento do que podemos 

chamar um embrião da política pública para a área cultural, na década de 1909, com 

a criação do Instituto de Belas Artes no Governo de Jerônimo Monteiro. As 

referências para este capítulo tiveram como base alguns escritos de José Teixeira 

de Oliveira, Maria Stella de Novaes, Gabriel Bittencourt, Luiz Carlos Oliveira, Maria 

Izabel Perini Muniz, Almerinda Lopes e José Cirillo. 

No segundo capítulo, “As artes e os espaços para as artes no Espírito Santo: A 

produção artística capixaba (1930 a 1960)”, situamos como a arte capixaba, ainda 

ligada à tradição, passa a receber novos ares depois da federalização da Escola de 

Belas Artes-EBA. Por iniciativa particular, é criado o Museu de arte Moderna do 

Espírito Santo – MAM, que também contribui para a formação de um outro pensar 

sobre as Artes Plásticas na capital. A convergência do trabalho de artistas em torno 

do tema paisagem mostra a escolha desse gênero como elemento aglutinador de 

uma representativa característica das artes visuais no Estado.  Para sermos fiéis a 

essa perspectiva tivemos como base, essencialmente, a pesquisa de Samira 

Margotto sobre pinturas de paisagem no Espírito Santo. 

No que diz respeito ao contexto das discussões das artes plásticas em Vitória,  esse 

tema é aprofundado no terceiro capítulo que  aborda  “As políticas públicas para as 

artes no Espírito Santo”. Achamos importante reiterar que o cenário cultural 

capixaba do final da década de 1960 e início de 1970 é marcado pela criação do 

Conselho Estadual de Cultura-CEC e da Fundação Cultural do Espírito Santo – 

FCES, órgãos responsáveis pela definição de políticas públicas voltadas para a área 

da cultura no Espírito Santo. Assim, analisa-se o contexto artístico e discorre-se 

sobre a política cultural da época. Relata-se, também, as exposições mais 
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representativas para a efetivação do caráter formador de conhecimento das artes 

plásticas - tanto para os artistas como para o público - realizadas no foyer do Teatro 

Carlos Gomes.  Nesse capítulo lançamos mão, em grande parte, de informações 

colhidas em fontes primárias. Por outro lado, nos valemos de alguns textos críticos 

de Ângela Grando e Glória Ferreira, entre outros, para as reflexões que denotam a 

preocupação do período em iniciar um espaço para debate na área de artes.   

A criação da Galeria Homero Massena, dados históricos da sua formação, o 

desenvolvimento das estratégias de gestão, exposições e acervo, bem como as 

mostras que representaram uma quebra de paradigmas nas artes visuais em Vitória, 

a partir dos anos de 1970, estão analisados no capítulo quatro: “Espaço expositivo 

Galeria Homero Massena”. Informações do contexto cultural da década de 1970 

tratados por Carlos Alberto Messeder Pereira, Cristina Freire e Ângela Grando, 

contribuíram para nosso entendimento sobre aquela época. Neste capítulo, além das 

obras de arte, trabalhamos mais especificamente com matérias publicadas em 

jornais, textos de catálogos, entre outros documentos, e entrevistas. Selecionamos 

algumas instalações, sobre as quais fizemos um comentário mais detalhado, em 

virtude de suas propostas trazerem linguagens inovadoras, por se relacionarem 

diretamente com o espaço expositivo e por constituírem quebras de paradigmas nas 

exposições realizadas na Galeria Homero Massena. 

Complementamos o trabalho com ilustrações que marcam os momentos importantes 

no desenvolvimento das atividades da Galeria, aspectos das exposições e acervo. 

Incluímos nos anexos, documentos e textos que enriquecem as análises e poderão 

ser referenciais para novos estudos sobre o assunto. Dessa forma, os Apêndices A, 

B e C registram as exposições realizadas nos espaços da Galeria Álvaro Conde, no 

foyer do Teatro Carlos Gomes e na Galeria Homero Massena. Esse material foi 

organizado por meio de consulta nos livros de registro de visitas desses espaços, da 

leitura de relatórios e matérias divulgadas na imprensa local. Com isso, objetivamos 

realizar, tanto um levantamento minucioso dos artistas que expuseram nesses 

espaços, desde a sua criação, como uma possível análise da evolução dos modos 

de exposição, tal como tempo de duração, formas de utilização do espaço, entre 

outras.  

No Apêndice D consta um resumo das atas da Comissão de Seleção das propostas 

para exposição no espaço da Galeria a partir de 1988, quando é criada a Comissão 
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Estadual de Artes Plásticas, e se constitui o início de um processo de mudança no 

sistema de seleção das mostras, até então sem uma política definida.  

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa inédita, tratando especialmente com 

fontes primárias, contribuindo para a preservação de parte da história da arte e dos 

artistas do Espírito Santo. Desta forma, a partir do contato direto com fotografias, 

documentos e obras de acervos, percebemos que esta pesquisa poderia constituir 

um corpus de fontes de pesquisa até então não investigadas e, assim, contribuir 

para a maior visibilidade da historiografia da arte no Espírito Santo, recuperando 

uma parte de sua visualidade para a história da arte no Brasil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 – UM PANORAMA SÓCIO-CULTURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO ATÉ A DÉCADA DE 1930.  

 

O passado deve sempre ser visto como um todo (às vezes 
incompreensível), de modo que a história da cultura necessita ter os pés 
solidamente fincados no solo das histórias econômica, política e social. 

Renato Pacheco
1
 

O Espírito Santo tem se configurado como uma importante unidade da federação, 

principalmente com o novo ciclo de desenvolvimento econômico gerado pelo 

Petróleo: é a terceira onda de crescimento – como dizem os economistas e analistas 

financeiros do Estado. Esse crescimento acelerado e suas conseqüências para a 

compreensão da sociedade e cultura capixabas carecem de uma reflexão do cenário 

econômico, social e cultural que se configuram desde a criação da Capitania, em 

1534. 

Dessa forma, em uma breve passagem pela história do Espírito Santo, busca-se, 

neste texto, trazer um pouco de luz aos sistemas intercambiantes que levaram à 

constituição de uma política pública para a cultura no Estado – objeto desta 

dissertação. Sem pretender reescrever a história pontuamos, verbal e visualmente, 

                                                 
1
 PACHECO, Renato José Costa. A cultura Capixaba: uma visão pessoal. Vitória: IHGES, 2004. p. 
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alguns aspectos que fizeram eclodir a necessidade de criar espaços expositivos e 

uma proposta de ocupação destes ao longo das últimas décadas. 

1.1 – A ADMINISTRAÇÃO PORTUGUESA ( 1534-1808) 

Enquanto capitania, o Espírito Santo passou a existir com a assinatura da carta de 

doação a Vasco Fernandes Coutinho, em 1534.2 Ainda naquele ano, se inicia a 

expedição e o cumprimento dos direitos e deveres do donatário e dos colonos. As 

primeiras sessenta pessoas, vindas com a caravela Glória, desembarcaram em uma 

praia próxima do Monte Moreno, no ano de 1535.3 

Segundo NOVAES, “[...] chegou a salvamento a capitania em a qual desembarcou e 

povoou [...] em breve, se fez uma nobre vila para aquelas partes, de redor dessa 

vila, se fizeram logo quatro engenhos de açúcar[...]”4 

 

Figura 1 – Prospecto da costa do Espírito Santo em meados do século XVII. Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da 
Casa. Vitória : SINDIEX. 2008. p. 18 

 

                                                 
2
 NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo. Vitória : Fundo Editorial do Espírito Santo. 

s/d. p. 14 
3
 Ibid. p.15 

4
 Ibid., p.16 
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Figura 2 - “Villa de Victoria”, 1775 - Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da Casa. Vitória : SINDIEX. 2008. 

 

Como nas demais áreas tradicionais de produção açucareira, a sociedade capixaba 

foi marcada pelo latifúndio patriarcal, monocultor e escravista, resultado do 

mercantilismo aplicado no Brasil pela coroa portuguesa. No Espírito Santo, até 

meados do século XIX, foi o açúcar que incrementou o surgimento de vilas e 

povoados para uma população que, segundo Gabriel Bittencourt5, não passava de 

24 mil pessoas. A escassez demográfica e a defasagem econômica a que a 

Capitania fora submetida, transformada em barreira estratégica para a proteção do 

interior do Brasil, teve como conseqüência a pouca utilização da mão-de-obra 

escrava, “[...] cabendo ao indígena aculturado desempenhar o papel de grande 

destaque na massa da população colonial capixaba.” 6 Para tal, foi primordial a ação 

jesuítica. 

                                                 
5
 BITTENCOURT, Gabriel. A conjuntura   da   formação da    identidade  cultural capixaba. In: 

BITTENCOURT, Gabriel (org.). Espírito Santo: um painel da nossa história. Secretaria de Estado da 
Cultura e Esporte: Vitória: EDIT, 2002. p. XVII 
6
 Ibid, p. XVIII 
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Figura 3 – Prospecto da Vila de Victória. 1767. Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da Casa. Vitória : SINDIEX. 
2008. 

 

Presentes desde a fundação da Vila Nova por Duarte Lemos (hoje cidade de 

Vitória), a ação catequizadora dos jesuítas teve importante significado na conquista 

da terra capixaba. Como escreve José Teixeira de Oliveira: 

Elevaram o nível moral da população branca, tão degradada nos primeiros 
tempos, propiciando clima sadio para o convívio social. Coube-lhes também 
o papel relevantíssimo [sic] de, pela linguagem do coração, tornar menos 

bravios e ferozes os silvícolas inconquistáveis.
 7

 

Realmente, é das aldeias ligadas aos projetos dos jesuítas que derivaram quase 

todos os núcleos de povoação da Capitania, mais tarde transformados em cidades e 

vilas. No Espírito Santo, os jesuítas sempre viveram em aparente paz com os 

habitantes, por isso, a retirada e posterior extinção da Ordem Jesuítica refletiu 

negativamente na catequese e instrução, “[...] espraiando-se até a economia, que se 

desmoronava com enormes prejuízos para a agricultura local”8, mas esse não é o 

foco dessa dissertação. 

                                                 
7
 OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro: IBGE. 1951, p. 

83-84. OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo. 3 ed. Vitória: Arquivo 
Público do Estado do Espírito Santo: Secretaria de Estado da Cultura, 2008. p. 82  
8
 BITTENCOURT, Gabriel. A conjuntura da formação da identidade cultural capixaba. In:  

BITTENCOURT, Gabriel (org.). Espírito Santo: um painel da nossa história Secretaria de Estado da 
Cultura e Esporte: Vitória: EDIT, 2002. p. XXI 
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“Figura 4 –” Perspectivas da Villa de Victória”. Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da Casa. Vitória : SINDIEX. 
2008. 

 

Se a conjuntura da formação da cultura capixaba se inicia com uma grande massa 

de índios, degredados portugueses e, posteriormente, o negro, pode-se entender o 

pouco poder do povo frente às pressões exploratórias da coroa Portuguesa - que 

não tarda em descobrir ouro no interior da colônia, sendo proibida a mineração na 

capitania. Assim, não havendo obtenção de lucros com impostos locais, o Espírito 

Santo não recebia atenção direta de Portugal, o que foi agravado com a desativação 

do embarque pelo porto capixaba – ação transferida para Paraty 9 - o que levou ao 

declínio das atividades econômicas capixabas, assim como ao declínio sóciocultural. 

É com o conjunto de medidas do Marquês de Pombal (1750-1777), que confiscou as 

propriedades jesuíticas, as mais produtivas, e a abertura de novas áreas de 

expansão colonial que o Espírito Santo volta a ter atenção econômica, porém, 

centrada em uma nova economia relacionada ao cultivo do algodão e na produção 

têxtil 10.  

Ainda nesse processo de recuperação social e econômica, o Espírito Santo sofreu 

um novo impacto com a proibição da produção têxtil, pelo Decreto de D. Maria I, em 

1785. Os tecidos capixabas se restringiram a tecidos grossos de algodão, que 

serviam tanto para roupa de escravos, quanto para baixeiros de cavalos e 

                                                 
9
 RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da Casa. Vitória : SINDIEX. 2008. p.26. 

10
 OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro: IBGE. 1951, 

p.212. 
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empacotamento de mercadorias. Há, então, um novo empobrecimento da economia 

capixaba. Nas anotações de sua viagem ao Espírito Santo em 1818, Saint Hilaire 

(apud OLIVEIRA, 1951), aponta que a sociedade capixaba era pobre e atrasada:  

As condições alimentares eram precaríssimas. Só os ricos comiam carne. A 
grande massa da população vivia de farinha de mandioca, peixe fresco, 
marisco e feijão. [...] O comércio de Vitória se limitava à exportação – para o 
Rio de Janeiro e Bahia – dos produtos da terra e tecido de algodão rústico. 
Importava-se, principalmente, ferro em barra e instrumentos de agricultura. 
[...] Por certo, não existiam lojas de artigos de luxo, pois os homens trajavam-
se com uma calça de algodão e camisa do mesmo tecido; 

11
 

Esse cenário somente vai sofrer alguma alteração com o processo de imigração 

para o Brasil, principalmente após a vinda da coroa portuguesa. 

 

1.2 – O CICLO DA IMIGRAÇÃO: ALTERAÇÕES ECONÔMICAS E CULTURAIS 

No Brasil, a imigração foi incentivada desde 1808, passando por várias fases até 

1930, quando se retrai devido à grave crise provocada pela Segunda Guerra 

Mundial. No Espírito Santo, teve início a partir de 1812, com a vinda de açorianos 

para Viana e a criação da primeira colônia de povoamento. 

Até o princípio do século XIX, e o início do ciclo de imigração, o Espírito Santo 

contava com pequena população, ainda em sua maioria composta de escravos 

negros e índios, que se concentrava em apenas cinco vilas no litoral. Algumas 

migrações internas, como de mineiros, fluminenses e cearenses, também 

contribuíram para o crescimento populacional em terras capixabas. Mas, a imigração 

européia, depois de 1847,12 foi a solução mais eficaz para a ocupação e crescimento 

econômico da província, uma das menores do Brasil, cujo despovoamento e 

consequente falta de mão-de-obra impediam o desenvolvimento da cafeicultura, que 

já apresentava resultados positivos no Rio de Janeiro e São Paulo. Esse aparente 

atraso econômico refletiu na dinâmica cultural do Espírito Santo.   

                                                 
11

 OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro: IBGE. 1951, 
p.280-281. 
12

 Neste ano foram encaminhados os primeiros alemães para a colônia de Santa Isabel. MUNIZ, 
Maria Isabel Perini. Cultura e Arquitetura: a casa rural do imigrante italiano no Espírito Santo. 
Vitória: EDUFES, 1997, p. 39.  
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A vinda de germânicos e italianos para ocupar as terras, pretensamente virgens, e 

participar do processo de transição da mão-de-obra escrava para a livre foi “[...] 

decisiva para a adoção de novas formas de vida e de novas relações de trabalho, 

iniciando um processo de reformulação das mentalidades [...]” 13 e teve um impacto 

no processo de construção da sociedade capixaba. 

 

Figura 5 – Casa do diretor da colônia de Santa Isabel, 1860. Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 

 

Portanto, ao pensarmos a sociedade e uma possível identidade capixaba, devemos 

considerar o papel do índio, dos imigrantes de diversas nacionalidades e etnias, e 

também a contribuição africana, devido ao aumento da população escrava a partir 

do incremento das fazendas de café, nos primórdios do século XIX. Segundo 

Francisco Aurélio Ribeiro14, a cultura capixaba, devido à miscigenação desses 

elementos, é híbrida e marcada por contrastes: sua identidade encontra-se na 

diferença. Ou, nas palavras de Carlo Bússola, citado por Renato Pacheco15, o 

                                                 
13

 MUNIZ, Maria Isabel Perini. Cultura e Arquitetura: a casa rural do imigrante italiano no Espírito 
Santo. Vitória: EDUFES, 1997, p. 22. 
14

 RIBEIRO, Francisco Aurélio. Cultura Capixaba. In: BITTENCOURT, Gabriel (org.). ESPÍRITO 
SANTO: um painel da nossa história Secretaria de Estado da Cultura e Esporte: Vitória: EDIT. 2002.  
p. 37. 
15

 PACHECO, Renato José Costa. A cultura Capixaba: uma visão pessoal. Vitória: IHGES, 2004. 
p.35 
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capixaba possui “um comportamento novo, que é típico dele, um comportamento 

capixaba, que se diferencia do mineiro, do baiano e do sulista”. 

Não há dúvidas de que um fator importante no contexto da história do Espírito Santo 

diz respeito à produção cafeeira. Essa ligou, decisivamente, o Espírito Santo à 

economia tropical de exportação, principal fonte de divisas do País, e permitiu que 

se formasse aqui o início de um sistema de poder com dinâmica própria.  Como 

escreve João Gualberto Vasconcelos,16 esse processo iniciou com a “cultura do 

café”, que produziu no Espírito Santo, mais do que a cultura dos cafezais, uma 

cultura em torno dela. Do ponto de vista político, o fenômeno do Coronelismo, com 

grandes fazendeiros que podiam mandar seus filhos estudar fora, gerou em torno 

das elites do café um grupo de novos personagens políticos, onde se destacaram 

Muniz Freire17 e Jerônimo Monteiro18.   

 

                                                 
16

 VASCONCELOS, João Gualberto. Trajetória política e desafios. In: BITTENCOURT, Gabriel (org.).  
Espírito Santo: um painel da nossa história. Secretaria de Estado da Cultura e Esporte: Vitória: 
EDIT. p. 1-9. 
17

 Primeiro      presidente     eleito     do   Estado exerceu mandatos em 1891 e 1900. Criou condições 
operacionais para   o    porto     de    Vitória,   construindo   uma malha ferroviária no Estado. Também 
elaborou o projeto de crescimento da cidade, denominado Novo Arrabalde.  
18

 Jerônimo de Souza Monteiro foi  Presidente do Espírito Santo entre 1908 e 1912, deu continuidade 
às obras do Porto de Vitória, introduzindo novas tecnologias para atender à demanda do embarque 
do café. Modernizou a administração, levou melhoramentos para o interior e urbanizou a capital, 
comandando a sua inserção no século XX. Segundo Carlos Benevides Lima Júnior, “Um dos pontos 
mais questionáveis do Governo Jerônimo Monteiro foi a destruição de templos e antigas obras de 
arquitetura de inigualável valor histórico para a construção de novos edifícios, como a Igreja de São 
Tiago; o antigo Convento do Carmo, fundado em 1591, foi remodelado, perdendo a sua forma 
original; a Igreja da Misericórdia, demolida para a construção do edifício da Assembléia Legislativa, 
em frente ao Palácio.”  LIMA JR., Carlos Benevides. Jerônimo Monteiro. Coleção Grandes nomes 
do Espírito Santo. Vitória : Contexto Jornalismo & Assessoria Ltda/Núcleo de Projetos Culturais e 
Ecológicos, 2005. 
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Figura 6 – Cargueiro recebendo café - Ca. 1900. Acervo: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 

 

 

Figura 7 – Armazém comercial no interior do Espírito Santo – Ca. 1900 . Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org).  A serventia da 
Casa. Vitória : SINDIEX. 2008. 
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1.3 –  IMPLICAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES DO CENÁRIO CULTURAL NO 

ESPÍRITO SANTO 

A modernização da economia exigia uma reorganização social urbana e cultural. 

Visando a transformar a capital do Espírito Santo do mesmo modo que o prefeito 

Pereira Passos renovou a cidade do Rio de Janeiro através de ousado projeto de 

urbanização, Jerônimo Monteiro realizou projetos que favoreceram os diferentes 

setores da administração pública. Essas ações incluíram desde a remodelação 

arquitetônica e urbanística da cidade até realizações no campo cultural e artístico, 

com a criação de escolas, bibliotecas, arquivos e, em 1909, o Instituto de Belas 

Artes de Vitória. 

 

1.3.1 – O Instituto de Belas Artes 

Segundo estudo desenvolvido por Almerinda Lopes19, o Instituto de Belas Artes, que 

funcionava no andar superior do antigo Palácio do Congresso, iniciou suas 

atividades em 1910, com 200 alunos, dirigido pelo professor, artista plástico e 

jornalista carioca Carlos Reis. Alguns alunos do Instituto se destacaram mais tarde 

nos campos político e artístico, como André Carloni e José Madeira de Freitas, mais 

conhecido pelo nome artístico de Mendes Fradique. Com o objetivo de ensinar a arte 

e ampliar as perspectivas culturais capixabas, o Instituto trouxe inovações para o 

ensino da época. Informa-nos José Cirillo,20 que “[...] as aulas seriam ministradas por 

pessoas de ambos os sexos – o que evidencia uma modernidade na filosofia da 

escola [...]”, além disso, todo o material utilizado pelos alunos no curso seria 

fornecido pelo Instituto.  

O Instituto teve papel importante na promoção de eventos culturais, numa Vitória 

cujo campo artístico tinha pouca expressão regional ou mesmo local e, 

aparentemente, com nenhuma inserção nacional. Foi importante, também, como 

opção educacional e de formação, constituindo-se ainda em uma possibilidade de 

                                                 
19

 LOPES, Almerinda da Silva. Artes Visuais e Plásticas no Espírito Santo. In: BITTENCOURT, 
Gabriel (org.).  Espírito Santo: um painel da nossa história. Secretaria de Estado da Cultura e 
Esporte: Vitória: EDIT, 2002. p. 51. 
20

 CIRILLO, A. José. Do Instituto de Bellas Artes ao PPGA: cem anos da escola de artes no Espírito 
Santo. In: Anais do XXIX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro : 
Comitê Brasileiro de História da Arte, CBHA, 2009. p. 371.  
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tirar o Estado de uma situação de isolamento no campo das Artes Plásticas, o que 

se dava através de exposições dos trabalhos dos alunos em Vitória e intercâmbio 

com o meio artístico do Rio de Janeiro, na época, o mais atuante do País.  

Mas, em 1913, por Decreto do então Governador Marcondes Alves de Souza, o 

Instituto encerrou suas atividades, que duraram apenas três anos, sendo anexado à 

Escola Normal como medida de economia de gastos públicos. Após o encerramento 

das atividades do Instituto de Belas Artes, o cenário cultural capixaba permaneceu 

desatualizado, carente de Museus, Galerias de Arte e ainda mais, de diretrizes e 

uma política cultural de incentivo às artes.  

Segundo José Cirillo,21 o ensino do desenho, da pintura e da música, foi 

desenvolvido por outras instituições em Vitória, mas, sem maiores repercussões, 

não chegou a propiciar  

“[...] a consolidação de reformas propostas por Monteiro, não atraíram 
novos artistas e pesquisadores de outras regiões do país, e nem construiu 
um debate acadêmico propício ao desenvolvimento das artes. Com isso, os 
jovens capixabas que tinham algum talento e, principalmente, recursos se 
deslocaram para outros centros urbanos mais propícios, principalmente o 
Rio de Janeiro, para estudar na Academia Nacional de Belas Artes ou em 
cursos livres naquela cidade. Os que aqui permaneceram tiveram que se 
organizar em profissões paralelas ao ofício das artes.”

22
   

Dessa forma, o cenário artístico capixaba permaneceu sem grandes alterações, a 

atuação dos artistas voltada para uma produção individual, mediada por uma 

formação alheia à cultura local, como ocorreu com Levino Fânzeres, Celina 

Rodrigues e Aldomário Pinto.  

 

1.3.2 – Salão Capixaba de Belas Artes. 

No final da década de 1930, a criação do Salão Capixaba de Belas Artes aparece 

como uma possibilidade de incremento à produção local e de inserção do Espírito 

                                                 
21

 CIRILLO, A. José. Do Instituto de Bellas Artes ao PPGA: cem anos da escola de artes no Espírito 
Santo. In: Anais do XXIX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro : 
Comitê Brasileiro de História da Arte, CBHA, 2009. p. 372  
22
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Santo no calendário artístico nacional. Como nos informa, ainda, Lopes23, o Salão 

Capixaba foi iniciativa particular do escritor e artista plástico e gráfico, autodidata, 

Oséas Leão, que, por não contar com incentivo ou ajuda governamental, restringiu-

se a duas edições: a primeira no final do ano de 1938 e outra no ano seguinte. 

Mesmo assim, gerou alguns frutos, como os debates a favor da retomada do projeto 

de instalação do Museu do Estado do Espírito Santo em Vitória (inaugurado em 

1939) e da criação de uma Escola de Belas Artes, que só foi se efetivar em 1951.  

Nesse sentido, verifica-se que durante o período da primeira metade do século XX 

até a década de 1960, no cenário das artes plásticas, o Espírito Santo esteve fora do 

circuito nacional e mais ainda do internacional. Os artistas que atuavam no Estado, 

especialmente pintores, permaneciam apegados ao temário da paisagem. Tinham 

como modelo os pintores Levino Fanzeres (1884-1956) e Homero Massena (1885-

1974). 

 

Figura 8 – CONDE, Álvaro.  Sem título Óleo sobre tela 81 x 100 cm, 1956. Representação do Palácio Anchieta e Igreja de São 
Tiago em 1912. Pintura baseada em fotografia de 1912. Fonte: Acervo do Palácio Anchieta 

                                                 
23

 LOPES, Almerinda da Silva. Artes Visuais e Plásticas no Espírito Santo. In: BITTENCOURT, 
Gabriel (org.).  Espírito Santo: um painel da nossa história. Secretaria de Estado da Cultura e 
Esporte: Vitória: EDIT, 2002. p. 66. 
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Figura  9   - MASSENA, Homero. Sem titulo, Óleo sobre tela, Ó/s/t, 1953. Fonte: Acervo do Palácio Anchieta 

 

 

Figura 10- FANZERES, Levino. Crepúsculo, Óleo sobre tela,  54,5 x 81 cm. Sem data Placa frontal: “Tem também a natureza 
suas horas de ternura” Fonte: Acervo do Palácio Anchieta 



 

 

 

 

 

 

 

2 -  AS ARTES E OS ESPAÇOS PARA AS ARTES NO ESPÍRITO 

SANTO: A PRODUÇÃO ARTÍSTICA CAPIXABA (1930-1960) 

 

Sobre a produção artística no Espírito Santo, Samira Margotto, em seu livro Cousas 

nossas: pinturas de paisagem no Espírito Santo analisa o período de 1930 a 1960 e, 

identificando o tema da paisagem como predominante, investiga os prováveis 

motivos que determinaram a escolha desse gênero como elemento condensador da 

característica capixaba. Em sua opinião, a paisagem foi utilizada como elemento 

representativo do Estado por motivos políticos, numa época em que se buscava 

definir o que “caracteriza o Espírito Santo e os espírito-santenses”. Ela escreve que  

“(...) a paisagem de Vitória e arredores, a partir dos anos de 1930, foi convocada a 

caracterizar o Estado (...)”.24 Isto pode ser interpretado como conseqüência da falta 

de um vulto ou fato histórico importante que pudesse assumir a função de ícone, 

contribuindo para o fortalecimento da identidade capixaba e da imagem do Estado 

do Espírito Santo interna e externamente.  

 

 

 

                                                 
24

 MARGOTTO, Samira. Cousas nossas: pinturas de paisagem no Espírito Santo. 1930/1960. 
Prefácio Tadeu Chiarelli: postfácio: Priscila Rufinoni. Vitória : EDUFES. 2004, p. 100. 
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Figura 11 -  WAMBACH.   Estrada do Contorno, Óleo sobre tela, 65 x 90 cm, 1941(assinatura canto inferior direito)   Fonte: 
Acervo do Palácio Anchieta
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Figura 12 -  MASSENA, Homero. Sem titulo, óleo sobre tela,  73 x 94 cm. Sem data. (assinatura canto inferior direito)   Fonte: 
Acervo do Palácio Anchieta 

 

 

Figura 13 –FANZERES, Levino.  Sem titulo, óleo sobre tela, 114,5 x  193,5 cm. Sem data.Placa frontal:  “Ao S. Ex. o Sr. Nestor 
Gomes M. D., Presidente do Estado. Homenagem do Commércio de Victória”. Fonte: Acervo do Palácio Anchieta 
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Figura 14 – RODRIGUES, Celina.  Vale do Canaan, óleo sobre tela, 55 x 75 cm, 1947. (assinatura no canto inferior esquerdo – 
“Celina Rodrigues 1947”). Placa frontal na moldura: “Exposto no Salão Oficial de Belas Artes”.  Fonte: Acervo do Palácio 

Anchieta 

Dessa forma, o panorama artístico capixaba era muito restrito, aparentemente alheio 

aos eventos artísticos nacionais que apontavam para mudanças nas artes, como a 

abertura dos Museus de Arte Moderna do Rio e de São Paulo no final dos anos de 

1940, e a 1ª Bienal de São Paulo em 1951.  A falta de recursos para viagens 

internacionais ou mesmo nacionais, as dificuldades de comunicação e de 

informação pareceram ter sido motivos fortes para a defasagem de atualização dos 

artistas no Espírito Santo.  

Um ato de concretização de política pública para as artes plásticas no estado 

acontece em 1951, no governo de Jones dos Santos Neves (1951/1955). Nesse 

período, foi criada a Escola de Belas Artes - EBA, reivindicação de artistas e das 

elites locais desde o fechamento do Instituto de Belas Artes. Pelos documentos 

analisados, a EBA mantinha fortes traços de tradição acadêmica das artes, não 

apontando para as transformações em evidência no Brasil desde a década de 1920, 

com a Semana de Arte Moderna. 
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Figura 15  -  Reabertura da E.B.A. 1º de julho de 1952. Fonte: Acervo CAR-UFES 

 

Figura 16 -  Reabertura da E.B.A. 1º de julho de 1952. Fonte: Acervo CAR-UFES 
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Como pode ser visto nas imagens anteriores, feitas por ocasião de uma exposição 

em julho de 1952, a produção da Escola ainda repetia os paradigmas da arte de 

origem clássica: bustos e desenhos de inspiração grega, assim como naturezas 

mortas e motivos arquitetônicos produzidos nas escolas do início do século XX. 

Entretanto, a criação da Escola coincide com um momento de crescimento urbano 

da cidade de Vitória. Conseqüência de uma mudança no eixo da economia estadual, 

a transposição da economia agrária para a alternativa industrial promove uma 

transição na sociedade rural para urbana.  

Mas, embora a criação da Escola seja concomitante a primeira Bienal de São Paulo 

que abriu as portas do país às novas linguagens, despertando a atenção dos artistas 

para as tendências construtivas, sua inauguração não serviu para alavancar 

mudanças na produção artística local. O ensino de artes estava atrelado a princípios 

acadêmicos, focado especialmente no desenho.  

Segundo Lopes, 25 ao rejeitar as rupturas estilísticas do seu tempo, essa proposta de 

ensino impediu a atualização dos futuros artistas e influenciou na formação de 

público, uma vez que a própria crítica contribuía para cristalizar a estagnação dos 

conceitos e gosto artístico enfatizando a preferência pela arte acadêmica.  

                                                 
25

 LOPES, Almerinda Silva. A escola de Belas Artes e o contexto artístico capixaba no início dos 
anos 50.   Disponível em   br.geosities.com/anpap_2004/textos/chtca/Almerinda_silva.pdf-Acesso em: 
10 nov.2008. 
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Figura 17 – Escola de Belas Artes na Avenida Jerônimo Monteiro – julho de 1952. Fonte: Acervo CAR-UFES 

 

 

Figura 18  - Aula de desenho ao ar livre – Escola de Belas Artes na Avenida Jerônimo Monteiro. Acervo CAR-UFES 
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Figura  19  -  Aula de desenho – Escola de Belas Artes na Avenida César Hilal. Fonte: Acervo CAR-UFES 

Apesar da tradição clássica, aos poucos a produção artística capixaba foi sendo 

contaminada por novos ares e houve uma aparente atualização da arte local. Um 

dos fatores que parece ter contribuído para isso foi a vinda de professores de outros 

estados, com a federalização da EBA. 

 

2.1 – A FEDERALIZAÇÃO DA ESCOLA DE BELAS ARTES 

Dois momentos marcaram o início de mudanças no contexto artístico da cidade de 

Vitória: a federalização da Escola de Belas Artes, em 1961, e a criação do Museu de 

Arte Moderna, em 1965, do qual falaremos mais à frente.  

A federalização da Escola de Belas Artes, que passou a integrar a Universidade 

Federal do Espírito Santo, transformou o ensino das artes em curso superior. A 

ampliação da grade curricular teve como conseqüência a contratação de novos 

professores, entre eles Zeni Alves de Albuquerque, Moacyr Figueiredo, Maurício 

Salgueiro e João Salgueiro, Freda Cavalcanti Jardim, Jerusa Samu e Raphael 
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Samu, que passaram a integrar o corpo docente. Foram esses professores e 

artistas, oriundos do Rio de Janeiro e São Paulo, que revitalizaram e imprimiram 

novas orientações ao ensino de artes em Vitória, difundindo novidades no que tange 

a suportes, materiais, técnicas e linguagens da arte da época. 

 

 

Figura 20 – Exposição da Escola de Belas Artes. 1967. Fonte: Acervo CAR-UFES 
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Figura 21 – SALGUEIRO, Maurício  – A Mãe – Praça Costa Pereira. (c.1971-1975) Acervo CAR-UFES 
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Obras desses artistas começaram a se espalhar pela cidade. A escultura de 

Maurício Salgueiro representando o útero materno e o relacionamento indissolúvel 

mãe/filho, ligados (acorrentados) pelo cordão umbilical, foi instalada na Praça Costa 

Pereira. Conforme dados da Ficha Catalográfica do Inventário das Esculturas e 

Monumentos Urbanos de Vitória, o pequeno lago onde estava instalada foi 

transformado em canteiro durante a primeira epidemia de dengue em Vitória. Com a 

remodelação da Praça Costa Pereira, foi restaurada pelo escultor Vilar, em 2007 e 

removida para a outra ponta do canteiro, no centro da praça. Sua apresentação está 

bastante prejudicada pela falta de elemento que substitua o lago sem 

descaracterizar a obra e pela nova localização. 

 

Figura  22-SALGUEIRO, Maurício  – A Mãe – Praça costa Pereira – Fonte: fotografia da autora, 2009. 
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Figura 23 -  SALGUEIRO, Maurício  – A Mãe – Detalhe. Fonte: Fotografia da autora,  2009 
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Ilustração 24 – Inauguração da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES, na Capela Santa Luzia,   1976. Ao fundo, tapeçaria de 

FREDA JARDIM. Fonte:  Acervo CAR-UFES 

Esses novos professores, comprometidos com a valorização da criatividade e 

inteirados das novidades internacionais mostradas nas bienais de São Paulo, 

introduziram novas dimensões no panorama artístico, ao proporem maior articulação 

entre teoria e prática. A inclusão de outras técnicas no currículo do curso de artes 

plásticas, como mosaico, tapeçaria e xilogravura, bem como o estudo de materiais 

expressivos, também proporcionado pelos novos professores, ampliou as 

possibilidades criativas dos estudantes, mudando mentalidades e conceitos a 

respeito de arte.  
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Figura 25 - Professor Raphael Samú, em visita à Bienal de São Paulo de 1972 . Acervo CAR-UFES 

Incentivando a atualização do meio artístico local, a nova Escola de Belas Artes 

promoveu as primeiras exposições coletivas de alunos e professores, bem como 

viagens de estudos e visitas a outros centros referenciais da arte produzida naquele 

período no país, como Rio de Janeiro, São Paulo e, também, Ouro Preto.  

O contato dos alunos com outras produções fora do Espírito Santo começou a criar 

uma outra expectativa para as artes no Estado, o que levou à necessidade de 

revisão das políticas culturais capixabas. 
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Figura 26 - Professor Seliégio e alunos em visita à Bienal de São Paulo de 1972. Acervo CAR-UFES 

 

2.2  – O MUSEU DE ARTE MODERNA DO ESPÍRITO SANTO - MAM 

Outro incremento no processo de modernização das artes plásticas no Espírito 

Santo ocorreu em 1965, com a criação do Museu de Arte Moderna do Espírito Santo 

– MAM-ES, quando as realizações de mostras e salões nacionais divulgaram em 

Vitória linguagens inovadoras nas artes plásticas, contribuindo para introduzir 

mudanças na reflexão e no gosto artístico local.  

O MAM foi fundado em 8 de setembro de 1965 e adquiriu personalidade jurídica em 

22 de março de 1966, tendo funcionado como entidade civil até 1970, quando foi 

extinto. Iniciativa particular do artista plástico Roberto Newman Westmor-Nuffield, 

teve sua sede localizada na Rua Barão de Monjardim 277, possuindo galeria de arte, 

escritório, biblioteca, cinemateca e “barzinho que foi ponto de encontro de pessoas 

ligadas ao meio intelectual e cultural da época.”26  

                                                 
26

VENTORIM, Luciano. Vamos ao MAM. Folder da Divisão de Memória do Departamento Estadual de 
Cultura 
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Conforme reportagem publicada no Jornal do Brasil de 14 de setembro de 196627, 

naquele ano o Museu realizou o I Salão Nacional de Artes Plásticas de Vitória que 

contou com a participação de 78 artistas de 10 estados brasileiros. O júri composto 

por Rubem Braga, José Roberto Teixeira Leite e Harry Laus analisou 213 obras nas 

categorias de pintura, escultura, desenho, gravura, tapeçaria e jóias. 

O pintor Jaime Yesquenlurita, de São Paulo, acumulou os dois prêmios oferecidos 

no Salão: Prêmio Museu de Arte Moderna 1966, patrocinado pela Prefeitura 

Municipal de Vitória e pelo Superintendente do MAM, no valor de um milhão de 

cruzeiros e Grande Prêmio Vitória - medalha de ouro, patrocinado pela Itabira Agro-

Industrial S/A Cimento Ouro Branco. 

Também foram concedidas medalhas de bronze, distribuídas da seguinte forma: na 

categoria de pintura, Antônio Peticov ( São Paulo), Jerusa Gueiros Samu (Vitória), 

Sara Ávila de Oliveira (Belo Horizonte)Tomás Perina (São Paulo), Geraldo Décourt ( 

São Paulo), Paulo Menten ( São Paulo), Guilherme Pereira Caldas (João Pessoa) e 

Adelson do Prado (Salvador). Na categoria escultura foi entregue uma medalha a  

Elsa Maria Pimentel Lesaffre (Rio). As de gravura foram para Eliane Maria de 

Lacerda Lucas (Rio de Janeiro), Maria Duarte Bartholo (Rio de Janeiro), Rafael 

Samu ( Vitória) e em desenho foram premiados Amarília Coelho Teixeira (Belo 

Horizonte), Marlene Crespo Fuser (Porto Alegre), José Viana Belesa (Vitória), 

Chanina Luwiz Szejnhejn ( Belo Horizonte). Tapeçaria: Giuseppe Irlandini (Rio de 

Janeiro). 
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 LAUS Harry. Imagem final do salão capixaba. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 set. 1966 
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Figura 27  - Reportagem sobre o I Salão Nacional de Artes Plásticas de Vitória. Jornal do Brasil de 14 de setembro de 1966. 

Fonte: Clípping de jornal 

 

O cronista, que também fez parte do júri do Salão, informa na reportagem citada: 

O nível geral do Salão é baixo, havendo trabalhos acadêmicos misturados 
com abstratos, impressionistas, pop-art mal informada, construtivistas, 
primitivistas, etc. A seção mais equilibrada talvez seja a de Gravura e 
Desenho, onde ainda podem ser citados Evandro Carlos Jardim e Tereza 
Elizabeta de Valente Nicoletti. Em pintura podemos alinhar Clodomiro 
Lucas, Fernando Martins, Frederico de Miranda Santos, Cléber Oliveira 
Galveas, Mary Ann, Pedro Amado de Souza e Sachiro Koshlkoku, além dos 
hors concours Roberto Newman e  Marien Calixte. A seção de escultura é 
muito pobre, como vem acontecendo no Brasil em todos os concursos, 
destacando-se a presença de Francis Tondeur com seus objetos em 
madeira, voto vencido deste colunista. Por fim, muito fraca a Tapeçaria, 
tendo a premiação sido dada também neste setor por disposição  
regulamentar.

28
 

Na opinião de Harry Laus, apesar das restrições, o saldo do salão é positivo. Sendo 

a primeira grande exposição de arte moderna em Vitória, recebeu uma boa acolhida 
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 LAUS Harry. Imagem final do salão capixaba. Jornal do Brasil, 14 set 1966 
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do público, com a presença de 1.200 pessoas só no dia da inauguração. Destaca, 

ainda, a importância do Salão para “[...] mostrar que se impõe a construção da sede 

do Museu para que ele se possa expandir e cumprir uma missão cultural de alta 

importância para as novas gerações do Espírito Santo.”29  

Vale salientar que a mistura de estilos apontada pelo cronista Harry Laus não era 

particularidade das mostras do MAM-ES. A exposição comemorativa do XVI 

aniversário da Escola de Belas Artes, em 1967, também era uma miscelânea de 

estilos, como revelam as imagens a seguir: 

 

Figura 28 – Exposição da Escola de Belas Artes. 1967 – Fonte: Acervo CAR/UFES 
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 Ibid. 
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Figura 29  – Exposição da Escola de Belas Artes. 1967 – Fonte: Acervo CAR/UFES 

Estas imagens permitem especular sobre o momento cultural das artes em Vitória. O 

tradicional e as inovações pareciam conviver no mesmo espaço, as novas 

tendências daquele momento aparecendo nas diferentes mostras realizadas, tanto 

no MAM quanto na EBA. Assim, sem discutir a qualidade plástica das obras, 

podemos inferir que no final dos anos sessenta não havia uma tendência 

predominante na arte capixaba. 

O Museu de Arte Moderna realizou mais dois salões nacionais com o objetivo de [...] 

“instaurar o debate e o confronto entre as diferentes linguagens, técnicas e suportes 

produzidos por agentes artísticos de todo o País.”30 Mas, apesar da sua importância 

no que diz respeito ao  incentivo e a divulgação da produção artística local, a falta de 

apoio financeiro das autoridades estaduais e municipais culminou com o fim do 

Salão e o fechamento do próprio Museu em 1970 (o Museu contava apenas com a 

contribuição mensal de cerca de trezentos sócios).  

                                                 
30

 LOPES, Almerinda da Silva. Artes Visuais e Plásticas no Espírito Santo. In: BITTENCOURT, 
Gabriel (org.).  ESPÍRITO SANTO: um painel da nossa história. Secretaria de Estado da Cultura e 
Esporte: Vitória: EDIT. p. 80. 
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No entanto, o processo de transformação mais profundo do ambiente artístico 

cultural, aos poucos se faz notar, especialmente pelas novas gerações de artistas, 

que passaram a ter uma sintonia maior com as tendências da Abstração, da Pop-Art, 

da Arte Conceitual, dos Happenings, a partir da década de 1970.31 
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 Ibid. p. 82. 
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3 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ARTES NO ESPÍRITO 

SANTO  

 

3.1 – O CENÁRIO POLÍTICO E AS ARTES NOS ANOS DE 1960 E 1970 NO 

ESPÍRITO SANTO 

Analisando novamente os campos político e econômico, em meados dos anos de 

1960 assistimos a uma mudança no eixo da economia estadual. Nessa época a 

política de erradicação dos cafezais sinalizava o fim do ciclo do café no Espírito 

Santo. Em meio a essa crise, as mudanças políticas após o Movimento Militar de 

1964 tiveram repercussões imediatas no Estado, obrigando o Governador Francisco 

Lacerda de Aguiar, que havia voltado ao poder em 1962, a renunciar em 1966, um 

dia antes de o presidente Castelo Branco inaugurar o Porto de Tubarão.  Nessa 

década, o mundo acompanhou a Guerra do Vietnã e a chegada do homem à lua, 

acontecimentos internacionais que marcaram um novo momento nos campos da 

política e da ciência. Na mesma década foi descoberto petróleo em São Mateus, no 

norte do Espírito Santo, marcando o início da inserção do Estado no panorama 

econômico nacional. 

Iniciado com o anúncio da construção das fábricas da Aracruz Celulose, da 

Companhia Siderúrgica de Tubarão e das usinas de pelotização da Samarco e Vale 

do Rio Doce, o novo ciclo de desenvolvimento industrial sucedeu o do café.  
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Golpeado pela política de erradicação a partir do início da década de 1960, a 

decadência cafeeira expulsou da zona rural cerca de 120 mil pessoas, causando um 

aumento de 65% da população urbana no Estado em fins da década de 1970. Esse 

quadro de expansão urbana não se reverteu, apesar do café  voltar a ser plantado 

na primeira metade dos anos de 1970 e retomar, pouco tempo depois, sua posição 

como uma das maiores fontes de receita do Estado.32 

 

Figura  30 -  Detalhamento do projeto de construção dos portos em Vila Velha-ES, sobre foto de Bonino, 1967. Acervo da 
Codesa. Fonte: RIBEIRO, Luiz Carlos (org). A serventia da Casa. Vitória : SINDIEX. 2008.  

 

Nas décadas seguintes grandes projetos industriais, desenvolvidos no Estado, 

localizados essencialmente na Grande Vitória, transformaram o perfil 

socioeconômico do Espírito Santo. No campo econômico, a criação do BANDES, 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, com os incentivos fiscais Funres e o 

Fundap, implementaram os investimentos privados, potencializando a modernização 

da indústria local, a prestação de serviços, o comércio interno e ampliando as 

exportações. O desenvolvimento sócio-econômico proporcionou um crescimento 

                                                 
32

 LINDENBERG NETO, Carlos Fernando. A Gazeta. 80 anos de história. Vitória:S. A. A Gazeta, 

2008 
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populacional, ampliando também a demanda cultural e artística, o que permitiu a 

política de criação de novos espaços para a arte a partir da década de 1970. 

Tornava-se imperativo que o Estado assumisse seu papel social e definitivamente 

traçasse políticas públicas para as artes capixabas, cuja produção estava à margem 

do debate nacional. 

 

3.2 – O CENÁRIO NACIONAL 

Como pudemos ver no breve panorama tratado nos capítulos anteriores, embora 

houvesse indicação de um esforço para acompanhamento de mudanças e mesmo 

certo reconhecimento do trabalho artístico de alguns artistas, o cenário das artes 

capixabas nos anos de 1970 estava realmente distante do que se passava nos 

grandes centros produtores de arte. Como exemplo, verifica-se o que foi mostrado 

na exposição realizada no Instituto Tomie Otake, em São Paulo – Arte como 

Questão – Anos 70, em setembro de 2007, com curadoria de Glória Ferreira. Nessa 

mostra foram apresentadas obras, vídeos, registros e documentos, do período de 

1967 a 1981, constituindo o universo de experimentações que caracterizou as 

expressões artísticas da década e reuniu artistas de várias partes do país, o Espírito 

Santo estava sem representação. 

                                           

Figuras  31 a 34 – BARRIO, Arthur. “Trouxa” (1969),  DIAS, Antônio. “Espaço entre” (1971), VERGARA, Carlos -  “Fome” 
(1972), TUNGA – Instalação sem título (1977-80) Fonte: 
http://entretenimento.uol.com.br/album/arte_como_questao_album.jhtm,  acesso em 03.12.2009 

Segundo a curadora Glória Ferreira, no Brasil, a investida na dimensão política dá-

se nos próprios termos da arte. Negando categorias artísticas, permitiu, 

simultaneamente, o trabalho com meios distintos e investimento nas novas mídias, 

“a fotografia, o cinema, o vídeo e outros meios de reprodução mecânica como xérox, 

carimbos, mimeógrafo, etc., são instrumentos privilegiados para esses artistas...”33, 

                                                 
33

 FERREIRA,                        Glória.                             Disponível                                                       em 
www.institutotomieotake.org.br/exposições/anos70/anos70.htm/. Acesso em: 2l out.2009 

http://entretenimento.uol.com.br/album/arte_como_questao_album.jhtm
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usados para questionar as concepções de uma arte autônoma e as categorias 

artísticas.  

Por outro lado, a produção de artistas cariocas como Cildo Meireles, Antônio Dias, 

Artur Barrio, Carlos Zílio, Carlos Vergara e muitos outros estava associada a uma 

política para as artes. Como exemplo temos a publicação da revista Malasartes, 

dentre outras como Vida das Artes (de maio de 1975 a junho de 1976), a Galeria de 

Arte Moderna, em 1976, e o relançamento da revista Módulo, que, embora dedicada 

à arquitetura, reserva espaço permanente para as artes plásticas. 

A Revista Malasartes era editada no Rio de Janeiro e teve como foco as artes 

visuais, a poesia, o cinema e música. Embora de vida curta, três números editados 

entre setembro de 1975 e junho de 1976, ocupou lugar importante no panorama 

artístico brasileiro, em função de sua qualidade e, sobretudo, de seu caráter crítico e 

tom irreverente. Seu objetivo era interferir no debate da época, ao analisar a 

situação da arte contemporânea brasileira e propor alternativas para seus impasses. 

Trata-se de uma revista sobre “a política das artes”, declara o editorial do 
primeiro número, mas que não pretende empunhar bandeiras ou anunciar 
movimentos, ao contrário de outras publicações. „Tradicionalmente, as 
revistas nas quais os artistas são a maioria‟, diz o editorial, defendem um 
movimento, um ismo. Vindos de formações diferentes, e com produção 
pessoal não menos diferente entre si, o que nos une é um consenso sobre 
o papel que a arte desempenha no nosso ambiente cultural e o que ela 
poderia desempenhar. 

[...] trata-se de intervir no circuito de arte nacional, introduzindo novos 
nomes no debate e abrindo espaço para „uma produção teórica destinada a 
recolocar a arte brasileira e internacional como objeto de discussão em 
nosso ambiente cultural[...]‟

34
 

A concepção da revista era heterogênea e seus integrantes atuavam juntos em 

outros contextos nos anos 1970. Em termos de conteúdo, a publicação trazia artigos 

de autores nacionais e estrangeiros, a reedição de textos antigos, além de trabalhos 

de artistas contemporâneos, apresentados em geral na seção Exposição. Também é 

nessa publicação que Mário Pedrosa, apresentado como “o mais importante crítico 

                                                 
34

 ITAÚ CULTURAL. Revista Malasartes. Disponível em 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_v
erbete=4877 . Acesso em: 08 dez. 2009. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4877
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4877
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da arte brasileira, falou sobre Volpi, destacando-o como „um pintor-chave de nossa 

arte moderna‟.”35 

Ainda que diferenciadas em termos de projeto e orientação, essas revistas 

sinalizaram “a ampliação do número de profissionais envolvidos com as artes no 

Brasil e de um publico não apenas consumidor de produtos artísticos, mas também 

interessado no aprimoramento da formação e da informação artísticas”.36 

Voltando à exposição Arte como questão – Anos 70, no Instituo Tomie Otake, estava 

presente, como núcleo de propostas conceituais representado pelos trabalhos de 

Julio Plaza e Regina Silveira, o MAC/USP - Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Originado em 1963, quando recebeu a  coleção do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, desde a sua abertura o MAC/USP foi um “[...]  

espaço significativo para incentivar as novas pesquisas artísticas e mostrar ao 

público os novos caminhos da arte.”37   

 

Figura 35    SILVEIRA, Regina, Cena do vídeo “A Arte de Desenhar” (1980). Fonte: 
http://entretenimento.uol.com.br/album/arte_como_questao_album.jhtm, (acesso em 03.12.2009). 

A exposição mostrou, além de artistas cujas atividades foram determinantes em  

Recife, Porto Alegre e outras regiões do país, obras de Carlos Fajardo,  José 

Rezende e Nelson Leirner, oriundos do Grupo Rex. Apesar de sua breve existência 

– de junho de 1966 a maio de 1967-, esse grupo teve intensa atuação na cidade de 

São Paulo, marcada pela irreverência, humor e crítica ao sistema de arte. A ação do 

grupo compreendia tanto um espaço expositivo, a REX Galeria, quanto um 

periódico, o REX Time. A proposta era, sobretudo, a reflexão crítica ao sistema: 

                                                 
35

ITAÚ CULTURAL. Revista Malasartes. Disponível em 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_v
erbete=4877 . Acesso em: 08 dez. 2009 
36

 Ibid 
37

 GONÇALVES, Lisbeth Rebello. Arte Brasileira; 50 Anos de História no Acervo do MAC USP. In: 
Arte Brasileira: 50 Anos de História no Acervo do MAC USP. São Paulo : MAC/USP, 1997. P. 10  

http://entretenimento.uol.com.br/album/arte_como_questao_album.jhtm
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4877
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4877
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AVISO: é a guerra [...] anuncia o primeiro número do Jornal REX. Guerra ao 
mercado de arte , à crítica dominante nos jornais, aos museus, às Bienais e 
ao próprio objeto artístico, reduzido, segundo eles, à condição de mercadoria. 
Recuperar o espírito crítico e o caráter de intervenção da arte pela superação 
dos gêneros tradicionais e pela íntima articulação arte e vida, eis os 
princípios centrais do grupo. É possível flagrar na experiência do Grupo Rex, 
a inspiração no espírito contestador do dadaísmo e em suas manifestações 
pautadas pelo desejo do choque e do escândalo. Nota-se também a 
retomada do feitio interdisciplinar e plural do Fluxus, além das marcas 

evidentes da arte por na linguagem visual do grupo.  38 

As obras dos artistas do grupo refletem a quebra de paradigmas da arte iniciada nos 

anos de 1960, tratada por Ângela Grando, ao afirmar:  

“[...] falamos dos anos 60 sob o signo da quebra de paradigmas. 
Reconhecemos uma determinante virada na substituição de valores antes 
aceitos (noção hegemônica da arte objetual, autenticidade, unicidade, 
originalidade, etc.) pelos processos experimentais nas práticas artísticas. È 
certo que o transbordamento da formulação construtivista neoconcreta se 
deu com a exaustão da obra enquadrada no círculo fechado da estética 
tradicional. Como uma decorrência dessa espécie de saturação ocultural é 
provocada a quebra das categorias convencionais, questão que é 
registrada, por exemplo, na Teoria do não-objeto, 1960, de Ferreira Gular. 
Paralelamente, a relação antes linear entre artista e obra é deslocada para 
uma relação expandida de inumeráveis referências (exterioridade). É nesse 
embate entre referenciais modernos de autonomia da obra e a ruptura 
desses referenciais, que se processa a emergência do experimentalismo 
na arte brasileira.” 

39
    

Apesar do impacto e diálogo internacional da produção brasileira dos anos de 1970, 

no campo da produção artística capixaba, isso se refletiu de forma acanhada, talvez 

fruto do escasso investimento público nessa transformação da produção artística 

verificada em outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo.  

No Espírito Santo, até a década de 1970, os órgãos responsáveis pela política 

cultural eram incipientes, dificultando a inserção do meio artístico capixaba no 

cenário nacional. Para cuidar do que deveria ser uma política cultural para o Estado, 

o Conselho Estadual de Cultura (CEC) e a Fundação Cultural do Espírito Santo 

(FCES) foram criados no ano de 1967. Eram os órgãos responsáveis, 

respectivamente, pela definição e execução da política cultural do Estado. 

 

                                                 
38

 ITAÚ         CULTURAL         –                  GRUPO           REX.                        Disponível               em  
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_v
erbete=880. Acesso em: 08 dez. 2009. 
39

 GRANDO, Ângela. Quebra de paradigmas e transitar etnográfico na arte brasileira na virada dos 
anos 60. in: Anais do XXIX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Vitória : UFES, 
2009. p. 183. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=880
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3.3 – DA CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA – CEC, À 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT 

O Conselho Estadual de Cultura - CEC40 foi criado em novembro de 1967, na gestão 

do Governador Christiano Dias Lopes Filho,  integrado à estrutura administrativa da 

Secretaria de Estado de Educação e Cultura. A lista de competências do CEC era 

enorme. Deveria formular a política cultural do Estado, preparar os programas de 

planos para sua execução e promover a defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico, dos arquivos históricos públicos ou particulares existentes no 

território estadual. Deveria também manter intercâmbio e colaboração com órgãos 

federais (Conselho Federal de Cultura), conceder auxílios às instituições culturais, 

promover e realizar campanhas que visassem ao desenvolvimento da cultura, artes 

e turismo no âmbito estadual. A constituição do Conselho previa representantes das 

artes, letras e ciência, um representante da Academia Espírito Santense de Letras, 

um do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, um da Universidade 

Federal do Espírito Santo e outro da Fundação Cultural do Espírito Santo – FCES.  

Para executar a política cultural definida pelo Conselho, foi criada a Fundação 

Cultural do Espírito Santo – FCES em 1967,41 ligada à Secretaria de Educação, com 

personalidade jurídica de direito privado. Começou a funcionar em março de 1970, 

sob a gestão de Plínio Martins Marchini, que cuidou de organizar a instituição e 

realizar as primeiras apresentações no Teatro Carlos Gomes, que se restringiam à 

programação infantil e apresentação de peças oriundas de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

                                                 
40

 Lei Delegada nº 6 de 09 de novembro de 1967, publicada no DO de 10 nov.1967 
41

 Lei 2.307, de 17de novembro de 1967, publicada no DO de 18 nov.1967. Esta  Lei criou os prêmios 
Vasco Fernandes Coutinho para incentivo à Literatura, Maria Ortiz para as Artes e Domingos Martins 
para incentivo à Ciência e determinou que o Teatro Carlos Gomes, a Rádio Espírito Santo e a 
Biblioteca Pública passassem a fazer parte do patrimônio da FCES. O Museu do Colono entra para 
esse rol em 1969 em virtude da Lei 2.468 de 24 de novembro de 1969, publicada no DO de 02 
dez.1969, que também altera a competência e a estrutura do Conselho Estadual de Cultura, 
reduzindo suas atribuições.  
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Figura 36 -  Certidão de registro dos atos constitutivos da Fundação Cultural do Espírito Santo, criada pela Lei Estadual 2.307, 
de 17 de novembro de 1967, com personalidade jurídica em 24 de março de 1979. (1970) Fonte: Acervo do Arquivo Público do 

Estado do Espírito Santo, Documentos do DEC – Pasta Fundação Cultural, Documentos. 
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Figura 37 - Termo de Abertura do Livro de posse dos membros do Conselho de Administração,  do Conselho Fiscal e Diretoria 
da FCES. Fonte: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Documentos do DEC – Pasta Fundação Cultural, 
Documentos 
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3.4 - ESPAÇOS DE ARTE NO ESPÍRITO SANTO; ADEQUAÇÕES E 

AMADORISMOS. 

Os primeiros espaços expositivos no Espírito Santo, em Vitória, datam do final do 

século XIX e início do século XX. As mostras eram realizadas no Teatro Melpômene 

(1896-1925), no Clube Boêmios, no Instituto de Belas Artes (1909-1913), em 

escolas, repartições públicas e casas comerciais, sendo substituídas, 

posteriormente, pelo Teatro Carlos Gomes.      

 

 

Figura 38 - Teatro Melpômene – construído em pinho de Riga. Cerca de 1896-1925. Disponível em 
http://www.sefaz.es.gov.br/painel/teat02.htm. (acesso em 03 de dezembro de 2009) 

 

 

http://www.sefaz.es.gov.br/painel/teat02.htm
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O Theatro Carlos Gomes, abriu suas cortinas pela primeira vez em 1927. Localizado 

no Centro de Vitória, sua inauguração vinha preencher a lacuna deixada pelo Teatro 

Melpômene42, demolido após um incêndio.  

Projetado pelo arquiteto italiano André Carloni, sua arquitetura de estilo 

neorrenascentista foi inspirada no Teatro Alla Scala, de Milão, na Itália.43 Transferido 

para o patrimônio da Fundação Cultural em 196744, foi reinaugurado em 1970, 

tornando-se o palco privilegiado para as atividades culturais na cidade de Vitória. 

 

 

Figura 39   - Paulo Bonino - Teatro Carlos Gomes. s/d. 30 x 45 – Fonte: Acervo GHM 

 

                                                 
42

 Inaugurado em 1896, era localizado no antigo largo da Conceição, atual Praça Costa Pereira. 
(LOPES, Almerinda da Silva. Artes Visuais e Plásticas no Espírito Santo. In: BITTENCOURT, Gabriel 
(org.). ESPÍRITO SANTO: um painel da       nossa história. Secretaria de Estado da Cultura e 
Esporte: Vitória: EDIT. p. 89.). 
43

 Disponível em: www.secult.es.gov.br, acesso em 20.12.2009.   
44

 A Lei 2.307 de 17 de novembro de 1967 que instituiu a Fundação Cultural, transferiu para seu 
patrimônio o Teatro Carlos Gomes, a Rádio Espírito Santo e a Biblioteca Pública. D.O. de 18.11.1967. 

http://www.secult.es.gov.br/
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Figura 40 -  Reinauguração do Teatro Carlos Gomes – 1969 - Foto F 603, pasta F 106 a 110, da Divisão de Memória do DEC.  
Acervo sob a guarda do APE.  Verso: O Cruzeiro. Dep. Fotográfico. Nº 793 data: 22/12/70. Teatro Carlos Gomes (Vitória) 

Fotógrafo W. Luiz. 

 

Em 31 de dezembro de 197545 a Fundação Cultural vinculou-se à Secretaria da 

Cultura e do Bem-Estar Social. Desta forma passou a responder também pela 

coordenação da prestação de serviços assistenciais, treinamento de mão-de-obra 

não qualificada, segurança e higiene do trabalho, habitação popular, entre outras, do 

âmbito do Bem-estar Social, além das atribuições inerentes ao âmbito da cultura, 

como defesa e manutenção do patrimônio histórico-artístico-cultural, a promoção e 

difusão cultural. 

 

Uma nova mudança ocorreu em outubro de 1980 quando se restabeleceu o vínculo 

com a Secretaria de Estado da Educação, 46 e a Fundação Cultural do Espírito 

Santo-FCES passa funcionar sob a forma de autarquia dotada de personalidade 

                                                 
45

 Lei 3.043, de 31.12.1975,     publicada no DO  de   31.12.1975,    regulamenta   o      Sistema      de 
Administração Pública Estadual e cria a Secretaria de Estado da Cultura e do Bem-Estar Social.  
46

 Decreto nº 1469N, de 27 de outubro de 1980, publicado no DO de 30.10.1980. 
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jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa e a 

denominação de Departamento Estadual de Cultura – DEC. 

As alterações estruturais e constitutivas por que passam os órgãos responsáveis 

pela realização da política cultural para o Estado, parecem interferir negativamente 

no seu andamento, determinando um caráter irregular tanto na definição quanto na 

execução dessa política, que fica à mercê dos estilos e competência administrativa 

dos seus responsáveis. 

Apesar da atribuição do Conselho Estadual de Cultura-CEC de ”[...] formular a 

política cultural do estado e preparar os programas de planos para sua execução” 47, 

o que constatamos na leitura das atas do Conselho, é que as discussões tratavam 

de aspectos ligados a questões do patrimônio cultural edificado, definição e 

aprovação do regimento interno, entre outros. Tanto, que em sete de janeiro de 

1971, o então Diretor da Fundação Cultural, Sr. Plínio Marchini, compareceu à 

reunião do Conselho para solicitar a elaboração de um Plano de Cultura para o 

triênio 1972/1974, quando foi deliberada a criação de uma comissão encarregada de 

elaborar o orçamento de investimentos. Esse tema volta a aparecer em ata de 23 de 

fevereiro de 1976, por indagação do conselheiro Higner Araújo sobre o recebimento 

do Plano que deveria ser encaminhado pela Fundação Cultural. Evidencia-se a 

ausência de discussões a respeito da definição de uma política cultural para o 

Estado, bem como a falta de entrosamento entre o Conselho e a Fundação Cultural. 

Observamos, também, nos relatórios de atividades dos diretores da Fundação 

Cultural que, ao menos no que tange às Artes Plásticas, na década de 1970, faltava 

uma discussão com a classe artística para definição de uma política para a área. As 

ações se resumiam a mostras de artistas convidados de outros estados, artistas 

locais e parcerias com o Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo 

e o Foto-clube do Espírito Santo. 

Durante a gestão de Euzi Moraes, que exerceu o cargo de Diretora Executiva da 

Fundação Cultural no período de 27 de setembro de 1971 a 14 de março de 1975, a 

programação era delineada por uma filosofia central. Entre os objetivos “[...] expor o 

                                                 
47

 Lei Delegada nº 6, de 09 de novembro de 1967, publicada no DO de 10 nov.1967, criou o CEC, Art. 
1º, alínea a. 
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público a experiências estéticas aperfeiçoadoras [...] ”, 48 acrescentava ser dever do 

Estado ”[...] descobrir o potencial artístico e oferecer-lhe condições de realização, na 

busca constante de aperfeiçoamento.”49. 

A  reportagem a seguir traz um breve resumo de dados da administração da 

Fundação Cultural em seus primeiro anos de existência, até 1976, 

aproximadamente.  

 

Figura 41  - Os caminhos da Fundação - Clipping de jornal (cerca de 1966) – Acervo Arquivo Público do Estado do Espírito 
Santo – coleção DEC. Pasta FCES - Notícias 

                                                 
48

 O LENTO amanhecer. Espírito Santo Agora. Nº 10. Vitória, p.25-26. 1973. Fala de Euzi Moraes. 
p. 25 
49

 idem 
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A carência de locais apropriados para realização de exposições, bem como a quase 

inexistência de um mercado de obras de arte no Estado, são dados que podem ser 

constatados na história da arte capixaba até a década de 1970, quando se inicia um 

processo de transformação do ambiente artístico cultural. Até então, as encomendas 

de obras de arte restringiam-se quase que exclusivamente a artistas do Rio de 

Janeiro e não havia galeria de arte.  

O Setor de Artes Plásticas da Fundação Cultural era administrado por Jerusa 

Margarida Gueiros Samú, que ocupou o cargo de Coordenadora de Artes Plásticas 

da Fundação no período de agosto de 1972 a março de 1975. As exposições de 

artistas plásticos promovidas pela Fundação Cultural eram então realizadas no 

Foyer do Teatro Carlos Gomes. Em declaração ao jornal Espírito Santo Agora, 

Jerusa Samú explica: 

(...) a “galeria” foi montada sem fins lucrativos, com a intenção de promover 
junto ao público capixaba artistas de renome no Brasil. Seu maior interesse 
reside em divulgar esses artistas e preencher uma necessidade de informar 
e formar um público para as artes plásticas.  

50 

Para receber as exposições, o Foyer do Teatro foi adaptado com a colocação de 

painéis onde se fixavam os quadros. Apesar de não haver distância suficiente para 

fruição das obras e do “[...] efeito inibidor produzido pelo ambiente”51, expor na 

Fundação Cultural do Espírito Santo era interessante para os artistas convidados,  

pois conforme a Coordenadora: “[...] as exposições no Carlos Gomes vendem”52, o 

que as tornavam atraentes para o artista e para o público capixaba a quem era 

oportunizado o contato com a produção de artes plásticas nacional além de poder 

adquirir as obras.  

Realmente, apesar de não ser uma galeria comercial a venda de obras era comum 

naquele espaço, pois muitas reportagens e notas de jornais informavam os preços 

dos trabalhos em cada exposição, o que aponta para a importância do espaço como 

elemento formador para um mercado na área de artes no Estado. 

                                                 
50

 Declaração de Jerusa Samú. In: O BECO da criação. Espírito Santo Agora. Vitória,  n. 15, p. 38-
40.  set./out. 1974 
51

 Ibid. 
52

 Ibid.  
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Figura 42 -  Foyer do Teatro Caros Gomes na abertura do V Salão de Arte de 1975. Fonte: Acervo Centro de Artes/UFES 

 

 

Figura 43 - Fotografia F 610 ,  acervo DEC, Pasta F 608-622. Exposição no foyer do Teatro Carlos Gomes – 1974. Reprografia 
da autora 
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O espaço expositivo cumpria a política definida pela Diretora da Fundação,  

inaugurado em 05 de setembro de 1972 com mostra de pinturas de Luiz Otero53, 

seguida de mais três exposições.aja  

Embora não conste no livro de visitantes, registros na imprensa da época informam 

que no mês de novembro, reuniram-se para exibir seus trabalhos na exposição 

organizada por Atílio Gomes, Luizah, Sagrilo e Luiz Carlos Calmon, mostra de 

desenhos, fotografias e escultura. A exposição constava de uma programação que 

envolvia Artes Plásticas e Música54.  

 

Figura 44 – DANTAS, Luizah.  Mista (colagem e nanquim) sobre papel,  14 x 26 cm. 30/08/1972. Fonte: Acervo GHM 

 

Figura 45 -  DANTAS, Luizah. Sem título.  Nanquim e aquarela colada em eucatex - 17,6 x 10,4 cm, 1972. Fonte: Acervo GHM 

                                                 
53

 Ver APÊNCICE B onde constam todas as Exposições da Fundação Cultural do Espírito Santo 
realizadas no Salão Superior do Teatro Carlos Gomes 
54

 “Impressões de Jornal” – Clipping  de jornais do artista Nenna. Acervo digital da GHM, (sem data, 
sem nº paginas - no recorte não consta a data do jornal a que se refere esta exposição, apenas o ano 
de 1972). 
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Essa mostra era uma reação de artistas locais à política cultural do Estado. Em 

artigo publicado no jornal A Tribuna, de 08 de outubro de 1975, Tinoco dos Anjos, 

escrevendo sobre o artista Nenna B (Atílio Gomes), com o título “Como explicar que 

certas coisas não se explicam?”, reflete sobre o lugar do artista no Espírito Santo, 

assim como das manifestações menos convencionais. 

      

Figura 46  - Tinoco dos Anjos. Como explicar que certas coisas não se explicam? A Tribuna. 08 out. 1975. Fonte: Impressões 
de jornal . Acervo digital GHM 

Nesse artigo, o autor escreve sobre a situação dos artistas contemporâneos e sua 

dificuldade de serem compreendidos ou mesmo assimilados pela crítica ou mercado 

das artes local: 

O artista plástico de Vitória não tem reconhecimento, ao contrário do 
músico ou do autor de teatro, porque o público permanece distante do seu 
trabalho, como algo impossível de ser entendido e desmerecedor de 
atenção. No caso de Atílio Gomes, ele também explica que „a maior 
dificuldade que as pessoas têm é me localizar em termos de escolas e 
influências. Creio, sinceramente, que é pela originalidade dos meus 
trabahos‟. Como um artista jovem e em pleno desenvolvimento de seu 
trabalho, Atílio não aceita fazer concessões para buscar o aplauso gratuito. 
Sabe a fórmula para fazer sucesso, sabe que, se fosse desenhar ou pintar 
simplesmente, agradaria mais e chegaria mais próximo do público, mas se 
recusa e prossegue trabalhando, apesar de todo desestímulo. 

55
 

                                                 
55

 ANJOS, Tinoco dos. Como explicar que certas coisas não se explicam? A Tribuna. 08 out. 1975. 
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Em meio a esta dificuldade, Atílio organizou uma mostra coletiva com Sagrillo, 

Luizah e Luiz Carlos Calmon – que chamaram Duvideodó, sendo realizada no 

Teatro Carlos Gomesl, visando uma divulgação maior das artes plásticas capixabas. 

Essa foi a primeira mostra de artistas locais realizada pela Fundação Cultural. 56  

No calendário de 1973  teve destaque especial a exposição de gravuras de Evandro 

Carlos Jardim57: “Á noite no Quarto de Cima, Cruzeiro do Sul, lat. sul 23°32’36” long. 

w. gr. 46°37’59”” realizada no período de 16 de novembro a 2 de dezembro. Essa 

exposição chamou a atenção da mídia e de críticos, recebendo a indicação de 

melhor mostra apresentada pela FCES naquele ano. Foram diversas reportagens e 

notas publicadas nos jornais A Tribuna, A Gazeta, Jornal da Cidade e O Diário, em 

vários dias. O artista participou do 1º Salão de Arte Moderna de Vitória no extinto 

Museu de Arte Moderna do Espírito Santo58, uma referência que consideramos 

importante,  pois tanto o Museu quanto o salão ainda estão por serem estudados.  

Como de praxe, o artista doou uma obra para a Fundação Cultural, que hoje 

pertence ao acervo da Galeria Homero Massena. Esta obra está registrada na ficha 

catalográfica e consta no catálogo de comemoração de 30 anos da Galeria59 como 

“SEM TÍTULO”, no entanto, aparece com o título ”Sentado na calçada olhou  para a 

Casa da Praia, fixando os olhos no horizonte”.  em dois catálogos do artista, 

BALADA DA CIDADE DE SÃO PAULO: desenhos e gravuras de Evandro Carlos 

Jardim  e O DESENHO ESTAMPADO: a obra gráfica de Evandro Carlos Jardim 60 

Por se tratar da mesma gravura, embora com tiragens diferentes, retificamos o título 

no acervo da Galeria para constar da mesma forma como é registrado nos 

                                                 
56

Relatório de Atividades da Diretoria Executiva nos exercícios de 1971 a 1974 Euzi Rodrigues 
Moraes – Pasta FCES – Relatórios. Documentos do APE-ES 
57

 Evandro Jardim realizou a sua primeira individual em 1966. Em 1974 recebeu o prêmio da 
Associação Paulista de Críticos de arte (APCA) de melhor gravador do ano. Concomitante à 
exposição de Vitória realizou uma individual no MASP em São Paulo onde apresentou obras da 
mesma série exibida no Carlos Gomes pela Fundação Cultural. O artista participou, ainda, de várias 
bienais bem como de inúmeras mostras nacionais e internacionais. Atualmente leciona e orienta 
teses no Curso de Pós-Graduação do departamento de Artes da ECA/USP. No Espírito Santo, além 
da exposição no Teatro Carlos Gomes, o artista participou do 1º Salão de Arte Contemporânea de 
Vitória no Extinto Museu de Arte Moderna do Espírito Santo, em 1965. 
58

 LAUS, Harry. Imagem final do salão capixaba. Jornal do Brasil. 14 set. 1966.  
59

 GALERIA HOMERO MASSENA: trinta  anos – 1977/2007. Textos de  Almerinda    Silva    Lopes e 
Maria Helena Lindenberg. Vitória: SECULT. [S.d.].   
60

 BALADA DA CIDADE DE SÃO PAULO: desenhos e gravuras de Evandro Carlos Jardim. São Paulo 
: Secretaria de Estado da Cultura/Pinacoteca de Estado, 1991. p.24.  O DESENHO ESTAMPADO: a 
obra gráfica de Evandro Carlos Jardim. São Paulo : Pinacoteca do Estado, 2005. p.26.  



 

 

73 

catálogos: “Sentado na calçada olhou para a Casa da Praia, fixando os olhos no 

horizonte”.   

Outro registro que constatamos nesses catálogos diz respeito a anotações feitas 

pelo artista ao pé de algumas gravuras, anotações que aparecem também no 

convite da exposição no Carlos Gomes que reproduz a mesma obra doada para o 

acervo e a seguinte inscrição:  

Recordações da Casa da Praia 

Aqui pássaros brancos e pretos atravessam o pátio em tardes a figurar. A 
casa está distante lá no fundo. Sentado no pátio, olhando para a casa da 
praia, fixei os olhos no infinito. 

(Recordações da Casa da Praia) 

Abril de 1972 – XII. f”
61

 

 

Figura 47  – Convite da exposição de Evandro Carlos Jardim realizada Foyer do Teatro Carlos Gomes 
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 Livro de visitantes das exposições do Teatro Carlos Gomes. Livro nº 6, p30 (Convite da exposição)  
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Na ilustração abaixo, o artista entre convidados da exposição no Foyer do Teatro 

Carlos Gomes e a seguir, uma das obras exibidas. 

 

 

Figura 48 - Exposição Evandro Jardim – Gravuras, 1973 (Foto 606, Pasta F 106  a F 110) Acervo DEC 
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Figura 49  –JARDIM, Evandro Carlos – A imagem do pássaro preso e a imagem solta e suas sombras sobre a terra semeada. 
Gravura em metal, 22 x 26 cm, 1972. Fonte: O DESENHO ESTAMPADO: a obra gráfica de Evandro Carlos Jardim 
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Outra exposição realizada no andar superior do Teatro Carlos Gomes em 1973 foi o 

III Salão de Artes Plásticas, promovido pela Fundação e o Centro de Artes da 

Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 12 a 30 de dezembro de 

1973.62 O júri composto por Teresa Norma B. Oliveira, Yara Campos da Rocha 

Mattos e Raphael Samú selecionou os trabalhos dos alunos do Centro de Artes da 

UFES e ex-alunos da Escola de Belas Artes, conforme tabela abaixo: 63
 

TABELA 1 - Artistas e obras selecionadas no III Salão de Artes Plásticas 

ARTISTA OBRA 

Ana Cristina Cavalcanti Mainardi  Pássaro de Fogo (I e II) 

Ana Maria Nascimento Martins  Desenvolvimento e Visão de Pássaro 

Deraldo Nessner da Silva   Imagem e Destino 

Fátima Bachour   Estudo 

Hilal Sami Hilal   Art Dor Assim que Está 

Jorge Luiz Sagrilo   Fotografia 

José Carlos Vilar de Araújo   Gestante e Cabra 

João Luiz Moneiro   Análise 

Luiza Helena Campos Dantas   OBJ – 08 – OCUL-O-CULTO (pesquisa conceitual) 

Margarida Valladares Nader    Movimento 

Ney Muller   Em Busca de Razões, Transformações e Homenagem Póstuma) – 
escultura 

Paulo César Henriques Jeveaux   1973, enfim descobri este País Tropical (mais vale ao pássaro, na 
mão do que voando) desenho 

Renato Carvalho Caseira   Complexo – escultura (parece bronze – homem) 

Sueli Cassaro   A fuga e Solidão 

Valéria Maria Gonçalves Faiçal   Articulação I e II 

 
Tabela  1  - Artistas e obras selecionadas no III Salão de Artes Plásticas 

 

Figura 50 - Salão de Alunos e ex-alunos do Centro de Artes da Ufes. Dezembro de 1973 (Foto 639, pasta F 91 a 95 – Divisão 
de Memória do DEC). 

                                                 
62

 O Diário, de 12/12/1973,  A Tribuna, de 15/12/1973, A Gazeta, de 19/12/1973. 
63

 Reportagem de A Gazeta, 19 dez  1973 
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Foram contemplados com prêmios, no valor de CR$ 1.000,00, os artistas Ney Muller, 

Paulo Cesar Jeveaux  e Ana Maria Nascimento Marins , conforme reportagem de  A 

Tribuna de 15 de dezembro de 1973, que aponta as obras de Jeveaux, Ney e 

Renato Caseira como as melhores da mostra. Destaca também o trabalho de Luizah 

( Luiza Helena Campos Dantas).  

                             

 

 

Figuras 51 a 53 - Paulo Cesar Jeveaux, Renato Caseira, Ney Muller. Fonte: A Tribuna de 15 de dezembro de 1973 
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À abertura do salão compareceram o Governador Arthur Carlos, o prefeito 

Chrisógono, o reitor da UFES Máximo Borgo Filho, a diretora da FCES, Euzi Moraes, 

o Diretor do Centro de Artes Seliégio Ramalho e o comandante do 38º BI 64, 

revelando que o evento aparentemente tinha relevância social e política.  

 

Figura 54 - Salão de Alunos e ex-alunos do Centro de Artes da Ufes. Dezembro de 1973 (Foto 639, pasta F 91 a 95 – Divisão 
de Memória do DEC. 

Em 1974, foram realizadas 14 mostras no Foyer do Teatro. Destacamos a exposição 

“Livrobjeto” de Júlio Plaza65, artista espanhol que atuava em São Paulo, realizada no 

período de 04 a 31 de julho de 1974. Uma reportagem publicada em A Tribuna 66
 

aponta que: 

[...] o livro „Júlio Plaza Objetos‟ culmina uma pesquisa espacial iniciada em 
1963, integrando a pintura/escultura em uma nova entidade espacial, numa 
síntese do trabalho de pesquisa relacionado, estreitamente, ao conceito de 
‟Obra Aberta‟ iniciado em 1966.  

 

                                                 
64

 Reportagem de  A Tribuna, 15 dez 1973 
65

 Júlio Plaza nasceu em Madri em 1938 e morreu em São Paulo em 2003. 
66

 A Tribuna, 06 jul. 1974  
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O artista trouxe para Vitória uma pesquisa e um conceito inovador nas artes 

plásticas, proporcionando ao público capixaba o conhecimento sobre obra aberta, 

cujo conceito foi desenvolvido por Umberto Eco. 67
  

Quanto ao livro-objeto, podemos dizer que é livre de padrões de forma ou 

funcionalidade, extrapolando o conceito de livro e rompendo as fronteiras 

comumente atribuídas ao livro de leitura, para se assumir como objeto de arte. Nele, 

a narrativa literária é substituída por uma narrativa plástica, revelando um momento 

de diluição de fronteiras ao explorar aspectos do objeto livro, como o prazer 

intelectual proporcionado através do texto, o prazer táctil e visual.  

Segundo Marcelo Terça-Nada!68, no Brasil, os livros-objeto surgem do encontro 

entre poetas e artistas visuais entre o final dos anos 1950 e início dos anos 60 

(períodos da arte Concreta e Neoconcreta), sendo que no período Neoconcreto 

essas experiências se radicalizam, explorando a forma como narrativa. São 

exemplos do desdobramento das idéias desse período citados pelo autor, os livros-

objeto de Augusto de Campos e Júlio Plaza: Poemóbiles, Objetos Poemas e Caixa 

Preta, da década de 80, hoje consideradas obras raras.  

Através de depoimento de José Augusto Loureiro69, a exposição Júlio Plaza Objetos 

era composta de esculturas feitas de dobras e recortes em papel que criavam 

formas em três dimensões. O livrobjeto – lançado durante a exposição – reproduzia 

em suas páginas as formas expostas. Um exemplar foi doado à Fundação, no 

entanto não se encontra mais no acervo, sequer foi catalogado, provavelmente não 

                                                 
67

 ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva. 1986. Coleção Debates.  Situamos três 
aspectos considerados pelo autor na sua definição sobre obra aberta: que toda obra de arte é aberta, 
pois não comporta apenas uma interpretação fechada, depende da subjetividade do observador. Um 
segundo ponto: a “obra aberta” não é uma categoria crítica, mas um modelo teórico para tentar 
explicar a arte contemporânea. Por último, qualquer referencial teórico usado para analisar a arte 
contemporânea não revela suas características estéticas, mas apenas um modo de ser dela segundo 
seus próprios pressupostos. Umberto Eco também distingue a abertura inerente a toda obra de arte 
da “obra aberta”. A obra aberta seria a incorporação intencional da ambigüidade no processo de 
criação. A obra em movimento é aquela que deixa ao consumidor a possibilidade de escolher dentre 
as seqüências possíveis.  
68

 TERÇA-NADA!,        Marcelo.             Artigos      –              Livro-objeto.             Disponível           em 
http//marcelonada.redezero.org/artigos/livro-objeto.htm/ Acesso em:  06 jun..2009. 
69

 LOUREIRO, José Augusto. Entrevista concedida à autora em 03.04.2009. José Augusto é 
funcionário da Galeria desde a sua criação. Artista Plástico exerceu o cargo de Coordenador em 
vários períodos. 
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identificado como obra de arte. Pode, inclusive, ter sido descartado ou extraviado 

nas muitas mudanças por que passou a coleção de obras da FCES. 

 O convite da exposição, que é composto por duas partes, uma contendo duas 

dobras e outra, uma dobra e cortes, está anexado ao livro de registro de visitantes e 

coaduna-se com a própria arte do período que produz um transbordamento de 

limites onde os artistas se lançam em múltiplas direções e exploram as diversas 

possibilidades de expressão. 

 

Figura 55 - Convite da exposição livrobjetos, de Júlio Plazza. Fonte: Arquivo GHM  

 

 

 

Figura 56 - ...Exposição Livro Objeto do artista Júlio Plazza,  realizada no Foyer do Teatro Carlos Gomes, no período de 04 a 
31 de julho de 1974. 
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JULIO PLAZZA -  Livro Objeto.  

                         
 

Figura 57 - Página 1                                                                                                  Figura 58 -   Página 2 

                                                                            

Figura 59 - Página 3                                                                                     Figura 60 - Página 4 

                                                        
        

Figura 61 - Página 5                                                                                      Figura 62 - Página 6 
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  Figura 63 - Página 7                                                           Figura 64 -  Página 8 

                              
                           
                Figura 65 -  Página 9                                                           Figura 66 - Página 10 

 

 

 
Figuras 57 a 66 - Júlio Plazza -  Livro Objeto. Fonte: Acervo GHM. Reprografias de Larissa Rovoeré 
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Outra personalidade atuante no cenário contemporâneo que esteve em Vitória 

naquele ano foi Regina Silveira cuja mostra constou de 24 serigrafias.  Esta artista, 

que apresenta seu trabalho desde 1960 nos salões de Belo Horizonte e São Paulo, 

em 1974 já havia participado de diversos salões e mostras, individuais e coletivas, 

tanto no Brasil quanto no exterior.  

 

Figura 67 - Regina Silveira-Convite da exposição no Foyer do Teatro Carlos Gomes-1974. Fonte: Arquivo GHM 

 

Figura 71 -  A artista Regina Silveira durante a abertura da exposição no TCG. Foto 644. Pasta TCG F91 a 96. Fonte Acervo 

DEC - APEES   
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 Ao convidar artistas como Regina Silveira, Júlio Plaza e Evandro Jardim, a 

Fundação Cultural, por meio da sua Coordenação de Artes Plásticas, contribuía para 

a atualização do gosto, conceitos e técnicas contemporâneas junto à comunidade 

artística e ao público capixaba, o que está em harmonia com o que a diretoria 

considerava sua tarefa, ou seja: “[...] expor o público à arte em suas variadas 

manifestações.”70  

A Coordenadora Jerusa Samú encerrou suas atividades à frente do Setor de Artes 

Plásticas da Fundação Cultural no ano de 197571 após a realização da exposição 

retrospectiva do pintor Homero Massena realizada no mês de março72.  Essa 

exposição ocupou todo o espaço da platéia do teatro, sendo necessária a retirada 

das poltronas, como mostra a ilustração abaixo. 

 

Figura 69  – Retrospectiva do pintor Homero Massena – Platéia do Teatro Carlos Gomes – 1975. Foto 765, pasta f 650-664. 
Fonte Acervo DEC – APEES.  

                                                 
70

 MORAES, Euzi. In: PRESERVAR  e criar. Espírito Santo Agora. n. 10. p. 26. 1973. 
71

 Relatório de Atividades da Diretoria Executiva nos exercícios de 1971 a 1974 Euzi Rodrigues 
Moraes – Pasta FCES – Relatórios 
72

 A exposição aconteceu entre 14 e 25 de março conforme registrado no livro de visitas nº 8, tendo 
recebido a visita de 1.212 pessoas. 
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Pelos dados, podemos considerar que a gestão de Jeruza Samú contribuiu para a 

atualização da arte capixaba uma vez que a presença de nomes importantes do 

cenário nacional em Vitória, cujas mostras atraiam grande número de visitantes, 

colocou o público e os próprios artistas locais em contato com o que de mais recente 

se produzia no país. 

Outros exemplos da importância da política cultural implementada pela Fundação na 

época foram as exposições de artistas com destaque no cenário artístico nacional, 

participando de bienais, salões e mostras que foram apresentados ao público 

capixaba através das exposições no Teatro Carlos Gomes nos anos de 1973 e 

1974. Entre elas: a exposição de monotipias de J. Rissin, a do artista Walter Bacci, 

que participou da VII Bienal de São Paulo, a de Lisa Aderne, que já tinha participado 

de bienais e salões nacionais e internacionais, de Álvaro Apocalypse, Teresa 

Veloso, Madu, Cildo Oliveira e  Wilde Lacerda, bem como uma exposição de 

Mauricio Salgueiro, embora não localizada nos livros de registro de visitantes.73  

Apesar dessas realizações, a Fundação se ressentia com a falta de um espaço 

expositivo próprio para as Artes Visuais. Quando Euzi Moraes tomou posse em 

1971, o Teatro, recém inaugurado, era o local utilizado em todas as condições de 

programação, mas as demandas de outros setores não podiam ser atendidas, como 

ocorria com as artes plásticas, dada a ausência de uma galeria de arte.74  

Jerusa Samú confirma que “inicialmente relutou-se em utilizar o Teatro Carlos 

Gomes”75, mas logo a pequena sala tinha a programação lotada. Ela informa que: 

“Apesar de não ser uma galeria regional, tem procurado também apoiar o artista 

capixaba, sempre através de coletivas” 76.  

As exposições no andar superior do Teatro interferiam negativamente no seu 

funcionamento, pois o Foyer dava acesso aos camarotes que ficavam devassados, 

além do barulho provocado pelas conversas nos dias de vernissage. 

                                                 
73

 Programação do Teatro Carlos Gomes – 1975 – Janeiro. Pasta s/nº Fundação Cultural – 
Documentos Internos. Ata do Conselho de Administração da Fundação Cultural de 31 de  dezembro 
de 1974, informe de Euzi Moraes. p. 93. 
74

 PRESERVAR  e criar. Espírito Santo Agora. Vitória, n. 10. p. 20. 1973 
75

 O BECO da criação. Espírito Santo Agora. n. 15. Vitória,  p. 39-40. set/out.1974.  
76

 Ibid.,  
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O próprio espaço arquitetônico e seus detalhes ornamentais reforçam a 

inadequação do espaço. 

                                           

Figura 70 – Detalhe  decorativo do Foyer -  Foto de                     Figura 71 - Detalhe decorativo do Foyer – Foto de Larissa 
Larissa Roveré                                                                                Roveré 

 

Do lado dos artistas, citamos uma entrevista de Maurício Salgueiro77, advertindo que 

o espaço do Teatro não era compatível para abrigar exposições, refletindo que uma 

exposição  “[...] existe por todo um ambiente que se cria, porque a obra de arte vive 

em função de um local. [...] existe dentro de um determinado espaço que é 

reservado para ela, que dá condições a ela de criar um contato com o público. ” 

Conclui: 

“O Carlos Gomes, neste sentido, oferece pouco. Tem uma arquitetura rica, 
farta e que interfere na obra exposta, que passa a se acomodar de uma 
maneira inteiramente secundária devido à condição de teatro do local onde 
está sendo exposta.” 

                                                 
77

 SALGUEIRO, Maurício. A procura de um caixote capixaba nos bastidores de uma exposição. 
CUCA, Vitória, n. 0, p. 11-15, fev.1977. Entrevista concedida a Ernane Buaiz 
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Figura 72   - Foyer do Teatro Carlos Gomes.Pode-se observar  a quantidade de elementos ornamentais na arquitetura interna 
do prédio. Foto de Larissa Roveré. 2009.  
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Figura 73  -  SANTOS, Flávio. Fotografia p/b.  Exposição da artista Ângela Vasconcelos Gomes. Foto 829, Pasta F821 a 835.    
Fonte Acervo DEC – APEES 

 

 

Figura 74  - SANTOS,  Flávio. Fotografia p/b  Exposição da artista Ângela Vasconcelos Gomes. Foto 829, Pasta F821 a 835.    
Fonte Acervo DEC - APEES 
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De fato, as figuras acima, que registram a exposição da artista Ângela Vasconcelos 

Gomes no Foyer do Teatro Carlos Gomes em 1980,  são um exemplo da 

interferência que a estrutura do Teatro exercia sobre as obras, que, fixadas em 

painéis,  disputavam a atenção do público com o próprio espaço dos móveis e 

adornos do local. 

 

3.5 – CRISE DO ESPAÇO EXPOSITIVO NO FOYER DO TEATRO CARLOS 

GOMES 

Os anos de 1975 e 1976 foram de poucas realizações na área de Artes Plásticas, 

provavelmente devido a mudanças na Diretoria da Fundação. De fato, em março de 

1975, José Antônio Figueiredo Costa assumiu o cargo de Diretor Executivo com o 

propósito de “tornar mais amplas as bases da Fundação, de forma a que ela possa 

se constituir, efetivamente, em um veículo de cultura de massa” 78 

O afastamento da Coordenadora de Artes Plásticas, Jerusa Samú, em 1975, 

também contribuiu para o declínio das atividades ligadas às Artes Plásticas no 

período. Em entrevista concedida à autora, em 10 de março de 2009, Delton 

Souza79 diz que a Coordenadora Jerusa Samú não foi substituída e a coordenação 

ficou sem titular até 1976, quando foi nomeado Atílio Gomes. A portaria nº 012/76, 

de 26 de fevereiro de 1976 promoveu o Desenhista Atílio Gomes Ferreira para o 

cargo de Coordenador de Artes Plásticas apesar de não possuir nível universitário 

exigido para preenchimento do cargo. A indicação de Atílio Gomes, feita pelo Diretor 

Executivo José Costa, foi aceita pelo Conselho de Administração em reunião de 19 

de março de 1976, pois o “cabedal de conhecimentos que possui o habilita para 

ocupar o cargo.”80 

Havia, portanto, demanda para a criação de espaço próprio para exposições, 

atendendo à política da Fundação e às expectativas dos artistas. Outro aspecto é 

abordado, ainda em 1976, quando em entrevista a J. Artur Bogéa, a então diretora 

da Fundação Cultural, Beatriz Abaurre, declara: “[...] uma Galeria será inaugurada 

                                                 
78

 COSTA, José. Diretrizes da cultura. A Tribuna. 22 fev. 1975. 
79

 Artista Plástico, Diretor de Teatro da Fundação Cultural do Espírito Santo na época. 
80

 Ata do Conselho de Administração da FCES do dia 19.03.1976, livro de Atas, página 116. 
Documentos da FCES – APE ES 
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no térreo do Edifício das Fundações porque o Teatro Carlos Gomes desestimula o 

comparecimento do público.”81 Acreditamos que o motivo teria sido também 

possíveis empecilhos colocados pela Diretoria de Teatro, pois verificamos que a 

média de visitação por mostra era significativa: 720 pessoas, em 1975, e 580 

pessoas, em 1976, dado que contraria o depoimento da Diretora, especialmente se 

considerarmos que cada evento durava de 10 a 30 dias no máximo e, também, a 

pequena população de Vitória na época. Segundo depoimento de Delton Souza82, o 

Diretor de Teatro83, queria separar as atividades teatrais das de Artes Plásticas, pois 

as exposições interferiam no funcionamento do teatro. 

Nesse período, a estratégia implementada anteriormente por Jerusa de educar o 

gosto através de exposições de obras contemporâneas, trazendo artistas de renome 

para Vitória, recebeu novo direcionamento, apoiando quase exclusivamente artistas 

locais84. Isso explica o depoimento do novo diretor, José Costa, no sentido de tornar 

as atividades da Fundação mais populares,85
 pois a Fundação Cultural era tida como 

elitista por privilegiar a arte erudita, inclusive com realizações internacionais, como 

Sarah Vaugan e o balé Bolshoi-Kirov. Mesmo considerando que a Fundação mudou 

a estratégia anterior, a média de visitação às exposições permaneceu inalterada.  

Observamos, portanto, as principais políticas que nortearam as ações para aquele 

espaço desde as primeiras exposições em 1972: o modelo não comercial, a 

preocupação com a formação de público e aspectos ligados ao próprio acesso a 

bens artísticos numa Vitória carente de espaços expositivos. 

Esse período de exposições e polêmicas que as envolveram, levaram a Fundação 

Cultural a buscar saídas para a demanda por espaços expositivos adequados, assim 

como, para separar essa função das demais atribuídas ao Teatro Carlos Gomes. 

Deste modo, nasce o Centro de Artes Homero Massena. 

                                                 
81

 ABAURRE, Beatriz. Entrevista a J. Artur Bogéa. A Gazeta. 20 jun. 1976. 
82

 Entrevista concedida à autora em 10 de março de 2009. 
83

 Na época o cargo era ocupado por Afonso Abreu. 
84

 Dilma Góes Batalha, Jeveaux e Marquito, Fotojornalismo e a exposição documental de Homero 
Massena em 1975 e Hilal, Lola Tamanini, Paulo Bonino, Luiz Fraga e duas coletivas, uma de 
gravadores capixabas e outra de alunas da professora Hilária Rato do Centro de Artes da UFES, em 
1976, 
85

 JOSÉ Costa: diretrizes da cultura. A Tribuna. 22 fev 1975 
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4 – ESPAÇO EXPOSITIVO GALERIA HOMERO MASSENA  

 

Traçar o histórico da Galeria Homero Massena e questionar sobre a relevância de 

sua presença na construção do panorama artístico capixaba solicita uma abordagem 

que considere, ao mesmo tempo, uma compreensão das mudanças significativas 

que ocorriam no campo da arte no Brasil na década de fundação da Galeria, nos 

anos de 1970. Esses anos, encobertos pela sombra da exemplar produção artística 

anterior ao golpe de 1964 – particularmente dos movimentos concreto e neoconcreto 

– só mais recentemente começaram a receber novos estudos e serem avaliados de 

forma positiva. Podemos verificar, nesse período, algumas das diretrizes sociais e 

culturais que levaram os artistas capixabas a exigirem do Estado uma política 

melhor definida para o campo das Artes Visuais. O encargo da construção e ou 

criação de um espaço próprio para a exibição de obras plásticas, parece ter um 

determinante no momento histórico social dos anos de 1970.  
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4.1 - CONTEXTO DA PRODUÇÃO CAPIXABA NOS ANOS DE 1970 

Na análise de Cláudia Valladão de Mattos87,  houve, na década de 1970, apesar da 

ditadura, o chamado “milagre econômico” e conseqüente introdução da cultura de 

massa no país. Nesse período, novos circuitos culturais foram formados e o 

nascimento de um mercado de arte, antes praticamente inexistente, reflete um 

produto deste “milagre”.  

Carlos Alberto Messeder Pereira também fala da recuperação desse período ao 

afirmar que esse processo de modernização “[...] promoveu enorme expansão da 

indústria da cultura e das telecomunicações, preparando uma verdadeira revolução 

do ponto de vista da cultura da comunicação no Brasil.” 88 

Portanto, a década de 1970 representou o momento do “milagre brasileiro” e foi, 

sem dúvida, um período de retomada e de sistematização de novos projetos que 

envolveram as artes plásticas. No entanto, o autoritarismo imposto pelo golpe militar 

de 1964 também limitou o espaço das artes, que poderia ter sido muito mais 

desenvolvido, considerando o contexto mundial e a ampliação das comunicações, 

bem como a criatividade dos artistas brasileiros que persistiu, apesar de todas as 

dificuldades de diálogo, durante a repressão. 

Mudanças que marcaram os anos de 1970 no campo das artes, como o 

questionamento dos limites impostos pelos suportes e meios tradicionais, a 

introdução da participação do espectador versus expectador, entre outras, exigiram 

dos artistas novas reflexões e novas práticas no campo das artes e da cultura, que 

resultaram na busca de meios alternativos de expressão. Tanto nas artes quanto no 

debate cultural em geral, esses meios apareciam como uma forma viável de investir 

numa experimentação crítica, em tempos de censura e repressão.89 O que pode ser 

visto na produção e circulação de novas peças para o teatro, na produção para o 

cinema e em obras de literatura.  

                                                 
87PROJETO Escola Brasil: reflexão sobre o contexto das artes nos anos 70, disponível em 
http://www.fundacaostickel.or.br/pdf/projeto_escola_brasil.pdf, Acesso em:  01 dez 2009  
88

 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. A Hora e a vez dos anos 70. Literatura e Cultura no Brasil. 
in:Anos 70:Trajetórias. São Paulo : Iluminuras e Itaú Cultural, 2005, p. 89. 
89

 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. A Hora e a Vez dos Anos 70. Literatura e Cultura no Brasil. 
in:Anos 70:Trajetórias. São Paulo : Iluminuras e Itaú Cultural, 2005, p. 92 

http://www.fundacaostickel.or.br/pdf/projeto_escola_brasil.pdf
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Olhando retrospectivamente, sem a pretensão de fazer uma genealogia da arte 

nesse período, cabe lembrar que os anos de 1970 são herdeiros da efervescência 

política e cultural dos anos de 1960 que  

[...] se realiza com a diversidade da geração de artistas mais jovens que se 
movem, ao lado de antecessores, num importante campo de atualização e 
maior visibilidade da arte brasileira. Se desde os anos 1950 a Bienal de 
São Paulo torna-se um polo de interação e de exposição da arte brasileira, 
foi a partir do início da década de 1960 que a emergência da Nova 
Figuração brasileira (1965) exibiria trabalhos voltados para uma liberdade 
de materiais não convencionais e meios expressivos cuja densidade e 
diversidade formariam um solo artístico ainda sem paralelo no país. 
Certamente, mais do que a repentina ampliação do núcleo de artistas, esse 
período significou uma efetiva mudança de qualidade da arte produzida no 
país.

90
 

Sabemos que uma década não deve ser tomada como critério rigoroso para isolar 

fenômenos culturais, mas nossa reflexão tem limites claros: encadear ao novo 

conceito de arte introduzido na década de 1960 a força criativa dos anos 1970, que 

estudos críticos da atualidade já assimilaram, como de fato, revolucionários. 

Cristina Freire comenta que os paradigmas de autenticidade, unicidade e 

originalidade de uma obra de arte, anteriormente aceitos, embora questionados 

desde o dadaísmo e, particularmente por Marcel Duchamp, tornam-se 

definitivamente inaceitáveis na década de 1970.  A partir daí “o que se faz relevante 

então é a predominância da idéia sobre o objeto, pois tal operação sublinha a 

dimensão conceitual da obra de arte.”91 O corpo, o espaço de galerias e a própria 

cidade tornam-se locais privilegiados para intervenções de artistas como Arthur 

Barrio, Cildo Meireles, Antônio Manoel, entre outros.  

Retomando o foco central de nosso estudo, muito pouco se escreveu sobre a arte 

produzida no Espírito Santo na década de 1970. Resgatamos um panorama traçado 

pelo Professor Paulo de Paula92 resultado de uma palestra proferida na 

Universidade Federal do Espírito Santo, durante o ciclo “Aspectos da Arte Brasileira 

Moderna e Contemporânea”, em 1979. Falando da fundação da Escola de Belas 
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 GRANDO, Ângela. Quebra de Paradigmas e transitar etnográfico na arte brasileira na virada dos 
anos 60. . in: Anais do XXIX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Vitória : UFES, 
2009. p. 178-179. 
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 FREIRE, Cristina. O Presente-Ausente da Arte dos anos 70. in: Anos 70:Trajetórias. São Paulo : 
Iluminuras e Itaú Cultural, 2005, p. 148 
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 PAULA, Paulo de. A arte contemporânea no Espírito Santo. A Tribuna, Vitória, p. 18, 31 mai. 1979. 
(Palestra proferida no Centro de Artes da Ufes, durante o ciclo ASPECTOS DA ARTE BRASILEIRA 
MODERNA E CONTEMPORÂNEA promovido pelo Centro de Artes da UFES, Fundação Nacional de 
Artes e Instituto Nacional de Artes Plásticas, no período de 12 a 15 de maio de 1979)  
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Artes, pelo “mestre” Homero Massena, aponta alguns alunos que seguiam o modelo 

desse artista. Entre eles, Juscelino Sebastian, que se aproximava da técnica de 

Homero Massena na pintura de paisagens; Kleber Galvêas, que assimilou a técnica 

do “mestre” acrescentando ao seu trabalho soluções particulares; Guilherme 

Merçon, que realizava desenhos em bicos-de-pena, mas que nos trabalhos a óleo 

seguia os ensinamentos de Massena, aliados aos de Kleber Galvêas. Cita, também, 

De Paiva, pintor paisagista que trabalhou com Pancetti. O professor continua: “Há 

ainda as paisagens de Ivanilde Brunow, de Linhares, artista que surgiu no cenário 

estadual com a Semana de Arte. [...] O interesse pela natureza é também sentido 

por Hilal Samir (sic) Hilal [...] suas aquarelas leves.”93   

O tema da paisagem, tão tradicional na arte capixaba (Margotto, 2004), ainda estava 

presente em trabalhos da artista Ivanilde Brunow realizados no início dos anos de 

1980, como vemos na obra Ouro Preto Lapidada, de 1979.  

 

Figura 75 – HILAL, Hilal Sami – Janela do quarto, 1974 – 50 x 40 cm. Fonte: Seu Sami: Hilal Sami Hilal. Curadoria e texto: 

Paulo Herkenhoff. Rio de Janeiro : Museu de Arte Moderna, 2008. p.33. 

 

Figura 76  -  BRUNOW, Ivanilde.  Ouro Preto Lapidada, Óleo sobre tela. 65 x 81 cm, 1979. Fonte: Acervo da GHM 

                                                 
93

 Ibid. 
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Hilal e Ivanilde são artistas que iniciaram suas carreiras nos anos de 1970, mas suas 

produções emergiram na década seguinte. Lopes94  afirma que  

“Foram eles, sem dúvida, os inovadores da arte local, propondo-se a 
romper com o forte ranço acadêmico e com uma figuração já desgastada. 
Mudaram a fatura, a iconografia e os suportes, que passaram a ser 
avantajados e não convencionais”.  

De fato, na década de 1980, Hilal participou de exposições em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Porto Alegre, e mais recentemente, seus trabalhos circulam num eixo 

globalizado como, por exemplo, ao ganhar o prêmio do júri da 8ª Bienal Paper Art, 

realizada em 2002, no Museum Leoppold Hoesch, em Durem, Alemanha.95 

O professor Paulo de Paula, em sua palestra, destaca os desenhos de Yara Mattos, 

Mauro Starling, Attilio Colnago, Jeveaux, Joyce Brandão, Nelma Pezzin, Neuza 

Mendes e Lorenzutti. Esses trabalhos, de temáticas diversas, segundo ele: “[...] com 

novas soluções, apresentam bons exemplos do básico para o artista – o desenho.”96 

Cita ainda, artistas capixabas que têm feito carreira fora do Estado, como Lulah 

Small, Maurício Salgueiro, Dionísio Del Santo, Isabel Braga, Hitte, Alda Lofego, 

Antônio Prado, Paulo Herkenhoff e outros, como Raphael e Jerusa Samú, Dilma 

Batalha e Maria de Lourdes Raízer. E continua: 

Por outro lado, o artista capixaba tem podido conviver com grandes 
expressões da arte nacional à [sic] nível internacional, como por exemplo, 
Scliar, Krajberg, Gerchman, Fayga Ostrower, Zorávia Bettiol, José Lima, 
Marília Rodrigues, Seoane – que há mais de cinco anos passou a residir 
em Vitória – Isabel Pons, Freda, que há dez anos está ligada ao Centro de 
Artes. 

97
 

Sobre Freda Cavalcanti Jardim98, o professor  Paulo de Paula informa: 

Em sua História da Arte Brasileira, P. M. Bardi menciona apenas dois 
expoentes da técnica de mosaico no Brasil – Antônio Carelli e Freda. O 
trabalho de Freda é um desafio ao seu velho professor de Ravena, Itália, 
que dizia: „O verdadeiro mosaico é o bizantino‟. Esse desafio fê-la buscar 
nova expressão com o uso de ossos, caramujos, escórias de fundição, 
pedras, elementos naturais.

99
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Figura 77 -  PERESTRELLOS, Madeira. Freda Cavalcanti Jardim, Mural na ilha da Madeira, Hotel “Holliday In‟s”, 1972, Foto F 

773, pasta F 771-775. Fonte: Acervo DEC – APEES. Reprografia da autora, 2009. 

Realmente, a técnica que Freda desenvolveu em Ravena foi incorporada em sua 

disciplina de mosaico, no Centro de Artes, contribuindo para a reflexão e a inovação 

do ensino capixaba. E, é ainda o professor Paulo de Paula que nos informa sobre os 

bastidores e temores de inovar: 

O resultado revolucionou o mosaico e a explosão da inovação levou-a a ser 
reconhecida pela própria Escola de Ravena, onde, às vezes, ela se 
recolhia de temor em apresentar inovações naquilo que só poderia ser 
verdadeiro se fosse bizantino. Seus painéis hoje estão aí: no Edifício das 
Nações Unidas, no Palácio dos Arcos. E, outra inovação de Freda – como 
quadros, em residências. Ela explica: “A pintura saiu das paredes das 
cavernas para a tela, por que então não pode o mosaico ser pequeno, e 
como uma tela, pendurado na parede”?

100
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No entanto, segundo o Professor, são os trabalhos de Marian Rabello e Raphael 

Samú os responsáveis pela presença do mosaico na vida dos capixabas, e, é no 

trabalho de Nice101 que se dá a síntese do artista capixaba contemporâneo. Ele diz:  

[...] primitiva, ela busca novas luzes entre os artistas acadêmicos. 
Inquisitiva, ela passa do espiritual ao místico, ao existencial, ao quotidiano. 
Pesquisadora, ela produz excelentes padrões para tecidos nos vestidos de 
chita que cria para suas figuras humanas.

102
  

De fato, sua produção mais conhecida é, sem dúvida,  a “que ajudou a divulgar a 

produção cacaueira do norte do Espírito Santo, criando a imagem do cacau como 

um produto local e, em contrapartida, a figura de Nice como a pintora capixaba por 

excelência.” 103  

Consideramos que a fala de Paulo de Paula documenta e registra a presença de 

Nice no cenário capixaba, entretanto falta em sua mensagem um olhar crítico  sobre  

o “fazer pintura” dessa artista. De fato, não adotaríamos o termo “primitivo” para 

cunhar o processo pictórico de Nice. Um estudo acadêmico recente analisou a obra 

de Nice Nascimento (1938-1999) investigando a subjetividade de seu trabalho e 

cruzando uma abordagem estética com as interações históricas sociais que 

permearam seu processo criativo. Nessa pesquisa foi possível catalogar um 

representativo número de obras da artista, tornando-se  

[...] possível lançar luz sobre um temário que atualiza e contextualiza 
aspectos religiosos e folclóricos, que se identifica com o universo do 
trabalho do homem no campo e com uma existência cotidiana em seu 
ambiente natural, mas que essencialmente materializava na pintura a 
expressão profunda das experiências vividas por Nice.

104
 

Assim:  

“[...] os animais, as plantas, os cenários locais que a artista cotejava são 
aprovisionados pelo traço detalhado do desenho e pela cor singular de sua 
paleta. É o caso de suas figuras negras de olhos sempre azuis, é o caso, 
entre outros, do tema do „cacau‟ quando, a partir dos anos 1970, Nice 
passa a morar na Fazenda Tesouro, em Linhares – ES. A artista passa a 
celebrar a lavoura de cacau e agrega doravante o „fruto cacau‟ como signo 
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essencial de sua obra, ora apresentando-o como fruto da terra produzido 
pelo esforço do trabalho do homem do campo, ora apresentando-o como 
elemento decorativo e estrutural de seu espaço pictórico. Seguindo a fala 
da própria artista, „a beleza do cacau‟ a impulsionava a exteriorizar sua 
sensibilidade, ela diz em entrevista concedida a TV Educativa, em 1990: 
„[...] essa visão que tenho hoje do cacau, eu não, não nunca tinha 
conseguido pegar, só pequei isso quando comecei a entrar na roça, 
conversei com o pessoal nas ruas de cacau, e achei a coisa mais linda do 
mundo. Eu me propus: vou tentar mostrar isso, tentar passar essa beleza 
que tem aqui e que ninguém sabe disso, e daí pintei o meu primeiro 
quadrinho de cacau que ta comigo até hoje, esse não tem preço, não 
vendo nunca!‟. De fato Nice, de maneira não intencional, é mentora 
exemplar da divulgação da produção cacaueira em Linhares, quiçá de 
torná-lo símbolo de uma produção local e regional  do Espírito Santo. 
Assim, preferimos reconhecer nessa espontaneidade criativa de Nice uma 
abordagem estética que se materializa de modo independente dos padrões 
reconhecidos como „primitivos‟ no sistema cultural. Como se sabe várias 
formulações são dirigidas às produções inventivas de membros de uma 
constelação de autodidatas que circulam no sistema cultural. Entretanto, se 
mirarmos o termo já cunhado de „Arte Incomum‟, não para rotular, mas 
para reconhecer a espontaneidade de intenções da arte pictórica de Nice 
poderíamos pontuar a especificidade do cunho singular e quase 
autobiográfico de sua pintura”.
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Figura 78 - AVANZA, Nice Nascimento. Sem título. Óleo sobre tela,  81x 54 cm, 1976. Fonte: Acervo da GHM 
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Figura 79 -  AVANZA, Nice Nascimento.  Mulher com cesto de cacau . Óleo sobre tela, 97 x 69 cm, 1992. Fonte: Acervo GHM 

Na década de 1970, novos artistas implementaram algumas inovações em suas 

obras: Se Hilal, Ely Vicentini e Carmem Có foram os primeiros a mostrarem os 

processos de trabalho e pesquisa em exposições em Vitória; Maria Helena 

Lindenberg Lopes passou a utilizar a palavra como apoio da expressão visual; 

Marien Calixte e Carlos Chenier, críticos e poetas, esporadicamente, realizaram 

trabalhos de artes visuais no eixo bidimensional da pintura.      
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Figura 80 – CÓ, Carmen. Sem título.  Mista sobre tela, 82 x 60 cm, 1979. Fonte: Acervo da GHM 

 

Figura 81 – VICENTINI. Ely. Sem titulo. Grafite sobre papel, 82,5 x 58 cm, 1976. Fonte: Acervo da GHM 
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Outro panorama sobre as artes em Vitória, na década de 1970, é traçado pelo crítico 

Carlos Chenier,106 “Vitória e os anos setenta; os anos 80 serão dos jovens”, no jornal 

A Gazeta de 22 de dezembro de 1979. O autor inicia o texto focando a repressão 

política do início da década que afastou alguns artistas plásticos para outras 

atividades. Aponta como a primeira manifestação plástica de vanguarda realizada 

em Vitória, o Estilingue Gigante, happening107 do artista Atílio Gomes Ferreira 

(Nenna), realizada no bairro da Praia do Canto, em 1970, em Vitória. 

Usando como campo de ação o próprio contexto da cidade e dispensando o espaço 

artístico e expositivo convencional, Nenna apropriou-se de uma castanheira em 

forma de gancho de estilingue, cobrindo-a com uma camada de gesso amarelo. Na 

divisão do tronco amarrou duas tiras de plástico preto, presas entre si por um 

pedaço de plástico vermelho, correspondendo à peça das atiradeiras nas quais se 

colocavam as pedras. Para Carlos Chenier, o artista se insurgia “[...] contra o status-

quo vigente e nesse primeiro protesto o primeiro gesto de que havia luz para vir, 

mesmo no fundo do corredor.”108 Nesse contexto, segundo Lopes, “A partir daquela 

proposta, toda a atividade do artista iria negar a tradicional relação arte/interlocutor, 

no sentido contemplativo e estático, para propor a sua participação/ação.”109  

Voltando aos comentários do professor Paulo de Paula, ele enfatiza que: “Se a 

década de 60 viu abrir e fechar-se o MAM do Espírito Santo, a década de 70 trouxe 

alvissareiras aberturas para a arte capixaba.”110 O professor se refere aos espaços 

que surgiram no final daquela década, quando até então o Foyer do Teatro Carlos 

Gomes era o único espaço disponível para exposições.  

De fato, outros espaços expositivos surgiram na época e, inclusive alguns fora da 

capital. No município de Vila Velha, por iniciativa de Sílvio Bahiano foi criado o 

Centro de Artes da Barra, que reunia artistas e artesãos. A Galeria Hilal, no Centro 

                                                 
106

 Carlos Chenier, pintor, jornalista e crítico de arte. (Lagoa Vermelha, RS, 1938/Vitória, ES, 1989). 
107

 O happening é uma forma de expressão das artes visuais que incorpora características das artes 
cênicas, onde se incorpora algum elemento de espontaniedade ou improvisação, que nunca se 
repete da mesma maneira a cada nova apresentação. Apesar de ser definida por alguns historiadores 
como um sinônimo de performance, o happening é diferente porque, além do aspecto de 
imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador. 
108

 CHENIER, Carlos. Vitória e os anos setenta; os anos 80 serão dos jovens. A Gazeta. Vitória, 22 
dez. 1979 
109

 LOPES, Almerinda da Silva. Atílio Gomes ou Nenna e a vanguarda capixaba.  (UFES/ANPAP). 
Disponível em http://www.nenna.com/especial/70s/materia.html, acesso em 27 nov. 2009.  
110

 PAULA, Paulo de. A arte contemporânea     no    Espírito   Santo. A Tribuna, Vitória, p. 18, 31 mai. 
1979. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_c%C3%AAnicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Performance
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Comercial Quatro Irmãos e as galerias particulares em Vitória, como a de D. Effy 

Carvalho, Oca, Ornato, Casa Rústica, além do térreo do Edifício Fábio Ruschi, 

abrigaram diversas exposições de artistas capixabas. O espaço do edifício Fabio 

Ruschi abrigou entre outras, exposições de Jeveaux e Coracy, esse, “[...] um artista 

que captou o extremamente popular em forma de Kisch, unindo o mais antigo ao 

atualíssimo...”111 mostrando que havia na época uma demanda de espaços para a 

produção artística local. 

No entanto, é no final da década de 1970 que os sinais de renovação nas artes 

visuais começam a se fazer notar, mais especificamente a partir de 1976, com a 

abertura da Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo e 

em 1977, com a criação do Centro de Artes Homero Massena.   

 

4.2 -  GALERIAS DE ARTE: FORMAÇÃO, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO, 

EXPOSIÇÕES E ACERVO NO ESPÍRITO SANTO 

 [...] as galerias dinâmicas não mais hesitam em adotar uma multiplicidade 
de papéis, voláteis e intercambiáveis. Elas se tornam encenadoras da arte 
em seus espaços próprios, minúsculos ou desmedidos. Elas constituem-se 
como curadoras em lugares alternativos, Agentes dos artistas 
encarregados do arquivamento das obras, de sua difusão nos centros de 
arte regionais [...]

112
 

Segundo Moulin (2007), se considerarmos os fatos históricos, os espaços de mostra 

e de comércio de obras de arte remontam ao início da Idade Moderna, quando ainda 

no Quattrocento, uma intensa produção artística ocupava espaços públicos e 

privados nas cidades mais influentes da Itália.  Um valor artístico começava a ser 

atribuído aos objetos, construindo a própria apreciação da arte através do interesse 

crescente de patrocinadores. Ao longo do tempo, as galerias de arte e museus, que 

se originaram nos “gabinetes de curiosidades” dos séculos dezesseis e dezessete e 

nas coleções privadas de nobres e ricos burgueses da Renascença, chegam ao final 

do século vinte com um modelo fortemente influenciado pela noção de espaço de 

arte instaurado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York.  

                                                 
111

 PAULA, Paulo de. A arte contemporânea no Espírito Santo. A Tribuna, Vitória, p. 18, 31 mai. 
1979. 
112

 MOULIN, Raymonde. O mercado da arte: mundialização e novas tecnologias. Tradução Daniela 
Kern. Porto alegre: Zouk, 2007. p. 85. 
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Dessa forma, os espaços institucionais, que no contexto globalizado das modernas 

sociedades ocidentais abrigam e exibem coleções, como os museus e as galerias de 

arte, assumem funções e significados diversos ao longo desse tempo e em 

diferentes contextos sócio-culturais. O modelo que se torna o paradigma de 

concepção para galerias expositivas de obras modernistas é constituído de um 

espaço de exposição asséptico e atemporal, onde a obra de arte é individualizada 

num ambiente homogêneo, destacando-se como uma coisa em si mesma. Esse 

paradigma de exposição de arte é explorado criticamente por Brian O‟Doherty, na 

obra No interior do cubo branco. 113 

Levando-se em conta o modelo “ideal” para concepção de uma galeria de arte e 

considerando-se a  ausência de um espaço institucional adequado para exposições 

em Vitória nos anos de 1970, fica evidente e compreensível a preocupação dos 

responsáveis pela política cultural no Estado em minimizar essa carência. Podemos 

afirmar que o encargo de criar um local próprio para a realização de mostras de 

Artes Plásticas na capital era imposto pela própria cultura capixaba, cabendo ao 

Estado encontrar os meios para realizá-lo.  

Materializando essa preocupação, vemos que, nas discussões sobre o Regimento 

Interno da Fundação Cultural, a então Diretora, Euzi Moraes, solicitou a inclusão de 

um artigo sobre a instalação da Galeria de Arte, conforme consta na ata da reunião 

do Conselho de Administração de 23 de agosto de 1973. Em depoimento na 

reportagem Preservar e criar, publicada na revista Espírito Santa Agora114, a mesma 

Diretora adianta que as exposições “passarão a ser realizadas na Galeria da 

Fundação Cultural, ao lado do Palácio da Justiça”, o que demonstra que a criação 

da galeria de arte da Fundação Cultural estava prevista desde 1973.  

Naquele momento, já existia um endereço definido para essa nova Galeria de Arte, 

conforme o depoimento de Euzi Moraes, citado acima, e de Delton Souza, de 31 de 

março de 1997, data em que a Galeria Homero Massena completou vinte anos. 

Delton Souza informa que a localização da Galeria seria no segundo andar do 

Edifício das Fundações, referindo-se à Lei que criou a Fundação Cultural, em 

novembro de 1969.  

                                                 
113

Sobre   esse   assunto,    ver: O‟DOHERTY, Brian. No   interior   do cubo branco: a ideologia   do 
espaço da arte. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
114

 PRESERVAR  e criar. Espírito Santo Agora. n. 10. p. 24. 1973 
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Figura 82 -  SOUZA, Delton. Relato de 31 de março de 1997. Fonte: Acervo da GHM 

Em abril de 1976, há uma mudança na Diretoria da Fundação e Beatriz Abaurre 

assume o cargo de Diretora.115 Logo que tomou posse, a nova Diretora declarou, 

numa reunião com o secretariado, que na gestão anterior foram aprovados vários 

projetos. Entre os projetos citados, efetivaram-se ainda em fins da década de 1970: 

a instalação da TVE, a construção da Biblioteca Estadual, na Praia do Suá, o 

lançamento da revista CUCA, o Teatro Estúdio e a abertura da Galeria de Arte, atual 

Homero Massena.   

                                                 
115

 Maria Beatriz Figueiredo Abaurre assume o cardo de Diretora Executiva em substituição a José 
Costa. Ata do Conselho de Administração da FCES de 09.04.1976, Livro de atas, pág., 119.  
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Figura 83 -  Página da ata de reunião do secretariado do governo Hélcio Álvares, 1976. 

Os recursos para a construção da Galeria da Fundação estavam previstos no plano 

de Ação Sub Setorial para o triênio 1977 a 1979, para a área de Artes Plásticas, 

conforme depoimento da Diretora Executiva Beatriz Abaurre:  

 “- A construção  e o equipamento de uma galeria de arte, como uma das 
formas de incentivar as artes plásticas, valorizando os autênticos valores 
locais e proporcionando exposições de artistas de outros centros, constitue 
(sic) um Projeto iniciado em 1976 com a aplicação de recursos no valor de 
Cr$ 275.254,00 e que será concluído em 1977 com investimentos de Cr$ 
168.000,00”.

116
  

Embora os valores não coincidam, a autorização financeira que liberou a verba para 

construção da Galeria foi concedida nas reuniões do Conselho de Administração da 

Fundação Cultural, registrada em ata dos dias 03.05.1976 e 01.06.1976. 

O nome da galeria é uma homenagem ao pintor Homero Massena (1885 – 1974), 

natural de Minas Gerais que adotou o Espírito Santo como local de residência a 

                                                 
116

 Plano   de    Ação   Sub Setorial   para   o    triênio 77, 78 e 79 realizado pela Diretora Executiva da 
Fundação Cultural do Espírito Santo, Maria Beatriz Figueiredo   Abaurre. (Documentos do APE, Pasta 
FCES – Plano de Ação).  
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partir dos anos 1950. Tendo estudado Pintura, Urbanismo e Decoração na Escola 

Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1912, Massena obteve o Prêmio de 

Viagem ao Estrangeiro concedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, indo 

para a França onde residiu por nove anos. 

Em 1951, a convite do Governador Jones dos Santos Neves, Homero Massena 

mudou-se definitivamente para o Espírito Santo, e fundou a Escola de Belas Artes 

que mais tarde, com a sua federalização, transformou-se no atual Centro de Artes 

da Universidade Federal do Espírito Santo - CAR/UFES. Massena instalou seu ateliê 

em Vila Velha, na casa que é hoje o Museu Atelier Homero Massena. Pintava 

paisagens, flores e cenas de pessoas em atividades diárias. Realizou inúmeras 

exposições no Espírito Santo e em outros Estados.  

 

Figura 84 – MASSENA, Homero. Sem data, sem autor. Foto F 779 do acervo da Divisão de Memória do DEC. Pasta F 776 a 

790 (APEES) 
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Homero Massena e o cachoeirense Levino Fanzeres eram as principais referências 

em pintura no Estado. Como dito anteriormente, ambos pintavam paisagens e suas 

obras fazem parte dos acervos do Palácio Anchieta, do Museu Homero Massena, do 

Museu de Arte do Espírito Santo, bem como de coleções particulares. De Homero 

Massena constam obras nos acervos da Embaixada do Brasil em Paris (Remanso), 

Embaixada do Brasil em Londres (Natal), no Palácio Anchieta, no Espírito Santo 

(Solidão é uma delas), no Palácio Alvorada em Brasília (Subida da Fé), entre outros. 

A escolha de homenagear Homero Massena para denominar a Galeria demorou a 

ser definida, como comprovam as primeiras referências à sua criação, tanto no 

depoimento à imprensa feito pela Assessora de Artes Plásticas Jerusa Samú, em 

1973, quanto no Regimento Interno aprovado em 1973 (Resolução 01 de 24.10.1973 

do Conselho de Administração, onde constam: Art. 28, item 8 - “[...] de Assessorar a 

Diretoria Executiva na criação da Galeria de Arte da Fundação.” Art. 150 – “Uma vez 

instalada a Galeria de Arte [...]” .  Art. 151 – “[...]submeterá ao Conselho de 

Administração o Regimento da Escola de Teatro, o da Galeria de Arte [...]” ). 

Em entrevista a J. Artur Borgéa, publicada em A Gazeta de 20 de junho de 1976, a 

Diretora Executiva Beatriz Abaurre declara: “...uma Galeria (grifo nosso) será 

inaugurada no térreo do Edifício das Fundações porque o Teatro Carlos Gomes 

desestimula o comparecimento do público”. Também, no Plano de Ação Subsetorial 

para o triênio 1977, 1978 e 1979, Beatriz prevê para a área de Artes plásticas, “A 

construção e o equipamento de uma Galeria de Arte, (grifo nosso) como uma das 

formas de incentivar as Artes Plásticas [...]”. Ainda na reunião do Conselho de 

Administração da Fundação Cultural realizada no dia 3 de maio de 1976 que 

aprovou o crédito suplementar para sua construção, (Livro de atas do Conselho de 

Administração da Fundação Cultural do Espírito Santo, ata da reunião do dia 

03.05.1976. pág. 121.) não existe a indicação do nome do pintor para a Galeria 

Essa denominação aparece somente em 23 de março de 1977 em ata do Conselho 

Estadual de Cultura, quando os conselheiros são informados que no dia 31 de 

março “[...] seria inaugurada a Galeria de Arte Homero Massena. 
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A demora parece ter sido motivada por discordâncias de opções sobre qual artista 

seria homenageado, o que se indica no depoimento do artista Nenna 117, quando 

afirma não ter concordado com o nome escolhido para a galeria: “[...] não achei que 

Homero Massena tivesse as características para essa galeria. Homero Massena não 

tem nada a ver com a galeria.” Para Nenna, Massena mereceria ser homenageado, 

devido ao apreço do público pela sua obra e pelo fato de ter fundado a Escola de 

Belas Artes, mas, por seu estilo acadêmico, não era o indicado para nomear uma 

galeria que, em sua opinião, “[...] fora criada para exibir arte contemporânea”118.  

Entretanto, a intenção de homenagear o pintor Homero Massena teria partido da 

Diretora Executiva da Fundação, Maria Beatriz Figueiredo Abaurre, provavelmente 

em consonância com desejo do próprio Governador Hélcio Álvares, como se 

observa no texto da reportagem de A Gazeta: “[...] o Centro de Artes é uma justa 

homenagem que o governo do Estado presta ao grande pintor Homero Massena 

[...]”.119 Outra referência é o ofício da Diretora em que solicita ao Governador uma 

obra do artista para ser exposta na entrada da galeria, onde diz: “[...] uma 

homenagem justa e meritória, a um artista de renome no meio cultural do Espírito 

Santo.”120  

Na inauguração figurava o nome de Centro de Artes Homero Massena, como 

informa reportagem de A Gazeta121, nome que consta também na placa de 

inauguração existente no hall de entrada da Galeria.  

 

                                                 
117

 NENNA. Entrevista   concedida   à   autora,   janeiro   de   2009. Nenna  (Atilio  Gomes Ferreira) foi 
Coordenador de Artes Plásticas nomeado em 26.02.1976 e naquele momento implantava a TVE, 
também ligada à Fundação Cultural. 
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 NENNA. Entrevista concedida à autora, janeiro de 2009. 
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 FUNDAÇÃO Cultural abre hoje o Centro de Artes Homero Massena. A Gazeta, Vitória, 31 mar 
1977. p..9 
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 ANEXO A - Ofício 231/77, de 17.03.1977. Documentos GHM. Pasta Correspondência expedida 
1977. 
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 FUNDAÇÃO Cultural abre hoje o Centro de Artes Homero Massena. A Gazeta, Vitória, 31 mar 
1977. p.9 
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Figura 85 - Placa de inauguração da Galeria. Fotografia da autora. 2009 

Havia indefinição relacionada ao título da galeria que aparece ora como Centro de 

Artes e ora como Galeria.  Segundo José Augusto Loureiro,122 a denominação de 

Centro de Artes se deve à estratégia de que a Homero Massena se tornasse um 

pólo irradiador de cultura, que manteria além da galeria de artes, uma sala de 

áudiovisual e uma sala de exposições permanentes, onde ficaria em exibição o 

acervo da Fundação Cultural. Esse prognóstico é confirmado na entrevista da 

Diretora Beatriz Abaurre:  

“No momento em que o Centro de Artes Homero Massena estiver 
totalmente acabado, teremos realmente um local em que o artista plástico 
terá à mão material suficiente para qualquer trabalho sério, inclusive uma 
bibliografia especializada, o acervo da Fundação Cultural 

permanentemente exposto e uma sala para projeção de slides.” 
123

 

Algumas iniciativas esporádicas foram concretizadas nesse sentido, como a  

disposição de obras de arte nas paredes dos espaços reservados à administração e 

reserva técnica dando visibilidade ao acervo, a realização de oficinas e a previsão 

de inaugurar uma pequena loja de artes nas dependências da Galeria.124 

No entanto, o funcionamento como Centro de Artes previsto pela Diretora não se 

efetivou plenamente, devido, provavelmente à própria limitação do espaço físico, 
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 LOUREIRO, José augusto. Entrevista concedida à autora em 03.04.2009. 
123

 Beatriz Abaurre: uma artista clássica e romântica. Entrevista a Antônio Alaerte. A Tribuna. 2º 
Caderno. 18 out 1977. 
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 INFORMATIVO CULTURAL. As mostras de Setembro. DO de 29 ago. 1981 
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que não permitia maiores ampliações. Talvez por isso, a partir de 1983 os convites 

de algumas exposições passaram a usar a denominação de Galeria Homero 

Massena, que perdura até hoje. Apesar de termos realizado pesquisas exaustivas 

na documentação da Galeria, não localizamos nenhum documento que homologue 

essa alteração de nome.  

Retomando a entrevista com Nenna, discordamos do artista quando afirma que a 

Galeria teria sido criada para exibir arte contemporânea, pois, comparando com 

documentos e discursos que tratam da criação e da definição dos seus objetivos, 

fica evidente que a principal diretriz para a criação da Galeria era apoiar artistas 

plásticos capixabas, como afirmava Jerusa Samú em entrevista em A Tribuna,   

“A Galeria vai mostrar trabalhos de todos os setores, como serigrafias, 
técnicas de gravura, principalmente esculturas, que ainda não promovemos 
por não contarmos com um ambiente próprio. Queremos manter um 
estímulo permanente para o artista capixaba.”

125
  

Portanto não significava necessariamente exibir arte contemporânea, pelo menos se 

considerarmos o termo contemporâneo para definir a arte produzida nos centros 

hegemônicos naquele momento. 

Esta consideração se baseia na análise dos documentos disponíveis e nas  

discussões travadas na época a respeito de uma possível intenção de popularização 

dos espaços culturais ligados à Fundação, que, como já foi dito, era tida como 

elitista. Em depoimento do próprio Coordenador de Artes Plásticas da Fundação, 

Delton Souza,126 fica bem claro como a observação do que era produzido na terra 

evidenciava a dificuldade de a maioria dos artistas capixabas assimilarem os 

preceitos do modernismo.127 Pelo menos é o que registra a crítica. Na véspera da 

inauguração da Galeria, em março de 1977, Jairo de Britto128 noticia a série de 

palestras realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, Os caminhos da Arte 
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 ENTREVISTA de Jerusa Samú . A Tribuna. 18 nov. 1973 
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 SOUZA, Delton. In: FUNDAÇÃO Cultural abre hoje o Centro de Artes Homero Massena. A 
Gazeta, Vitória,  31 mar. 1977. p.9 
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Contemporânea, ministradas por Frederico Morais e aponta como uma evidência da 

comunidade artística que participou do evento, a desinformação com relação às 

referências usadas pelo crítico. 129  

 Se, como afirma Frederico Morais, em nota publicada no jornal O Globo de 29 de 

março de 1977, citada por Jairo de Brito, a atividade de Artes Plásticas em Vitória 

era comandada pelo Centro de Artes da UFES, e, como ele aponta, a desinformação 

dos alunos era geral e a produção dos mestres, com algumas exceções, incipiente; 

faltava produção de arte contemporânea em Vitória. Portanto, parece que, como o 

principal objetivo da galeria era atender aos artistas locais, a homenagem feita a 

Homero Massena teria sido adequada, no sentido em que este artista era 

reconhecido como referência em sua época. Assim, podemos perceber que há um 

determinante na cultura local que estabelece a melhor homenagem e, 

conseqüentemente, o melhor nome para a galeria. 

É importante lembrar que, no período, o cenário capixaba era basicamente formado 

por artistas, especialmente pintores, que trabalhavam dentro dos preceitos 

acadêmicos, ainda pouco sintonizados com as mudanças que ocorriam na arte 

contemporânea. As primeiras exposições eram compostas por obras de autores que 

já atuavam no cenário cultural da cidade, na maioria das vezes professores do 

Centro de Artes da UFES, como é o caso da exposição de inauguração da Galeria, 

composta por trinta artistas. Participaram da exposição que inaugurou a galeria: 

Dilzete Alves Dias, Seliégio Ramalho, José Aguilar Lorenzutti, Delton Souza, José 

Guilherme de Castro, Elizabete Cabral, Mauro Starling, Attilio Colnago, Rafael 

Samú, Vilar, Maria Helena Lindenberg, Léia Brasil, Homero Massena, José Luiz 

Hitter, Neuza Mendes, Marian Rabelo, Nice Souza, Garcia Rosa, Marien Calixte, 

Aldemar Boff, Fafá Soares, Carmen Co, Lenize Mazzei, Yara Mattos, Jerusa Samú, 

Margarida Nader, Sá Grilo, Walter Fernandes, Hilária Zanandréia e Lourdinha 

Raizer130  

Como a Fundação Cultural não possuía em seu acervo nenhuma obra do artista 

homenageado, a Diretora Beatriz Abaurre solicitou ao Governador uma tela 

pertencente ao acervo do Palácio Anchieta para ser exposta na Galeria.  A marinha 
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 BRITO, Jairo de. Onde estão os novos trabalhos de artistas capixabas? A Gazeta. Vitória, p. 9, 30 
mar. 1977.   
130
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“Paisagem Marítima”, óleo sobre tela, foi cedida por empréstimo da Administração 

do Palácio e das Residências Oficiais e fez parte da exposição de abertura da 

Galeria, sendo devolvida ao Palácio, por solicitação do Chefe para Assuntos do 

Cerimonial em 07 de agosto de 1980. 131  

A inauguração da galeria foi a concretização do encargo estabelecido à Fundação 

Cultural, sendo utilizada como um ato político pelo poder local, uma vez que tanto o 

convite da exposição quanto a matéria do jornal que noticia o fato, fazem referência 

ao décimo terceiro aniversário da Revolução Brasileira de 1964.132 Reafirmado, em 

fala do presidente do Conselho Estadual de Cultura, registrada em ata da reunião de 

23 de março de 1977, os conselheiros foram informados da inauguração da Galeria 

Homero Massena, como parte das comemorações de 31 de março.133 Trata-se de 

dado importante a ser considerado na história da Galeria, pois esta é a única 

referência à sua criação existente nas atas do Conselho Estadual de Cultura que, 

teoricamente, deveria ter se ocupado desse assunto, como responsável que era pela 

definição da política cultural no Estado.   

A abertura dessa primeira exposição foi marcada pela presença de várias 

personalidades locais, tanto do campo político quanto artístico. O texto da folha de 

rosto do livro de visitantes, assinado pelo Governador do Estado, Hélcio Álvares, 

destaca a inauguração da galeria como um ato comemorativo do segundo ano do 

seu governo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 ANEXOS A, B e C.  - Ofício 231/77 de 17 de março de 1977, recibo de 31 de março de 1977 e 
OF/AAC nº .17/80, de 25 de julho de 1980. 
132

 FUNDAÇÃO Cultural abre hoje o Centro de Artes Homero Massena. A Gazeta, p.9, 31 mar 1977.  
133

 Ata da reunião extraordinária do Conselho Estadual de Cultura do dia 23 de março de 1977. Livro 
de atas nº II, pág. 105. 
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Figura 86 - Convite da exposição de inauguração do Centro de Artes Homero Massena. Fonte: Arquivo da GHM. Fotografia da 

autora. 
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Figura 87 -  Livro de registro de visitas da Galeria Homero Massena nº 1 – Abertura. Fonte: Acervo da GHM  

 

4.3 - A GALERIA HOMERO MASSENA COMO AGENTE DA ARTE CAPIXABA 

Se a Galeria Homero Massena é o resultado do que Baxandall134 define como 

encargo, esse encargo sem dúvida, coube à Fundação Cultural, que a criou e 

adequou, a partir de seu conjunto de diretrizes estabelecidas tanto pelo cenário 

artístico-cultural, quanto pelo político: há um desejo dos artistas e um interesse 

administrativo de manter sob controle, naqueles anos duros de Ditadura Militar, as 

                                                 
134

 BAXANDALL, Michael. Padrões de Intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. Para o autor, o critério encargo engloba a noção de uma ordem a ser 
cumprida, atendendo a diretrizes que visem à solução concreta de um problema. 
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possíveis manifestações que as artes de vanguarda poderiam causar na 

estabilidade social do Estado. Como agente cultural, a Galeria Homero Massena 

manteria controlado o fluxo da produção capixaba sem efetivamente romper com as 

tradições e ordem instauradas.  

A Galeria, durante seus 32 anos de atividades, vem participando como agente de 

difusão da arte capixaba, especialmente ao oportunizar visibilidade à produção de 

artistas iniciantes. Desde a sua inauguração, até dezembro de 2007, a Homero 

Massena realizou 377 exposições, das quais, 95 de pintura ou pintura aliada à outra 

forma de expressão. Esse número representa 49% das exposições do período o que 

nos leva a considerar uma vocação pictórica na formação da arte capixaba, 

especialmente a paisagística. 

Grande número das exposições que aconteceram até o início da década de 1990 

era de artistas experientes e conhecidos do público e da mídia, como Celina 

Rodrigues, Francisco Schwarz e Molga Setubal Bussolotti, que realizaram várias 

individuais.  

No entanto, artistas iniciantes na época, como Lando, Ivanilde Brunow, Zupo, Hélio 

Coelho, Cesar Cola e outros, que despontavam naquele momento, tiveram suas 

propostas aceitas, podendo mostrar seus trabalhos ao mesmo tempo em que 

contribuíam para introduzir materiais, faturas e formulações construtivas.  

Questionando os valores da arte acadêmica que prevaleciam nas exposições dos 

pintores já reconhecidos, faziam o que poderíamos chamar de rebeldia controlada.  
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Figura 88 – COELHO, Hélio. Sem titulo,  Acrílica sobre tela, 93 x 73 cm. Data: 1982. Fonte: Acervo da GHM 

 

  

Figura 89 -   ZUPO, Rodolfo. Sem titulo, desenho / pastel / lápis de cor , 47 x 36  cm. Data: 1983., Fonte: Acervo da GHM 
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Essa manifestação de contemporaneidade admissível era fruto de um processo e de 

estratégias de ocupação do espaço expositivo que refletiam as políticas públicas 

culturais no Estado. 

Segundo José Augusto Loureiro135, o critério de seleção dos artistas era a 

apresentação de um projeto coerente para a exposição, avaliado pelo assessor de 

Artes Visuais ou pelo funcionário que ocupasse o cargo de supervisor da Galeria. 

Paulatinamente, a estratégia de seleção para as exposições evoluiu, especialmente 

em virtude das mudanças de administração, a partir dos anos de 1980 com a 

transformação da Fundação Cultural em Departamento Estadual de Cultura 

(DEC)136.  

Em 1980 foram realizadas 31 exposições, a partir desta data, na mesma década a 

média passou para 20 exposições por ano, entre individuais e coletivas, de pintura, 

desenho, xilogravura, fotografia, cerâmica, e outras. Esses dados colocam em 

evidência a vocação da Homero Massena de abrigar diversas tendências e artistas, 

conforme previa a Assessora de Artes Plásticas da Fundação Cultural, Jerusa 

Samú, desde o início da década de 1970, citado na página 112 deste trabalho, onde 

percebe-se a questão que será balizada no desdobramento das atividades da 

Galeria Homero Massena - GHM, ou seja, sua atuação como espaço receptivo e 

provocador de formação do movimento artístico capixaba, com a oferta de espaço 

para estimular a produção artística local. 

A política de incentivar a produção capixaba é confirmada por José Augusto 

Loureiro137, que nos informa sobre a existência de um consenso da direção da 

Galeria, na época da sua criação. Sendo um órgão público, a Galeria deveria, 

sempre que possível, acolher os artistas que apresentassem um projeto coerente de 

exposição, pois a proposta era que o espaço fosse receptivo à produção capixaba, 

inclusive para artistas em início de carreira, o que revela uma tendência política 

populista para a ocupação desse espaço.   

                                                 
135

 LOUREIRO, José augusto. Entrevista concedida à autora em 03.04.2009. 
136

 Alterada a personalidade jurídica da FCES para direito público sob a forma de autarquia, com a 
denominação de Departamento Estadual de Cultura (DEC), subordinado à Secretaria de Educação, 
pelo Decreto 1469-N, de 27 de outubro de 1980, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo, 
Vitória, 30 out. 1980 
137

 LOUREIRO, José Augusto. Entrevista concedida à autora em 03.04.2009. José Augusto é 
funcionário da Galeria desde a sua criação. Artista Plástico exerceu o cargo de Coordenador em 
vários períodos. 
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Passado, no primeiro momento, o encargo de atender a uma demanda reprimida em 

função da falta de espaços expositivos adequados, um critério mais seletivo foi se 

moldando, embora não totalmente desvinculado da política adotada pela Fundação. 

Em 1980, os jornais comentam o aniversário de 10 anos da Fundação Cultural, que 

sob a direção do Professor Renato Pacheco138, pretendia “dinamizar e folclorizar” as 

atividades culturais no Estado. Sobre a Galeria, promete torná-la o mais popular 

possível, em oposição ao “aspecto sempre totalitário da antiga direção da Galeria”. 

139  

Realmente, a priorização da cultura popular pelo Professor Renato ficou expressa 

em vários depoimentos publicados em jornais da época, como no texto “O povo 

produtor de bens culturais”, no qual se evidencia o fio que conduz a sua política à 

frente da Fundação. Nesse texto, o professor Renato Pacheco enfatiza que a origem 

da produção cultural se dá através do folclore, dos shows de música popular, das 

academias, orquestras, jornais, rádio e televisão. E coloca a sua posição no que diz 

respeito à política pública na área da cultura:  

[...] entendemos que os órgãos públicos devem diminuir a realização de 
eventos culturais próprios, dinamizando, se possível, as fontes geradoras 
de bens culturais, as comunidades. Assim, o patrimônio cultural fica à 
disposição da própria comunidade, que o gerará, e consequentemente o 
gerirá. Os bens culturais tornar-se-ão de fácil acesso, pois sua aquisição 
partirá do povo para o povo.

140  

 

                                                 
138

 Renato José Costa Pacheco. Vitória (1928) (2004). Magistrado, professor, escritor e poeta, foi 
presidente da Fundação Cultural no período de 10 de janeiro a 31 de outubro de 1980. 
139

 “10 anos de Fundação Cultural: um barco prestes a naufragar”, A Tribuna, 02 mar 1980, p. 17.   
140

 Cf. nota 138 deste capítulo. 
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Figura 90 - O povo produtor de bens culturais. A Gazeta, 15 de julho de 1980 
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O professor afirma ainda que “[...] ninguém fará desenvolvimento econômico e social 

completo, sem que os aspectos culturais estejam presentes.” 141 De fato, suas ações 

à frente da Fundação Cultural buscam tornar efetivas essas premissas, como vemos 

na correspondência a seguir, endereçada à Coordenadora de Projetos Especiais da 

Fundação Cultural, que define como prioridade o atendimento aos jovens e a 

ampliação do acesso do povo à cultura. 

 

Figura 91 – Ofício FCES/nº. 0357 – C/80, de 18 de março de 1980. 

                                                 
141

 Ibid. 
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Nas Artes Plásticas, e mais claramente no que tange ao espaço expositivo Homero 

Massena, a realização da Semana do Folclore, no período de 19 a 28 de agosto de 

1980 no Centro de Artes Homero Massena, é uma evidência dessa política durante 

aquela gestão. Na imagem abaixo, momento de apresentação de artistas populares 

durante exposição sobre artesanato. 

 

Figura 92 -  SANTOS, Flávio – Fotografia p/b,  1980.  Exposição sobre artesanato. 22 ago. 1980 – Fonte: Acervo DEC. 

Com isso, evidencia-se que faltava um regulamento interno que definisse os critérios 

adotados para a seleção de exposições na Galeria, que ficava, assim, à mercê dos 

valores artísticos que pautavam as decisões dos seus dirigentes.  Tornava-se 

imprescindível criar uma política de gestão do espaço. Esse novo encargo poderia 

dar maior clareza à política de ocupação. 

Uma tentativa de inverter esse quadro se dá em 1988, quando foi criada a Comissão 

Estadual de Artes Plásticas (CEAP).142 Esta Comissão foi encarregada de nortear a 

política de ação da Divisão de Artes Plásticas (DAP) do Departamento Estadual de 

                                                 
142

 A Portaria 039 de 15 de março de 1988 do Diretor Geral do DEC (Maurício José da Silva) cria a 
Comissão Estadual de Artes Plásticas e aprova seu regulamento. Documentos GHM. 
Correspondências recebidas e expedidas, 1977/1994. 
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Cultura (DEC), órgão que sucedeu à Fundação Cultural a partir de novembro de 

1980, ocasião em que se transformou em autarquia vinculada à Secretaria de 

Educação.143 

Inicialmente foi criada uma comissão provisória formada por Delton Souza (Chefe da 

Divisão de Artes Plásticas), Jorge Sole, Nelma Guimarães, Orlando da Rosa Faria e 

Mauro Starling, que se reuniram no então Centro de Artes Homero Massena.  Essa 

iniciativa se deu em virtude da intenção do Diretor do DEC.  

“[...] intenção do Diretor Geral do “DEC” em abrir e administrar novos 
espaços para exposições e atividades ligadas a (sic) área das Artes 
Plásticas; estes espaços seriam: a Galeria Levino Fanzeres e Espaço Burle 
Marx. Seriam mantidas a Galeria Homero Massena, a Galeria Alice 
Holzmeister (Anexa ao Museu do Colono em Santa Leopoldina) e a Divisão 
de Artes Plásticas passaria a responder pela coordenação da Galeria 
Álvaro Conde[...]” 

144
 

Nessa reunião foram detectadas várias providências necessárias, afetas à Divisão, 

como levantamento, catalogação e restauração do acervo do DEC, conscientização 

de órgãos públicos sobre preservação de obras de arte, realização de oficinas, 

incentivo a artistas carentes, documentação de acervos públicos, realização de 

concursos, entre outros. 

A Galeria, na época, se encontrava fechada para reformas e a Comissão decidiu 

pela sua reabertura imediata. Além disso, a Homero Massena deveria se tornar o 

núcleo da política de ação na área das Artes Plásticas, o que se justificava pois era 

a sede da Divisão de Artes Plásticas, a que estava ligada a Comissão que definiria 

as estratégias dos espaços expositivos do DEC, já citados.  

Com relação às exposições, a Comissão posicionou-se pela elaboração de um 

Edital de convocação de propostas para exposições nos vários espaços, sendo que 

os artistas já indicados desde o ano anterior deveriam ser submetidos à avaliação da 

Comissão.  

Entre as deliberações, ficou acertado acatar a sugestão do Diretor Geral do DEC de 

reabrir a Galeria com uma exposição da artista capixaba Celina Rodrigues, conforme 

                                                 
143

 Decreto nº. 1469 NJ, de 27 de outubro de 1980, publicado no D. O. de 10 de outubro de 1980. 
144

 Ata da 1ª reunião da Comissão Estadual de Artes Plásticas, realizada no dia 10 de março de 1988 
no Centro de Artes Homero Massena. Livro de atas da Comissão Estadual de Artes Plásticas.  p. 1 e 
2. 
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ata da Comissão Estadual de Artes Plásticas, ”[...] em vista da qualidade e mérito 

dos seus trabalhos, e por estar comemorando seus 70 anos em mil, novecentos e 

oitenta e oito[...]”145.  A exposição foi realizada no período de 03 a 30 de maio de 

1988. 

Celina Rodrigues foi a artista que realizou o maior número de exposições na Homero 

Massena. Sua obra Vale do Canaã, do acervo da Galeria Homero Massena, está 

atualmente em exposição no Palácio Anchieta. 

.         

Figuras 93 E 94 – SANTOS, Flávio. F oto grafia p/b,  Celina Rodrigues – exposições no CAHM em 12 a 21.10.1979 e 15 a 

24.07.1980. Fonte: Acervo DEC, APEES 

 

Figura  95 – RODRIGUES,  Celina. Vale do Canaã. Óleo sobre eucatex. 39,5 x 49,5 cm. 1981.Fonte: Acervo digital GHM 

A partir da Comissão Provisória foi criada a Comissão Estadual de Artes Plásticas, 

CEAP, acima referida. O seu Regulamento previa a composição com sete membros 

titulares e um suplente, com mandato de dois anos. A escolha dos membros deveria 

ser feita em Assembléia composta por Bacharéis em Artes Plásticas ou artistas com, 

no mínimo, quatro exposições comprovadamente realizadas. O principal objetivo da 

                                                 
145

 Ata da 1ª reunião da Comissão Estadual de Artes Plásticas, realizada no dia 10 de março de 1988 
no Centro de Artes Homero Massena. Livro de atas da Comissão Estadual de Artes Plásticas.  p. 1 e 
2. 
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comissão era definir a Política Global de atuação da Divisão de Artes Plásticas e 

acompanhar a atuação das galerias e demais espaços ligados àquela Divisão. 

As atribuições da Comissão eram: 

I – Avaliar, acompanhar e seguir projetos e atividades visando a realização de 
exposições, mostras, seminários e outros eventos no campo das Artes Plásticas, no 
Estado e fora dele; 

II Avaliar, acompanhar e sugerir projetos e cursos, certames, concursos e outros 
eventos que visem desenvolver as Artes Plásticas;  

III – Incentivar o intercâmbio com entidades ligadas à área de Artes Plásticas no Estado 
e fora dele; 

IV – Estabelecer critérios para cadastramentos sistemáticos de artistas plásticos do 
Estado; 

V – Avaliar, com base nos critérios previamente estabelecidos, o cadastramento 
sistemático dos artistas plásticos do Estado, executado pela Divisão de Artes Plásticas; 

VI – Avaliar e sugerir projetos que possibilitem uma melhor utilização e conservação do 
acervo de obras de Artes Plásticas do Departamento Estadual de Cultura; 

VII – Avaliar e acompanhar as catalogações anuais de registro das obras do acervo do 
DEC; 

VIII – Avaliar e atualizar catálogos e registros de atuação no Estado e fora dele, dos 
artistas plásticos capixabas e ou aqui residentes. 

Se realmente colocadas em prática essas atribuições, veríamos o desenrolar de 

uma nova política de ação para as Artes Plásticas no Estado, o que provavelmente 

desembocaria em ações de longo prazo, com acompanhamento eficaz e qualidade 

dos resultados. Mas, apesar dos objetivos para que foi criada, a Comissão não se 

constituiu de forma permanente, no entanto marcou o início de um processo de 

mudanças no sistema de seleção das exposições na Galeria Homero Massena, que 

melhor se define a partir da adoção do sistema de editais (1994) e curadorias 

(1995).  

Vale aqui destacar que a falta de critérios de ocupação também rendeu momentos 

memoráveis para a arte capixaba. Ainda no ano de 1979, a Galeria Homero 

Massena foi palco de mostras que questionavam o status quo da arte capixaba. 

Cabe ressaltar que a exposição TARU, realizada pelo artista Atilio Gomes Ferreira 

(Nenna), na Galeria Homero Massena no período de 25 de abril a 03 de maio de 

1979, é um exemplo dessa transgressão com os preceitos da arte tradicional. 

Gravuras, fotografias e desenhos foram colocados em placas de vidro, 

aparentemente jogados sobre areia de praia e na parede foi grafada a palavra 

ANISTIA. Esse trabalho já havia sido apresentado em 1976 no MAM do Rio de 
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Janeiro, como vemos na reportagem “ATILIO GOMES (no mam)”, publicada em A 

Gazeta de 25 de janeiro de 1976. Nessa reportagem, Jairo de Britto anuncia a 

exposição Arte Agora I/Brasil 70-75, que seria realizada no dia 11 de março no 

Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, retrospectiva de âmbito nacional, 

na qual Atílio Gomes Ferreira era o único representante do Espírito Santo.   

Carlos Chenier também nos informa sobre essa exposição na reportagem publicada 

em A Gazeta, de 25 de abril de 1979: “Ambiente de Atílio Gomes Ferreira”. Os 

trabalhos eram acondicionados em “Embrulhos Transparentes” e foi apresentado um 

vídeo tape com texto de Carmélia de Souza e música africana ao fundo. Nas 

palavras do crítico, o trabalho de Atílio Gomes já havia deixado os limites capixabas. 

Entretanto, no meio artístico local, ainda muito conservador, as propostas de Nenna 

mantiveram-se como um fenômeno isolado, apesar de reconhecidas fora do estado.  

 

Figura 96 – SANTOS, Flávio.  Exposição Taru, Atilio Gomes (Nenna), CAHM. Foto F 1206, pasta 1196 a 1210. Fonte: Acervo 

da Divisão de Memória do DEC, sob a guarda do APE 
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Figura 97 – SANTOS, Flávio -  Exposição Taru, Atilio Gomes (Nenna), CAHM. Foto F 1206, pasta 1196 a 1210. Fonte: Acervo 

da Divisão de Memória do DEC, sob a guarda do APE 

 

Figura 98 –  SANTOS, Flávio.  Exposição Taru, Atilio Gomes (Nenna), CAHM. Foto F 1206, pasta 1196 a 1210. Fonte: Acervo 

da Divisão de Memória do DEC, sob a guarda do APE 
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Mas, a política de ocupação, no geral, não tinha foco em trabalhos muito atuais e 

reflexivos. A década de 1980 é marcada por um calendário sobrecarregado 

acontecendo até três exposições em um mês.  Dessa época é, ainda, a exposição 

Noturnos, também do artista Atílio Gomes Ferreira ( Nenna), realizada de 11 a 15 de 

novembro de 1981. Apesar de sempre ter desenhado, Atílio, ligado  à arte 

conceitual, nunca havia assinado um desenho até a realização dessa exposição.146 

 

 

Figura 99 -  FERREIRA, Atilio Gomes (NENNA).  Mastro de São Benedito – Série Noturnos. Desenho / pastel. 42 x 64  cm 
1981. Fonte: Acervo GHM 

 

A partir de 1988, percebe-se uma tendência em pautar a seleção das exposições na 

Homero Massena a partir de Editais divulgados na imprensa, quando o Chefe da 

Divisão de Artes Plásticas-DAP, solicita ao Diretor do DEC autorização para divulgar 

as condições para inscrição de projetos na Galeria147, que eram as seguintes: 

 

 

                                                 
146

 CARLOS CHENIER. Atílio Gomes Ferreira – Um reflexivo desenho com linguagem solitária. A 
Gazeta, Caderno Dois, 11 nov. 1981. 
147

 Comunicação Interna nº. 52, de 27 de abril de 1988, do Departamento de Artes Plásticas. 
Documentos GHM. Correspondências recebidas e expedidas, 1977/1994. 
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- Aberto a todas as categorias; 

-O artista interessado deverá enviar currículo completo e documentado (Acompanhado de 

recortes de jornais, convite, e/ou críticas, etc.) 

-Anexar 03 fotos recentes ( Dimensões: 13 x 18 cm); 

-Em relação a instalações e performances, deverão encaminhar a proposta juntamente 

com currículo do artista ou artistas participantes; 

-O artista interessado deverá enviar descrição do material que pretende expor (técnica, 

tema(s), número de obras e dimensões); 

-Os currículos e/ou propostas enviadas serão avaliados pela Comissão Estadual de Artes 

Plásticas e dada ciência, oficialmente, através da Galeria Homero Massena (DAP/M), ao 

artista proponente, da decisão tomada. 

A divulgação estabelecia, ainda, o prazo de 60 dias a partir da publicação do Edital 

para entrega das propostas. A publicação desse Edital não foi localizada, mas em 

novembro daquele ano, o Chefe da Divisão de Artes Plásticas, Orlando da Rosa 

Faria, convidou os artistas Atílio Gomes Ferreira (Nenna), Ivanilde Brunow, Jorge 

Solé, Nelma Guimarães, Rodolfo Zupo e Simone Guimarães para comporem uma 

comissão com a finalidade de traçar uma nova política para as Artes Plásticas. A 

essa comissão competia selecionar expositores para os espaços e definir a agenda 

da Galeria Homero Massena no ano de 1989. As condições foram as mesmas 

citadas acima. 

Desconhecemos a existência de uma ata, ou mesmo se a reunião foi realizada, mas 

temos registros do calendário daquele ano, composto das exposições: 

PERÍODO (ano 88) EXPOSIÇÃO 

03/05 a 30/05 Celina Rodrigues - Pintura 

03/06 a 17/06 Exposição do Acervo - Pintura 

20/06 a 01/07 Exposição do Acervo - Desenho 

07/07 a 28/07 Luiza Ângela da Cunha (Lacunha) - Pintura 

04/08 a 20/08 Edson do Carmo Arcanjo - Desenho sobre papel artesanal 

23/08 a 11/09 Hilton Roatti - Pintura 

15/09 a 02/10 Exposição Coletiva - Artistas participantes do XX Festival de Inverno em 
Poços de Caldas 

04/10 a 26/10 Hélio Ademir Siqueira - Pintura 

24/10 a 29/10 Exposição Documentária - III Semana de Astronomia 

27/10 a 10/11 Magno Godoy - Pintura 

 

Tabela 2 – Exposições na GHM no exercício de 1988 
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PERÍODO (ano 89) EXPOSIÇÕES NA GHM 

05/01 a 15/01 José Augusto Loureiro - Pintura 

19/01 a 11/02 Heide Liebermann - Pintura 

13/02 a 28/02 Francisco Schwarz - Pintura 

10/03 a 31/03 Coletiva "Em Matéria de Pintura" 

18/04 a 05/05 Antônio Aristides - "Homenagem à Etienne de Silhouette" 

19/05 a 09/06 Gilbert Chaudanne e Ene Zopelari - "Homenagem a Revolução Francesa" 

13/06 a 19/06 Marco Antônio Coutinho - Exposição Documentária/Fotografia 

19/06 a 07/07 Coletiva - Pintura e Objeto 

11/07 a 30/07 Celso/Mac - Coletiva 

16/08 a 24/08 Exposição do Acervo da GHM 

25/08 a 29/09 Pedro Lopes (SP) - Pintura 

30/10 a 17/11 Exposição do Acervo da GHM 

21/11 a 25/12 Coletiva - Pintura/Desenho 

 

Tabela 3 – Exposições na GHM no exercício de 1989 

Ao compararmos as tabelas das exposições de 1988 e 1989, constatamos que 

alguns artistas que participaram das exposições em 1988 não pertenciam ao meio 

das Artes Plásticas, como Hilton Roatti e Magno Godoy, que expôs pinturas, mas na 

verdade era bailarino e coreógrafo. Além disso, a Exposição Documentária - III 

Semana de Astronomia, que também estava fora daquele contexto, em nada 

contribuiu para o aperfeiçoamento dos artistas e conhecimento do público capixaba, 

no que tange às Artes Plásticas. Outra consideração é que, apesar do edital prever a 

inscrição de instalações e performances, concorreram apenas formas tradicionais de 

arte, prevalecendo mais uma vez o gênero pintura.  De qualquer forma, destacamos 

as exposições de Hélio Ademir Siqueira, 148 expoente da arte mineira, que trouxe 

pinturas de paisagens expressas em gestos de cores vibrantes e contrastantes; e 

Edison do Carmo Arcanjo, jovem artista capixaba que iniciava sua pesquisa sobre 

suportes artesanais. 
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Kioto, Japão (1979) GALERIA HOMERO MASSENA: trinta anos – 1977/2007. Textos de 
Almerinda Silva Lopes e Maria Helena Lindenberg. Vitória: SECULT. [S.d.]; 
http://www.rubedo.psc.br/siqueira.html, acesso em 10 de dezembro de 2009 

 

http://www.rubedo.psc.br/siqueira.html


 132 

 

Figura  100 – SIQUEIRA, Hélio Ademir -  Paisagem. Óleo sobre tela, 90 x 110 cm. 1985. Fonte: Acervo GHM  

 

 Figura 101 -  ARCANJO, Edison – Sem título. Pintura e colagem sobre  papel artesanal. . 35 X 50 cm Data: 1988. Fonte: 
Acervo GHM  
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Com relação às exposições do ano de 1989, percebemos que houve um equilíbrio 

das áreas de expressão, bem como uma apresentação de maior número de artistas, 

especialmente devido às três coletivas Em matéria de Pintura, Pintura e Desenho, 

Pintura/Objeto.  Acreditamos que esse resultado seja fruto do trabalho da comissão 

de seleção, cuja tarefa, como vimos, incluía a realização de uma nova política para 

as Artes Plásticas. 

Para definir o calendário de 1990, foram convidados Ivanilde Brunow, Neuza 

Mendes, Antônio Aristides Correa Dutra, José Augusto Loureiro, Simone Guimarães 

e Marieta Moschen (Presidente da Associação de Artistas Plásticos do Espírito 

Santo - AAPES). As exposições daquele ano estão registradas na tabela 4.  

PERÍODO  

(ano 90) 

EXPOSIÇÕES NA GHM  

05/01 a 30/01 Jorge Pietra e Mazzone - Pintura 

03/02 a 21/02 Objeto Para a Casa - Country Style 

09/03 a 16/04 Magno Godoy - Pintura 

20/04 a 20/05 José Paulo e Maria da Glória - Pintura 

29/05 a 22/06 Artistas da Bahia 

21/09 a 07/10 Acervo – realizada no Centro Cultural Carmélia 

 

Tabela 4 – Exposições na GHM no exercício de 1990 

Conforme consta em observação no livro de atas da Comissão Estadual de Artes 

Plásticas, (folha 6), “Após a última ata registrada em 27 de abril de 1988 da 

Comissão Estadual de Artes Plásticas, somente a partir de 1995 foram retomadas 

oficialmente as reuniões da Comissão de Seleção da Galeria Homero 

Massena[...]”149.  Provavelmente esse hiato se deve às reformas por que passou a 

Galeria, a partir de 1989. 

É certo que a arte capixaba nem sempre esteve antenada com os movimentos dos 

centros hegemônicos, no entanto, a partir dos anos de 1980, especialmente nos 

anos 1990, uma nova geração de artistas passou a produzir trabalhos 

experimentais, e é nesse momento que a GHM ganha maior importância. 

Configurando-se como um espaço de formação e promotor desses artistas, ao dar 

visibilidade às suas propostas experimentais, consolida-se como referencial para as 
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novas gerações de artistas que buscam e encontram aí reconhecimento para seu 

trabalho. 

Não podemos desconsiderar quais eram as diretrizes culturais nacionais e 

internacionais que norteavam o encargo dos novos artistas capixabas. Na cena 

artística internacional, o movimento de retorno à pintura figurativa,  anunciada no 

final da década de setenta, fortalece-se a partir da Bienal de Veneza de 1980 e a 

partir daí, o crítico italiano Achille Bonito Oliva elabora um novo contexto teórico que 

sucede o minimalismo e a arte conceitual, inscrevendo o que denomina 

transvanguarda  na história da arte moderna.150 A  transvanguarda retoma a 

sensibilidade, permite detectar o patrimônio histórico, as escolhas do artista, o uso 

de uma linguagem própria. Na Europa e na América, apesar das diferenças 

existentes, os artistas desenvolvem estratégias que superam o internacionalismo 

das vanguardas históricas e neovanguardas, fixando-se nos territórios das culturas 

nacionais e regionais, firmando uma identidade que “corresponde ao genius loci que 

habita a sua cultura particular”.151  

A produção desse período problematiza a pintura e sua tradição, mas envolve uma 

pluralidade estilística e filosófica, uma diversidade de temas e repertórios que 

dificulta a sua configuração em um todo ou sua definição em uma escola ou 

movimento. Há uma busca em definir o presente na sua relação ao passado, como 

forma de pensar novas possibilidades de produção, de subjetividade, comunicação e 

construção de novos significantes. No Brasil, o fim do regime militar em 1984 e a 

volta da normalidade democrática, põem fim às restrições impostas à produção e à 

circulação de informação e cultura. É um período de grande otimismo, com o 

crescimento da indústria cultural e a popularização das artes, especialmente as artes 

visuais. 

No acervo da Galeria Homero Massena, esse movimento de retomada da pintura na 

década de 1980/90 está representado “por obras de diferentes faturas, materiais e 
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formulações construtivas”152, que podem remeter ao construtivismo, ao 

expressionismo, a paisagens imaginárias, criar sintaxes modulares ou explorar 

relações entre materiais.  

O calendário de exposições da galeria no ano de 1994 terminou com a mostra 

Pinturas, de Rosilene Luduvico, que acabara de concluir o curso de Artes Plásticas 

na UFES. Essa jovem artista,153 que atualmente reside e trabalha em Düsseldorf, 

Alemanha, em junho de 2009 realizou a individual lugar sem nome, no Museu Vale, 

em Vila Velha, Espírito Santo, quando pudemos entrevistá-la. Rosi Luduvico diz que 

era muito jovem quando expôs pela primeira vez  e foi muito importante, naquele 

momento, ter a oportunidade de fazer sua primeira individual numa galeria como a 

Homero Massena. Sobre seus parceiros na época, em Vitória, Rosilene cita 

Leonardo Benjamim, Northon, Lando  e José Gomes, artistas da sua geração com 

quem compartilhava idéias e experiências.154 

 

Figura 102 – LUDUVICO, Rosilene. Sem titulo. Mista sobre tela (óleo e acrílica) – Políptico, 63 x 48 cm (cada) 1994. Fonte: 

Acervo GHM 
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Figura 103 -  BENJAMIM, Leonardo. Sem titulo. Mista sobre Eucatex, 25 x 25 cm, 1993. Fonte: Acervo GHM 

 

 

Figura 104 -  BENJAMIM, Leonardo. Sem titulo. Mista sobre eucatex 25 x 25 cm, 1993. Fonte: Acervo GHM 
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Rosilene participou de outra exposição na Homero Massena em 1998, dessa vez, a 

coletiva Chucrute, com mais cinco artistas alemães, seus colegas na Academia em 

Düsseldorf: Bjorn, Robert, Sonja, Herbert e Kirsten. Ela diz que a sua pintura, então, 

já estava mais diluída, exata e gestual e que passou a ter uma preocupação maior 

com o uso da cor. Nos dois primeiros anos na Academia não usou preto nem 

branco.  

E se entusiasma a falar sobre a pintura: 

A pintura acabou de ressurgir. Com a virada de milênio, mudou 
completamente o cenário da pintura. A partir de 2000, aos poucos, 
começou a se criar uma grande PINTURA, digamos assim. Não vou dizer 
um renascimento, mas a pintura, ela foi como uma flor que desabrochou, 
ou uma árvore, não sei explicar. Foram muitas exposições de pintura, os 
olhares todos voltados para a pintura. Isso começou por volta da virada do 
milênio na Alemanha e eu me formei lá na Academia de Düsseldorf, 
exatamente nesse momento. Em 2003 já participei de uma exposição num 
excelente museu que se chamava „A nova escola de Pintura de 
Düsseldorf‟[...]  

 

Voltando à Homero Massena, ao ano de 1995, selecionamos algumas exposições, 

entre as quais a coletiva Pintura/Objeto ( 17 de abril a 17 de maio), que reuniu Luíza 

Galvão, Lincoln Guimarães Dias, José Cirillo e Ivanilde Brunow. A reportagem de 

Rose Frizzera, Afinidades em coletiva, publicada no Caderno Dois de A Gazeta de 

17 de abril de 1965, nos dá conta de que a união dos trabalhos ofereceu ao público 

“[...] uma coletiva limpa, afinada e formal”.155  Rose fala sobre os artistas : 

“A exposição marca ainda uma mudança no estilo de arte que Ivanilde vinha 
desenvolvendo nos últimos anos. As telas que compõem o tríptico misturam 
vinílica, látex, óleo, cobre, chumbo e cerâmica sobre tela. Permitindo-se 
utilizar referências pessoais, Ivanilde busca inspiração na obra do artista 
contemporâneo alemão Anselm Kiefer. „ O título deste trabalho é 
apropriação de Elementos da obra de Anselm Kiefer para inserção em uma 
paisagem de Fradinhos‟ diz a artista [...]”

156
 

Sobre Lincoln, Rose Frizzera comenta que ele se mantém fiel ao trabalho que vem 

desenvolvendo nos últimos quatro anos:  

“[...] expõe o quadro 24 da série A tentação do Branco. „Encontrei uma 
afinidade com o tachismo – estilo gestual surgido no Europa, nos anos 50 – 
que valoriza o fundo em detrimento da figura”, observa ele. Segundo 
Lincoln, isso cria uma relação com o orientalismo, na busca pelo vazio.”

157
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Em Um jogo um Todo, Luíza Galvão compõe 20 telas de 30 x 40 cm, formando um 

painel e José Cirillo usa material orgânico para construir formas definidas, onde a 

grama,  

“[...] material mais orgânico e desorganizado dá forma a densos objetos 
geométricos, sólidos, cortantes e metálicos. „É o novo trabalho que Cirillo 
está desenvolvendo, fruto de transformações de sua obra nos últimos 
anos‟, comenta Luíza Galvão”. 

158
 

Esses dados mostram claramente uma mudança na poética de uma geração de 

artistas que a Galeria Homero Massena acolheu, como único espaço institucional 

fora dos limites da Universidade, dando-lhes visibilidade e até mesmo validando 

seus experimentos, ao ampliar seu público e permitir sua exposição a outro universo 

crítico.  

Ainda naquele ano, a Galeria Homero Massena homenageou o aniversário de 444 

anos da cidade de Vitória, realizando a exposição Aspectos Arquitetônicos de Vitória 

(01 a 29 de setembro de 1995), que reuniu 16 artistas de diversas áreas. O tema foi 

proposto pala Comissão de Seleção e aceito pelos artistas Flávia Carvalhinho 

(Computação), Hilal e Joyce Brandão (Desenho), Penithência e Cristina Oliveira 

(Escultura), Paulo Bonino, Elizabeth Nader e Alexandre Krusemark (Fotografia), 

Natália Branco e Maria das Graças Rangel, (Gravura), Rafael Samú e Freda Jardim 

(Mosaico), Rômulo Cardoso, Humberto Capai (Projeção de paisagens de Vitória). 

Fátima Nader e Northon (Pintura).    

Freda Jardim se inspirou em foto de Simone Guimarães para “[...] compor em pedras 

naturais do Espírito Santo um mosaico da Pedra do Ovo, próxima ao Penedo. 

Quando a maré baixa, a Pedra do Ovo dá a impressão de flutuar sobre as águas da 

Baía de Vitória.”159 
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Figura 105 –JARDIM, Freda.  A Pedra do Ovo. Fonte:  A Gazeta. Caderno Dois,  01 set. 1995 
 

Nossolivro  foi uma exposição de 11 artistas que ilustraram obras de autores 

capixabas (16 de abril a 17 de maio de 1996). Segundo Rose Frizzera, em 

reportagem de A Gazeta,  160 os artistas plásticos  “[...] contribuíram na verdade para 

a formação de um diversificado e valioso acervo unindo as linguagens plástica e 

literária.” A exposição constou de cerca de 200 ilustrações, e cada artista produziu 

entre 20 e 25 trabalhos, que passaram pela curadoria de Maria Helena Lindenberg e 

José Augusto Loureiro. Conforme explica o coordenador da Galeria, José Augusto 

Loureiro, os trabalhos foram exibidos ao público em seus suportes originais, em uma 

exposição “acima de tudo, didática”. 161  
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Figura 106 –GUIMARÃES, Nelma. Sem título. Foto de Chico Guedes.  Fonte: A Gazeta. Caderno Dois,  16 abr. 1996 

 

Sobre a obra de Nelma, Rose Frizzera diz:  

“As Contas no Canto, de Bernadette Lyra, ganharam ilustrações de Nelma 
Guimarães, que se manteve na atual fase de unir bordados em tecidos com 
frases ao longo de seu trabalho. A obra de Nelma é algo a ser decifrado 
por toda a extensão do suporte. Nelma, assim como Bernadette, é uma 
contadora de histórias.”

162
 

Elpídio Malaquias163, artista popular de Cariacica, que faz uma arte ingênua, esculpe 

flautas e escreve poesias, participou de diversas exposições na Galeria Homero 

Massena. Ao abrigar artistas como Malaquias, Rômulo Cardoso, Luiz Natal e 
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Berenice Viana, por exemplo, a Homero Massena efetivava uma política cultural 

para as Artes Visuais, já explicitada neste trabalho, de tornar a arte e os espaços 

culturais, acessíveis ao público, o que inclui, também, proporcionar visibilidade à 

produção local. 

 

Figura 107 – MALAQUIAS, Elpídio.  Meu canção – Isto é um paraíso. Vinílica sobre tela, 62,5 x 69 cm. 1980. Fonte: Acervo 
GHM 

 

 

Figura  108 -  MALAQUIAS, Elpídio.  Arara veio me procurar para nós viajarmos juntos. Esmalte sintético sobre Eucatex,  43 x 
73,5 cm. 28/03/1992.  Fonte: Acervo GHM. 

 



 142 

De 11 de abril a 22 de maio de 1997, a Galeria participou do projeto “Terra” do 

Fotógrafo Sebastião Salgado. Esse projeto incluiu o lançamento do livro do mesmo 

nome contendo as fotos da exposição, prefácio do escritor português José 

Saramago e um CD com músicas de Chico Buarque. Foi lançado simultaneamente 

em 200 espaços de arte no Brasil.  

A exposição itinerante  Nos Passos de Anchieta comemorativa do IV Centenário de 

falecimento do Padre jesuíta José de Anchieta, buscou o resgate das suas obras 

através da arte. Vinte artistas plásticos capixabas com formações e visões de mundo 

diferentes, apresentaram trabalhos que confrontaram processos, gramáticas e 

concepções poéticas, a exemplo das imagens a seguir, engendrando um universo 

plástico diversificado. Participaram da exposição Attílio Colnago, Celso Adolfo, 

Elpídio Malaquias, Fátima Nader, Freda Jardim, Gilbert Chaudanne, Hilal Sami Hilal, 

Jean R, Jeveaux, Júlio Tigre, Lando, Lecko Magri, Nelma Guimarães, Nelma Pezzin, 

Northon, Rômulo Cardozo, Rosana Paste, Rosindo Torres, Tânia Calazans, Yara 

Paiva.  

 

 

Figura  109 – PEZZIN, Nelma. Sem titulo. Encáustica sobre tela. 50 x 70 cm 1997. Fonte: Acervo GHM 
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Figura 110 – LANDO (Orlando da Rosa Faria), Sem título, encáustica sobre madeira, 61 x 61 cm, 1997. Fonte: Acervo GHM 

 

 
 
 

Figura 111- MALAQUIAS, Elpídio.  A viagem e o padre Anchieta. Pintura esmalte sobre Eucatex, 64 x 99 cm.  Sem data. 
Fonte: Acervo GHM 
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Figura 112 – JEAN R – Sem título. Colagem e computação gráfica. 42 x 30 cm. 1997. Fonte: Acervo GHM 
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Ao abrigar a exposição e dar suporte para sua itinerância através dos municípios do 

interior,  a Galeria Homero Massena contribuiu para a efetivação da política cultural 

definida pelo Governo do Estado, tanto para difusão da arte e ampliação do público, 

como para o resgate da memória e obra de José de Anchieta.  

No ano de 2002, comemorou-se o 25º aniversário da Galeria Homero Massena. 

Segundo depoimento a Carol Rodrigues, a Coordenadora de Artes Visuais da 

Secretaria de Cultura e Esportes, Tereza Giuberti , decidiu  

“[...] olhar para quem começou na galeria e construiu o seu caminho junto a 
ela, inovando, trazendo novidades, expondo lá fora, dando aulas. Selecionei 
grade de artistas que nunca tinham feito individuais na galeria, apesar de 
terem participado de muitas mostras coletivas no espaço”.

164
 

Essa proposta permitiu que artistas como Attilio Colnago, Nortton, Dilma Góes e 

Didico realizassem mostras individuais no local. Nortton relembra que iniciou a vida 

artística em coletivas na galeria.165 Dessa forma, expuseram na Homero Massena 

naquele ano: Didico, Regina Rodrigues, Júlio Tigre, Dilma Góes, Jeveaux, Nortton, 

Attilio Colnago. 

 
 

Figura 113 –  DANTAS, Nortton. Subuary. Acrílica sobre madeira, 51 x 64 cm. 2002 – Fonte: Acervo GHM 
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Sobre a Galeria, Carol Rodrigues diz:  

A Rua Pedro Palácios, mesmo com a debandada recente dos principais 
órgãos públicos da região da cidade alta para áreas mais ao Norte da 
Capital, definitivamente não perdeu por completo o fluxo diário de pessoas 
por suas calçadas e por seus prédios, num vai-e-vem cotidiano. Mesmo 
quem passa por ali de forma desatenta não deixa de perceber um cantinho 
que chama a atenção, há (sic) exatos 25 anos, de quem transita pela rua. 

Como um alento momentâneo para os dilemas pessoais, quem escolhe 
entrar na Galeria Homero Massena pode, diariamente, ser convidado a 
penetrar no universo das mais diversas formas de expressão artística, 
exposta entre as suas paredes. 

Mesmo mantendo suas portas abertas durante um quarto de século, ainda 
há quem tenha dúvidas sobre a função do local. “As pessoas já tem o 
costume de passar em frente e entrar. Mas algumas ainda perguntam se 
podem entrar ou se é preciso pagar alguma coisa” 

 

A respeito do calendário de 2003, Tereza Giuberti afirma que “[...] abrirá as portas da 

galeria para os novos talentos oriundos do Centro de Artes da UFES.”166 Essa 

proposta não foi realizada totalmente mas, mesmo havendo mudança na 

coordenação do espaço, as exposições de 2003 mantiveram sua essência inicial. Ou 

seja,  a participação de artistas iniciantes (Andréa Abreu, Thiago Lessa e Eliza 

Queiroz, oriundos do Centro de Artes da UFES), uma tendência na ocupação  que 

se mantém e prevalece como característica das exposições da Galeria Homero 

Massena nesse início de século.    

Dentre os projetos selecionados nessa fase, destacamos as instalações  Wonderbra 

de Eliza Queiroz (2003);  Loteamento do Aroma, de Maruzza Valdetaro; e a 

Intervenção no Edifício das Fundações, do Coletivo Maruípe, (2004). Ainda, Marcus 

Nemme, Tempo, (2005), bem como Substrato, de Júlio Tigre (2002), foram trabalhos 

que inovaram na forma e suportes, proporcionando ao público um questionamento a 

respeito da arte que se produz no estado. 

Sobre o trabalho de Elisa Queiroz, sua  principal característica é a discussão em 

torno de uma não-identificação da artista com os padrões estéticos da cultura de 

consumo contemporânea. Suas obras são povoadas de imagens de corpos, na 

maioria das vezes, femininos, cujas adiposidades assumem um subversivo 

significado de sensualidade. Essa investigação sobre uma “adiposidade sedutora” 
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começou em meados dos anos 90167 e aparece em diversas obras da artista, como 

na exposição no Centro Cultural Palácio do Café, em Vitória, Objeto Obeso; a 

instalação Namoradeira, em 1999, que percorreu o Brasil, nos anos seguintes, com 

a seleção da artista no mapeamento realizado, em 2001, pelo Itaú Cultural, dentro 

do projeto “Rumos: Artes Visuais”; em Odor de Femina, no Espaço Universitário, 

(2002), ou Sirva-se, na coletiva “Desiderata”, no Museu Ferroviário Vale do rio Doce, 

Vila Velha, também em 2002. 

Na exposição Wonderbra, na Galeria Homero Massena em 2003, Eliza explora dois 

fatores predominantes no imaginário popular brasileiro: mulher e futebol. Sua 

predileção pelas formas amplas aparece no revestimento de todo o teto do espaço 

expositivo, feito com uma grande rede formada por 74 soutiens interligados, com 

148 bolas de futebol ocupando o lugar dos seios. Em uma sala anexa era exibido um 

vídeo em que um grupo de homens (alguns obesos, outros magérrimos) vestidos 

com espartilhos e peças íntimas femininas, praticava um inusitado jogo de futebol, 

entremeado com imagens de animais (aos quais são associados alguns estereótipos 

femininos: vaca, galinha, gata, cachorra, piranha) e por uma trilha de samba-rock 

dos anos setenta. A subversão de valores que aparece no trabalho de Elisa Queiroz 

se dá através de diversos suportes e estratégias: o lúdico, a ironia à própria imagem, 

a conjugação de guloseimas e luxúria são trabalhados em vídeos, instalações e 

objetos. 
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Figura 114 –QUEIRÓZ, Elisa – Wonderbra – instalação. 2003. Fonte: Acervo GHM 
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Figura 115 – QUEIRÓZ, Elisa – Wonderbra – instalação. 2003. Fonte: Acervo GHM 

 

Figura 116 – QUEIRÓZ, Elisa – Wonderbra – instalação. 2003. Fonte: Acervo GHM 
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Figura  117 -  NEMME, Marcus, Tempo. Instalação, 2005. Fonte: Acervo GHM 

 

Figura 118  - NEMME, Marcus. Tempo. Instalação, 2005. Fonte: Acervo GHM 
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Na exposição Tempo, Marcus Nemme dá continuidade a uma pesquisa iniciada em 

2001, exibida na Homero Massena durante a exposição A Ferro e Sal, que explora 

as possibilidades dos materiais: vergalhões e cloreto de sódio. Sobre a obra exposta 

Andréa Pena diz: “apesar de serem esculturas de mesa ou parede, têm um caráter 

pictórico, pois à medida que o tempo passa, a oxidação modifica a coloração que vai 

do branco ao marrom avermelhado da ferrugem, passando pelo azul e amarelo.”168 

E o artista completa:  

“O sal é o agente condutor do processo de pintura, onde remonto a (sic) 
contemplação do ambiente litorâneo em que moro, numa atmosfera salgada 
corrosiva, a horizontalidade do manguezal se cruza com a verticalidade das 
estruturas expostas da sua arquitetura desordenada.”

169
 

 

Utilizando materiais diversificados, como látex de seringueira, mel e açúcar, cera de 

abelha, estruturas metálicas, luz elétrica, poliéster e ventosas de vidro, Júlio Tigre 

apresentou a exposição Substrato, em 2002. O artista realiza um comentário sobre a 

cultura instintiva dos seres vivos, criando uma relação com os módulos e o processo 

de duplicação a partir de uma célula mãe.170 

Ele diz: “Quando estou produzindo penso em tudo, menos naquilo que estou 

fazendo.”171 Assim, não planeja de que forma irá dispor os módulos na galeria. O 

espaço é que vai ditar seu limite exatamente na hora da montagem. “Foi assim com 

Substrato. E o resultado é da melhor qualidade”, comenta Andréa Pena.172 

Esse tipo de trabalho, que dialoga diretamente com o espaço, pode enquadrar-se no 

que é denominado "sítio específico" 173, e, entre as instalações realizadas na Galeria 

                                                 
168

 PENA, Andréa. Marcus Nemme expõe na Homero Massena. A Gazeta. p.5,  22 nov. 2001.  
169

 Ibid. 
170
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Homero Massena, sem dúvida, podemos eleger a Intervenção no Edifício das 

Fundações, realizado pelo Coletivo Maruípe em setembro de 2004, como a mais 

representativa desse processo. Os artistas Elaine Pinheiro, Meng Guimarães, Rafael 

Corrêa, Silfarlem Júnior e Vinicius Gonzalez foram os responsáveis por aquela 

intervenção. 

 

 

Figura 119 – COLETIVO MARUÍPE. Projeto Intervenção Coletivo Maruípe. Fonte: Acervo GHM 

 

O Coletivo Maruípe é formado por artistas e estudantes que buscam viabilizar 

espaços para realizar sua produção. Uma de suas propostas é fazer leituras e 

reflexões sobre estética, filosofia da arte e linguagens contemporâneas, além de 

discutir idéias e trabalhos em andamento, sejam de caráter coletivo ou individual. 

Outras propostas são: mapear espaços potenciais que possam ser utilizados para 
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intervenções artísticas, desenvolver projetos em parceria e realizar intercâmbio com 

outros artistas e coletivos de arte.174 

Intervenção no Edifício das Fundações 

é um projeto de intervenção artística no prédio onde funciona a Galeria 
Homero Massena, no centro de Vitória. 
 
O prédio, propriedade do Governo do Espírito Santo, encontra-se em 
estado de abandono já há alguns anos. O Edifício das Fundações foi 
desativado e sofreu invasões e saques, tendo sido habitado por moradores 
de rua e depredado por pessoas que, em poucos meses, roubaram peças 
dos mais variados materiais de seu interior, para negociar em ferros-
velhos, depósitos, etc. Atualmente encontra-se interditado, apenas seu 
térreo está em funcionamento.  
  
Na primeira visita do Maruípe ao espaço destinado à exposição, 
observamos que a área em questão estendia-se além da galeria em si. O 
espaço expositivo poderia ampliar-se até o entorno, tornando-se visível e 
integrando-se ao próprio prédio, logo acima. Percebemos que era este o 
espaço, e que nele iríamos intervir. 
 
Nesse projeto a intenção é tratar o edifício como um único volume, 
englobando tanto a galeria quanto os andares do prédio. A linha de 
trabalho é a intervenção, porém o foco é o processo, e o registro é peça 
fundamental - até agora realizamos cerca de quinhentas fotos, digitais e em 
papel, vídeos, anotações e croquis. 
 
Discutimos o processo em reuniões semanais, na tentativa de estabelecer 
e definir, de forma direta, novas propostas de intervenção e 
desdobramentos. Optamos por idéias conceitualmente elaboradas, porém 
simples em sua execução. Uma das propostas centrais é intervir na 
fachada do prédio, reintegrando o volume do edifício à cidade, através de 
intervenções pontuais que dialogam entre si.

175
 

 

 

Nas fotos, algumas das intervenções realizadas.  
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Figura 120 – COLETIVO MARUÍPE. Intervenção no Edifício das Fundações. Fachada. 2004 – Fonte: Acervo GHM  
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Figura 121 – COLETIVO MARUÍPE. Intervenção no Edifício das Fundações. 2004 – Fonte: Acervo GHM 

 

Figura 122 – COLETIVO MARUÍPE. Intervenção no Edifício das Fundações, interior galeria. 2004 – Fonte: Acervo GHM 



 156 

Em 2006, o espaço da Galeria foi ampliado com a incorporação de todo o primeiro 

andar do edifício, anexando uma área de 187 m²  destinada inicialmente à realização 

de oficinas, palestras e espaço alternativo de ampliação das exposições. Foram 

realizadas oficinas, destacando-se a Oficina de Arte Contemporânea  “O espaço 

entre as imagens”, ministrada pela artista Malu Fatorelli,   parceria com a FUNARTE 

– Fundação Nacional de Artes Visuais. A oficina propunha uma análise de diferentes 

aspectos da produção de arte contemporânea, tendo como referência a questão do 

espaço. O lugar – pensado como corpo, arquitetura ou paisagem foi o tema de 

diferentes exercícios propostos.  

 

 
 

Figura 123 – Oficina FUNARTE 2006 – Fonte: Acervo GHM 
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Figura 124 - Oficina FUNARTE 2006 – Fonte: Acervo GHM 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A 

GALERIA HOMERO MASSENA 

 

No percurso aqui estudado, verificamos que a história da arte e dos artistas 

capixabas acompanhou a evolução do panorama econômico, social e cultural do 

Estado. Dessa forma, durante a primeira metade do século XX até a década de 

1960, o Espírito Santo esteve fora do circuito nacional no campo das artes plásticas. 

Os artistas que atuavam no Estado, apegados ao temário da paisagem e às técnicas 

do academicismo, permaneciam alheios às transformações que aconteciam no eixo 

Rio – São Paulo, maior produtor e divulgador da arte de vanguarda até então. 

A criação do Instituto de Belas Artes – EBA, em 1910, configura-se como o primeiro 

passo para a realização de uma política pública na área da cultura. Apesar de sua 

importância como promotor de eventos culturais na época, o Instituto durou apenas 

três anos, deixando o cenário cultural capixaba ainda desatualizado, carente de 
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Museus, Galerias de Arte e ainda mais, de diretrizes e uma política cultural de 

incentivo às artes.  

Outro ato de concretização de política pública para as artes plásticas no Estado 

acontece em 1951 com a criação da Escola de Belas Artes - EBA, reivindicação de 

artistas e das elites locais desde o fechamento do Instituto de Belas Artes. A EBA 

mantinha fortes traços da tradição acadêmica das artes, focados especialmente no 

desenho e, mesmo com a sua criação concomitante a primeira Bienal de São Paulo 

que abriu as portas do país para as novas linguagens artísticas, a inauguração da 

Escola não serviu para alavancar mudanças na produção artística local.   

Dez anos mais tarde, em 1961, a Escola de Belas Artes passou para o âmbito 

federal, integrando a Universidade Federal do Espírito Santo. Com a transformação 

do curso em ensino superior, houve uma ampliação da grade curricular e a 

contratação de novos professores, que revitalizaram e imprimiram novas orientações 

ao ensino de artes em Vitória, difundindo novidades no que tange a suportes, 

materiais, técnicas e linguagens contemporâneas. 

Em meados dos anos de 1960 assistimos a uma mudança no eixo da economia 

estadual. A política de erradicação dos cafezais sinalizou o fim do ciclo do café no 

Espírito Santo e a descoberta de petróleo em São Mateus, no norte do Estado, 

marcou o início da inserção do Espírito Santo no panorama econômico nacional. 

Esse novo momento do Estado, permitiu a criação do Museu de Arte Moderna do 

Espírito Santo – MAM em 1965, por iniciativa particular. O MAM promoveu salões de 

arte a nível nacional, mas, num momento em que em outros estados já ocorriam 

mostras experimentais, como Do corpo à terra (MG) ou Nova Objetividade Brasileira 

(RJ), por exemplo, o MAM continuava com a mesma estrutura de salões tradicionais. 

No entanto suas realizações constituíram um incremento no processo de 

modernização das artes plásticas em Vitória, contribuindo para divulgar linguagens 

inovadoras e introduzir mudanças na reflexão e no gosto artístico local.  

As imagens das mostras realizadas no MAM e na EBA nos dão conta de que as 

novas tendências daquele momento apareciam no mesmo espaço que as 

formulações tradicionais, o clássico convivendo com o moderno. Assim, podemos 
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inferir que não havia uma tendência predominante na arte capixaba no final dos 

anos sessenta. 

Na década de 1970 o Espírito Santo passou por grande desenvolvimento sócio-

econômico gerando um crescimento populacional e ampliando a demanda cultural e 

artística. O Estado necessitava, então, assumir seu papel social de traçar políticas 

públicas para as artes capixabas, cuja produção estava à margem do debate 

nacional.  

Foi nesse momento que se criou, no estado, o Conselho Estadual de Cultura – CEC 

e a Fundação Cultural do Espírito Santo - FCES, órgãos responsáveis, 

respectivamente, pela definição das políticas públicas para a cultura e sua prática. 

No Campo das artes plásticas, o foyer do Teatro Carlos Gomes foi adaptado para a 

realização das mostras da FCES, que aconteceram a partir de 1972. Até o ano de 

1975, durante a gestão da Professora Euzi Moraes como diretora da Fundação, as 

mostras realizadas no Teatro buscavam trazer para Vitória artistas que produziam 

arte contemporânea, oriundos principalmente do eixo Rio – São Paulo. Essa diretriz, 

traçada pela Fundação Cultural, tinha como meta proporcionar ao público capixaba 

conhecer o que de atual se produzia em outros centros, numa visão formadora de 

novos conceitos sobre a arte.  

O foyer do Teatro, apesar de atender a uma necessidade emergencial, não era o 

local adequado para mostras de artes plásticas. Sua arquitetura rebuscada e o 

próprio mobiliário concorriam com as obras de arte, confundindo o olhar do 

espectador. As mostras eram mais um acontecimento social. A classe artística 

solicitava a criação de um espaço próprio para exposição de artes plásticas em 

Vitória.    

Dessa forma, como resultado da implementação de políticas para a criação de 

espaços expositivos, no final da década de setenta, foram abertas em Vitória duas 

galerias voltadas para a exposição de Artes Plásticas: a Galeria de Arte e Pesquisa 

da UFES, em 1976, e o Centro de Artes Homero Massena, em 1977. A criação das 

duas galerias, além de suprir a carência de espaços expositivos deu um novo fôlego 

à produção de jovens artistas, contribuindo para a oxigenação do pensamento e 
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fazer artísticos na capital, exibindo os primeiros sinais de mudança que ocorriam na 

arte capixaba naquele momento.  

O Centro de Artes Homero Massena, hoje Galeria Homero Massena, é um exemplo 

de instituição relevante para o desenvolvimento das artes a partir dos anos 1970, 

período que podemos considerar como de resistência à repressão no Espírito Santo. 

A Galeria representa o espaço pioneiro do cenário das artes em Vitória por ser o 

primeiro especialmente criado para exibição de Artes Visuais, gerando a criação e 

expansão de outros espaços que surgiram nos anos seguintes na cidade. Muitos 

artistas iniciaram a carreira expondo na Homero Massena, nos anos de 1970 e 1980 

e hoje se afirmam como figuras de destaque no contexto da produção artística 

capixaba. 

A Galeria Homero Massena tornou-se o principal reduto institucional em Vitória para 

concretização da política estadual no campo das artes visuais. Atravessando os 

vários momentos que marcaram a sociedade como um todo, reflete em seu percurso 

as dificuldades e realizações desses momentos, reverberados nas políticas 

adotadas e na reação dos artistas às novas direções que se apresentam no campo 

das artes visuais. Mantendo a vocação manifesta desde sua criação: estar aberta à 

produção local e acolher jovens artistas, conserva, ainda, as principais 

características que nortearam as políticas para as artes plásticas desde as primeiras 

exposições da Fundação Cultural em 1972, ou seja, o modelo não comercial, a 

preocupação com a formação de público e aspectos ligados ao próprio acesso a 

bens artísticos numa Vitória carente de espaços expositivos. 

O espaço da galeria foi construído num local inicialmente destinado à garagem do 

Edifício das Fundações. Em setembro de 1989, passou por grandes modificações, 

com a criação da reserva técnica e renovação do salão de exposições, sendo 

reaberta em março de 1992.  

No presente a Homero Massena inaugura uma nova abordagem, outra relação de 

lidar com a arte contemporânea, passando a promover, alem da difusão da arte na 

exposição de obras, também o estímulo à produção do fazer artístico, abrigando o 

“Ateliê de Pintura Galeria Homero Massena”, prêmio conferido através de concurso 

público a jovens artistas que desenvolvem um projeto de pintura.  
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Vale ressaltar que o prêmio visa incentivar a produção de artistas capixabas não 

consagrados pela mídia e crítica especializada, inaugurando no Estado uma política 

diferenciada no campo das Artes Visuais. O prêmio consiste em uma bolsa com 

duração de 5 meses, a orientação de um professor e a disponibilização do espaço 

acima citado, tendo como contrapartida a realização de uma oficina e a abertura do 

ateliê para visitação pública.  

No primeiro ano (2008) foram contemplados o artista Júlio Schmidt, orientado por 

Lincoln Guimarães Dias e um grupo de mais cinco artistas, Victor Monteiro, Gabriel 

Borém, Ludmila Cayres, Thaís Apolinário e Gabriel Sampaio, orientados por Luciano 

Coutinho Cardoso. Destacamos essas oficinas, que chamamos de bolsa ocupação 

como uma experiência inédita na história da  Galeria Homero Massena. 

Para a Galeria, trata-se de uma experiência “em ser”, passível de adaptações e 

alterações ao longo do caminho.  Foi criada uma dinâmica diferente no meio onde 

atuou. Novos desafios em promover o repensar o presente, pensar à frente sem 

abandonar sua história, afetam a Galeria como instituição. O espaço com a 

participação dos ocupantes assume um novo papel, oxigenando e renovando a 

política cultural para as artes plásticas.  

Essa nova política cultural da Galeria conduz a uma outra discussão: com artistas 

em formação, como fica o acervo da Galeria?  

A vocação manifesta desde a criação da Galeria de estar aberta à produção local e 

a característica que cada vez mais se consolida de abrigar a produção de jovens 

artistas se reflete no perfil do acervo, marcado pela heterogeneidade.  Não é nossa 

intenção questionar a política de formação de acervo adotada pela Galeria, mas 

temos que considerar a influência dessa política na determinação da principal 

característica do acervo que é a irregularidade quanto à qualidade das obras.  

Abrimos um parêntese para falar de outra galeria de arte em Vitória, importante tanto 

para a formação do acervo da Homero Massena quanto para o fortalecimento da 

arte capixaba. Trata-se da Galeria Álvaro Conde que, além de expor obras de 

artistas locais já estabelecidos no mercado e reconhecidos pela crítica, promovia a 

vinda de exposições de artistas consagrados no cenário artístico nacional, e 

intercâmbio de artistas capixabas com os de outras regiões do país. Funcionando no 
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saguão do prédio da Secretaria de Educação (SEDU) no período de 1986 a 19921 

sempre teve uma função didática, constituindo-se em um pólo de formação e 

informação, atualizando, além dos professores e alunos da rede estadual de ensino, 

a população e os artistas da terra sobre a arte contemporânea que era produzida 

fora do estado. Comprovamos, através de pesquisa nos livros de visitas e convites 

das exposições, que não havia grande presença de mostra de alunos ou artistas 

iniciantes, a não ser duas grandes exposições, uma em 1987,  “Novos Valores da 

Pintura Capixaba” e outra em 1988, “Novos Valores do Desenho Capixaba”.  

Com o fechamento da Álvaro Conde em 1992, a posse e guarda de todo seu acervo 

passou para a Galeria Homero Massena, acrescentando-lhe farta documentação 

sobre a vida artística estadual e nacional e várias obras de arte de qualidade. Como 

exemplo, citamos a litografia de João Câmara Duas nuas e uma vestida de 1977, a 

serigrafia Mamãe de 1985, de Herculano Ferreira, xilogravuras de Maria Emília 

Campos e Paulo Pardini, gravura em metal de Getúlio Moreira, entre outras. 

O sistema de doação de uma obra em contrapartida pela utilização do espaço é 

adotado por boa parte das instituições, não só expositivas como museológicas no 

país. Mas, se essa prática resolve a questão da aquisição, que muitas vezes só é 

viável através desse expediente, por outro lado, prejudica, quando não inviabiliza, 

que esses acervos construam um discurso coerente e representativo de um período 

ou movimento artístico. Além disso, nem sempre é escolhido o melhor trabalho da 

exposição ou uma obra representativa da mesma, pois muitas vezes o próprio 

artista, por desconhecimento ou inexperiência, não tem consciência, nem é 

orientado para a importância de ter uma obra que represente sua pesquisa no 

acervo de uma instituição. Em outros casos, a própria instituição, por falta de uma 

reserva técnica adequada, caso da Homero Massena, fica impossibilitada de receber 

certo tipo de obra. Por isso, algumas obras do acervo dessa galeria não são 

representativas do trabalho de alguns artistas, o que não é impedimento para que se 

possa ver nesse acervo um importante painel das artes visuais capixaba.  

                                                 
1
 Inaugurada em 13.05.1986 com uma exposição retrospectiva do pintor Álvaro Conde. Em 

17.09.1989 passa para a responsabilidade do Departamento Estadual de Cultura, conforme 
deliberação do Conselho Estadual de Cultura em reunião do dia 17.05.1991. 
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.Pode-se pensar que a fragilidade do acervo comprometa a sua qualidade e função 

histórica, mas dialogando com Barreto, 2  acreditamos que, apesar de composto, 

basicamente, por trabalhos de fixação em parede, “genericamente pictóricos, 

estruturalmente visuais e fundamentalmente contemplativos”3, discordamos da 

afirmação de que o acervo da Galeria Homero Massena  

 “[...] não permite, em nada, inferir acerca da produção artística que, como 
era de se esperar, se desenvolveu independente durante os últimos trinta 
anos. Ao contrário, atesta, de modo incontestável, a posição conservadora 
que a Homero Massena ocupou ao longo deste período no cenário 
capixaba. A impiedosa conseqüência é um acervo sempre muito defasado 
em relação à produção artística que lhe é contemporânea.” 

4
  

 

Embora de forma sucinta, procuramos mostrar neste trabalho a formação  do 

contexto cultural capixaba, com o objetivo de proporcionar a compreensão da 

Galeria Homero Massena como um fenômeno histórico que se insere em 

determinado tempo e lugar. Por isso, entendemos que o acervo, mais do que 

conseqüência de uma posição conservadora da Galeria, é fruto de todo um contexto 

que envolve a política de aquisição com todos os seus engendramentos. 

Consideramos a política pública para as Artes Visuais no Estado, incluindo as 

indicações políticas dos cargos públicos na área,  mas, especialmente, os artistas e 

a arte que se produziu e se produz aqui.    

Dessa forma, a Galeria reafirma a sua história, tradicionalmente ligada à promoção 

de apoio à arte capixaba. Por essas razões, por ser um espaço de resistência, por 

considerar a sua história e aceitar suas limitações, a GHM permanece de pé, 

fundada no mesmo lugar de origem, e também  por isso, histórica.  

Assim, por ser uma instituição pública, a Galeria Homero Massena situa-se entre 

dois sistemas o da cultura e o das artes.  O primeiro, da cultura, com uma política 

definida visa garantir a preservação e continuidade, a tradição dos costumes. Já o 

sistema das artes, lida com a transgressividade, sua evolução se dá com a  quebra 

                                                 
2
 BARRETO, Waldir. Galerias-museu e museus-galeria. Texto inédito de 2007, escrito para constar do 

catálogo GALERIA HOMERO MASSENA: trinta anos – 1977/2007. Textos de Almerinda Silva Lopes 
e Maria Helena Lindenberg. Vitória: SECULT. [S.d.]. 
3
BARRETO, Waldir. Galerias-museu e museus-galeria. Texto inédito de 2007, escrito para constar do 

catálogo GALERIA HOMERO MASSENA: trinta anos – 1977/2007. Textos de Almerinda Silva Lopes 
e Maria Helena Lindenberg. Vitória: SECULT. [S.d.]. 
4
Ibid. 
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de paradigmas. Apesar de conviver com esse paradoxo, a GHM vem atuando no 

intercurso desses dois sistemas, privilegiando a arte e os artistas, especialmente ao 

dar oportunidade para que jovens em início de carreiras mostrem a sua produção. 

Concluímos que, com esta pesquisa, conseguimos recuperar informações até o 

momento depositadas em gavetas e arquivos. Recuperar esses documentos, e 

retirar deles o manto do esquecimento, é descortinar parte da história das 

instituições culturais no Espírito Santo; associados aos demais documentos 

consultados, catálogos e entrevistas revela, pois, como a Galeria Homero Massena, 

um dos principais aparelhos culturais capixabas, foi criada e administrada nos seus 

trinta anos de existência. Acreditamos que este trabalho irá contribuir para que, em 

pesquisas futuras, possa ser aprofundado o estudo das artes visuais e o panorama 

do ensino das artes em Vitória, bem como as interfaces com os aspectos políticos 

que os determinaram. 
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Figura 126 – Vista externa da Galeria Homero Massena, 2007. Fonte: Acervo GHM 
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APENDICE A – EXPOSIÇÕES NA GALERIA ÁLVARO CONDE – 1973/1992 

 
PERÍODO  1973 EXPOSIÇÕES 

 “Livro 1” 

22.05 a 07.06.1973 Coletiva de artistas capixabas – Nossas igrejas 

18.08 a 31.08.1973 Ney – Princípio do fim 

  

PERÍODO 1974 EXPOSIÇÕES 

16.03 a 15.04.1974 Coletiva: Ney, Carmen Có e Hilal 

10.05 a 19.05.1974 Mostra fotográfica: Atílio Gomes, Deraldo Messner, Heitor Bonino, Jorge 
Sagrillo, Paulo Bonino, Ney Müller e Rogério Medeiros  

  

PERÍODO 1986 ESPOSIÇÕES 

 “Livro 4” 

13.05.   Reabertura da Galeria Álvaro Conde com exposição retrospectiva do pintor 

27.06 a 01.08.86 Tintas – Pesquisa – Attilio Colnago,  Joyce Brandão e alunos do Centro de 
Artes 

02.10 a 22.10.86 Obras de Homero Massena do Palácio Anchieta e Museu Homero 
Massena 

06.11 a 01.12.86 Desenho – Coletiva de Amarildo Lima, Antônio Aristides, Cesar Cola, 
Fausto Aguiar, Hilal, Joyce Brandão, Lando, Lincoln, Luciana Nóbrega, 
Marco Antônio Neffa, Molga, Neusa Mendes, Patricia Assumpção, Rodolfo 
Aupo, Simone Monteiro, Wagner Veiga. 

11.12.86 a 05.01.87 Projeto Educação – Escolas de 1º Grau da Rede Oficial de Ensino 

  

PERÍODO 1987 EXPOSIÇÕES 

08.01 a 09.02.1987 Fotografias – Isabela Monjardim Cavalcanti, Douglas Linch, Joecyr Secreta, 
Roicles Coelho, Vitor Nogueira 

19.02 a 14.03.1987 Mobiliário da imigração alemã no ES 

26.03 a 18.04.1987 Xilogravura Mineira – Vilma Rabello, Paulo Pardini e Maria Emilia Campos 

23.04 a 21.05.1987 Litografia – Oficina Guaianases de Gravura 

04.06 a 26.06.1987 Serigrafia – Andréia Mendonça, Wânia Abreu, Edna Moura, Flávio Giardini, 
Glória Lamounier, Herculano Ferreira, Kiyosi Matumo, Lucio Magalhães 

16.07 a 08.08,.1987 Gravura em Metal – Eimir Fonseca Magalhães, Getúlio José Moreira, 
Clébio Maduro, Liliane Lobo Ferreira 

23.10 a 14.11.1987 Artesanato Folclórico Capixaba 

20.11 a 14.12.1987 Novos Valores Capixabas – Antônio Aristides Dutra, Antônio José Gomes, 
Adilson Neves Dias, Adirléia Márcia Pedroni, Edelson Caetano Ferreira, 
Edilson do Carmo Arcanjo, Javier Orlando Libera Tapia, José Maurílio de 
Souza, Kenedy Barbosa Bicalho, Lecy Flores de Medeiros, Lincoln 
Guimarães dias, Lucy silva Dall‟Orto, Luciana Nóbrega, Nilson Fanini da 
Silva, Norton Dantas de Medeiros, Márcia Freitas, Paulo Roberto Pittol, 
Paulo Sérgio de Souza, Simone Santos Monteiro, Tânia Calazans.  

22.12.1987 a 31.01.1988  Coletiva “Arte Sacra” – Antiga: Imagens e Heliogravuras do acervo do solar 
Monjardim 
                                   - Contemporânea: Attilio colnago, Gilbert Chaudanne, 
João Carneiro da Cunha, Manoel Procópio da Silva, Regina Chulam, 
Rômulo Cardozo. 

  

PERÍODO 1988 EXPOSIÇÕES 

24.03 a 18.04.1988 Coletiva Cerâmica: Professores e alunos do SESI-ES 

18.05 a 06.06.1988 Gravura Capixaba: Gilbert Chaudanne, Ilária Rato Zanandréia, Joselice 
Lofego, Lucy Aguirre, Maria Helena Lindenberg, Nelma Pezzin, Raphael 
Samú, Wanda Moraes, Yaci Mattos Cardoso 
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09.06 a 04.07.1988 Pintura Mineira: Jarbas Juarez, Júlio Spíndola, Márcio Sampaio, Mariza 
Trancoso, Manoel Serpa. 

07.06 a 06.08.1988 Setentrião – Pintura Paraense. Geraldo Teixeira, Jorge Eiro, Jorge 
Margalho, Marinaldo, Paulo Campinho, Rosângela Brito, Simões, Tadeu 
Lobato 

27.09 a 21.10.1988 Pintura Catarinense: Flávia Fernandes, Loro, Rubens Öestroem, 
Schwanke, Tadeu Bittencourt, Yara Guasque. 

14.12.1988 a 16.01.1989 Novos valores do desenho capixaba. Andréa Roman, Edelson Caetano, 
Edson Arcanjo, Franklin Pereira Neto, Gilca Flores, Icléia Corrêa dos 
Santos, Jaciara Antônia Gonçalves, Javier Libera, Jessé Pereira, João 
Carlos Cabral Zardini, Jorge Luiz Bastos da Silva, Lastênio, Lecy Ritta 
Flores, Lena Tancredi, Mara Perpétua, Mauro Silva Pinto, Mônica Aragão, 
Natália Branco, Nilson Fanini, Patrícia Cabaleiro, Paulo Pittol, Pedro 
Sanchez, Tânia Calazans.  

  

PERÍODO 1989 EXPOSIÇÕES 

 “Livro 6” 

15.09 a  Um código sete: Attílio Colnago, César Cola, Hilal Sami Hilal, Ivenilde 
Brunow, Joyce Brandão, Lando, Ronaldo Barbosa 

23.11 a 21.12.1989 Pinturas de Levino Fanzeres 

  

PERÍODO 1990 EXPOSIÇÕES 

12.01.a 12.02.1990 Primitivistas do Espírito Santo: Elpídio Malaquias da Silva, Isabel Braga 
(homenagem), José Paulo (Dileta), Nice Nascimento Avanza, Reuto 
Fernandes, Rômulo Cardozo.  

16.03 a 07.05.1990 Tridimensional Espírito Santo – Dilma Góes (Participação especial) 
Edelson Caetano, Edison Arcanjo, Fátima Nader, Flávia Carvalhinho, 
Jaqueline Lima, lando, Mara Perpétua, Mônica Debbané, Nilson Fanini, 
Northon 

25.05 a 09.07.1990  Arte Têxtil – Freda C. jardim, leda de Vianna, Renato Caseira, Ronaldo 
Mateus, Terá Gomes. 

12.08 a 02.10.1990 Pintura: Clélia soares, Lincoln, Nelma Pezzin 

30.09 a 10.12.1990 Criança faz arte 

PERÍODO 1991 EXPOSIÇÕES 

21.02 a 30.04.1991 Pinturas - Celina Rodrigues 

12.11 a 12.12.1991 Devir – Celso Adolfo e Rosana Paste 

  

PERÍODO 1992 EXPOSIÇÕES 

08.01 a 08.02.1992 Referências – Antônio Aristides 

20.03 a 20.04.1992 Pinturas Nortton 

08.05 a  Flávia Carvalhinho 

24.07 a 24.08.1992 Yara Paiva 
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APÊNDICE  B – EXPOSIÇÕES NO FOYER DO TEATRO CARLOS GOMES – 1972/1987                                                                                                           

PERÍODO (ano 72) EXPOSIÇÃO 

*Livro 01* 

05/09 A 14/09 Luiz Otero - Pinturas 

18/09 a 30/09 Haroldo Mattos - Fotografia 

02/10 a 09/10 “Arte Infantil” 

10/10 a 30/10 “ Salão de  Arte Fotográfica” - tema : A Criança 

 DUVIDEODÓ – Coletiva - Atilio Gomes, Luizah, Sagrilo, Luiz 

PERÍODO (ano 73) EXPOSIÇÃO 

*Livro 02* 

16/03 a 30/03 Anna Duarte – Estandartes de macramê 

13/04 a 30/04 Alícia Glass - Pintura 

*Livro 03* 

11/05 a 30/05 Walter Bacci – Pntura s/ tecido 

*Livro 05*  

15/06 a 30/06 Coletiva de 6 artistas capixabas- Ana, Maria Helena Lindenberg, Solange, 
Ilária Rato, Tereza Norma e Telma 

*Livro 04* 

17/08 a 30/08 1ª Exposição de Jovens decoradores – Idéia e Jael 

12/09 a 30/09 Isabel Braga - Pinturas 

03/10 a 25/10 Antônio Prado Neto - Pinturas 

„*Livro 06* 

19/10 Exposição de Arte Infanto- Juvenil na Galeria Hilal Praia do Suá 

16/11 a 30/11 Evandro Carlos Jardim – Gravuras “ A noite, no quarto de cima, o Cruzeiro 
do Sul. Lat. Sul 23°32‟36”. Long.  w. gr. 46°37‟59” 

12/12 a 30/12 3º Salão de Artes Plásticas do Centro de Artes da UFES(alunos da UFES e 
ex-alunos da escola de Belas Artes 

PERÍODO (ano 74) EXPOSIÇÃO 

20/03 a 30/03 Dilma de Barros Góes Batalha - Tapeçaria 

19/04 a 30/04 Regina Silveira - Serigrafia 

17/05 a 31/05 J. Rissin - Monotipias 

07/06 a 30/06 Fotografias do concurso da FCES para ilustração do livro “Poetas do E. 
Santo”‟ 

04/07 a 31/07 Júlio Plaza – Livro Objetos II – com apresentação de áudio-visual 

*Livro 06* 

09/08 a 31/08 Zoravia Bettiol - Xilogravuras 

*Livro 05* 

18/09 a 30/09 Isa Aderne - Xilogravura 

04/10 a 13/10 Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso, Madú – Desenhos e Aquarelas em pastel 

*Livro 07* 

21/10 a 30/10 3º Salão de Arte Infanto Juvenil 

*Livro 06* 

24/10 a 27/10 Majuyo – Entalhes (Maria Julia Yung) 

*Livro 05* 

07/11 a 17/11 Cildo Oliveira – Desenho e Serigrafia 

21/11 a 18/12 Wilde Lacerda - Pintura 

05/12 a 15/12 Hilal – Pintura  “Arte e movimento contínuos” 

15/12 a Nice – Pintura  



188 

 

  

29/12 a 29/12 Alunos e ex-alunos do Centro de Artes da UFES 

  

PERÍODO (ano 75) EXPOSIÇÃO 

09.01 a 26.01 Maurício Salgueiro ( Não está em nenhum livro do Teatro – consta do rel. de 
Eusi Moraes) 

*Livro 08 * 

14/03 a 25/03 Documental de Homero Massena e Lançamento de livros 

18/04 a 18/05 Fotojornalismo 

*Livro 01* 

12/08 a 30/08 Jeveaux e Marquito - Pinturas 

25/09 a 06/10 Atilio Gomes – Nenna – Tristes trópicos ( não está em nenhum livro do 
teatro- A Gazeta-25.01.76) 

*Livro 08 * 

20/10 a 30/10 Dilma Góes Batalha  Batique e Tapeçaria 

05/11 a 05/12 Jorge Raul Aparício –Pintura e Gravura 

10/12 a 30/12 Arte Gaúcha- MEC-DAC-PAC – Inst. de Arq. do Brasil-Dep. do Rio Grande 
do Sul 

04/12 Lançamento da 2ª Ed.do livro História do Espírito Santo de José Teixeira de 
Oliveira 

  

PERÍODO (ano 76) EXPOSIÇÃO 

22/06 a 17/07 A Gravura ( Não tem livro – reportagem de jornal)  

20/09 Hilal - aquarelas 

17/09 Lola Tamanini - tapeçarias 

*Livro 07* 

22/09 a 26/09 Rolando Villa – Pinturas a óleo 

28/09 a 02/10 Celina Rodrigues – Pinturas (Não tem livro - A Gazeta de 14.09.76) 

10/10 a 17/10 IV Exposição de Arte Infanto Juvenil Não tem livro (A tribuna de 12.10.76) 

04/11 a 16/11 Paulo Bonino – Fotografias “Vitória duas décadas” ( fotos aéreas) 

17/11 a 29/11 Exposição de alunos do Centro de Artes da UFES – Leyla Abib, Liamarcia 
Bernardino, Neusa Mendes, Nonna Rostagno, Marlene Cavalieri, Leila 
Brandão, Gelta e  Francisca Bonadiman 

18/11 a 29/11 Luiz  Fraga – Pinturas ( primitivo capixaba) – SALÃO INFERIOR-Não tem 
livro – (A Tribuna de 28/11/76) 

*Livro 07* 

30/11 A 14/12 Jorge Luiz Hitte – Pinturas “Alados e Acorrentados” 

15/12 a 30/12 I Salão de Arte da UFES 

  

PERÍODO (ano 80) EXPOSIÇÃO 

*Livro 09* 

18/04 a 29/04 Flávio Santos - Fotografia 

08/05 a 23/05 Pantaleon Astiazaran - Fotografias 

19/06 a 06/07 Ângela Vasconcelos Gomes -  Pintura 

08/07 a 22/07 Renata Himtze – Pintura em Porcelana 

01/08 a 11/08 Hector Lizana – Pntura e Desenho 

12/08 a 30/08 Lando - Pinturas 

02/09 a 16/09 Toehwé -Pintura 

18/09 a 30/09 Marcílio Motta -Desenho 

*Livro 10* 

10/09 a 24/09 Ronaldo Machado  de Oliveira - Pintura 
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07/10 a 16/10 Roberti Linspector - Pintura 

07/10 a 15/10 Virgínia Tamanini  Paisagens  

30/10 a 16/11 Cléria e Rosângela - Desenho 

19/11 a 03/12 Délio da Fonseca Castello - Pintura 

04/12 a 30/12 Zuppo - Desenho 

  

PERÍODO (ano 81) EXPOSIÇÃO 

07/01 a 21/01 Hilton Roatti - Pintura 

23/01 a 06/02 Jasson Coutinho - Pintura 

10/02 a 15/03 Guilherme Merçon - Desenho 

26/03 a 12/04 Flávio Lobo - Fotografia 

22/04 A 11/05 CROSCOB – Cerâmica  (Não está no livro de assinaturas) 

*Livro 11* 

12/05 a 27/05 Oswaldo Paulo Lima - Desenho 

28/05 a 11/06 Kamil - Pintura 

02/07 a 16/07 Wilson Carneiro e Helô Sant‟Ana - Fotografia 

21/07 a 05/08 Nice – Pintura Primitiva/Série Sacra (passa a se chamar Galeria Levino 
Fanzeres) 

13/08 a 24/08 Milton Passos - Pintura 

25/08 a 14/09 Hélio Coelho e Marta Baião - Desenho 

15/09 a 24/09 Paulo Cesar R. da Silva - Desenho 

01/10 a 13/10 Luiz Mauricio S. Oliveira  Pintura 

14/10 a 02/11 Botelho - Pintura 

03/11 a 17/11 Luiz Fraga - Pintura 

19/11 a 02/12 Andréa - Desenho 

  

PERÍODO (ano 82) EXPOSIÇÃO 

10/03 a 25/03 Nadilson - Pintura 

01/04 a 15/04 Eduardo Rios – Desenho e Colagem 

16/04 a 30/04 Sophia Kasuga – Têmpera s/papel 

04/05 a 19/05 Deborah Schindler - Gravura 

*Livro 12* 

20/05 a 03/06 Neli Pinheiro - Pintura 

04/06 a 20/06 Genito Gregório - Pintura 

24/06 a 0707 Ene Zopelari - Escultura 

09/07 a 24/07 Jorge Luiz dos Anjos - Aquarela 

28/07 a 12/08 Fausto Aguiar – Colagem e Pintura 

19/08 a 31/08 Suzana Villaça - Pintura 

01/09 a 15/09 Celina Rodrigues - Pintura 

16/09 a 31/09 Flávio Lobos - Fotografia 

06/10 a 20/10 Edwalter Teixeira - Desenhos 

22/10 a 08/11 Renata Himtze - Desenho 

PERÍODO (ano 83) EXPOSIÇÃO 

20/01 a 06/02 Marcelo Bicalho - Desenho 

01/03 a 15/03 Valério Coura - Desenho 

06/04 a 20/04 Celina Rodrigues - Pintura 
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Livro 20 da GHM 

PERÍODO (ano 87) EXPOSIÇÃO 

20/10 a 06/11 Nice Nascimento - Pintura 

09/11 a 15/11 Luiz Natal - Desenho 

26/11 a 03/12 Vilela – Pintura, desenho, escultura, cerâmica, publicidade, hist. Quadrinhos 
e literatura. 
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APÊNDICE  C – EXPOSIÇÕES NO CENTRO DE ARTES HOMERO MASSENA / 

GALERIA HOMERO MASSENA - 1977/2007                     

PERÍODO (ano 77) EXPOSIÇÃO 

*Livro 01* 

31/03 a 20/04 Inauguração do Centro de Artes Homero Massena  

 Inauguração do Teatro Estúdio 

 Coletiva de artistas capixabas 

26/04 a 11/05 Garcia Roza - Retrospectiva em Artes Plásticas 

13/05 a 27/05 Gravura Polonesa 

07/06 a 21/06 Artesanato da Parnaiba/Piaui 

23/06 a 07/07 Paulo César de Oliveira Pinto - Desenho 

08/07 a 25/07 Olívia Martinelli Bispo - Panneaux 

26/07 a 11/08 Maria Kikoler - Fotografia 

12/08 a 30/08 Utrabo 

02/09 a 17/09 Raimundo Costa - Pintura 

*Livro 02* 

20/09 a 05/10 Nice - Pintura 

11/10 a 18/10 VI Exposição de Arte Infanto-juvenil 

21/10 a 05/11 Dilzete Alves Vieira Dias e Freda C. Jardim - Cerâmica, fios e pedra III 

07/11 18/11 II Salão de Arte Universitária do Espírito Santo 

22/11 a 30/11 Pense e Fotografe sua Cidade - Trabalhos selecionados no concurso 

02/12 a 11/12 Secreta - Fotojornalismo 

14/12 a 13/01 II Coletiva de Artistas Plásticos  

  

PERÍODO (ano 78) EXPOSIÇÕES 

*Livro 04* 

30/03 a 13/04 Antonio Sérgio Benevento - Pintura e Desenho 

14/04 a 08/05 Suzana Villaça - Pintura 

09/05 a 23/05 Frans Krajcberg - Gravura e Escultura 

26/05 a 04/06 Gravadores Mineiros 

06/06 a 14/06 Germano Blum - Artes Plásticas, Teatro e Cinema 

16/06 a 29/06 Kleber Galvêas e Dan Mendonça - Pintura 

30/06 a 06/07 Artesanato Capixaba - ENCATUR 

10/07 a 25/07 Mesias Neiva e Humberto da Costa - Pintura   

26/07 a 02/08 Acervo - F.C.E.S. 

04/08 a 21/08 Ney Cardoso - Pintura 

22/08 a 12/09 Carlos Gomes e J. B. Silva 

15/09 a 25/09 Vilar e Hilal - Escultura e Desenho  

26/09 a 15/10 Sol - Pintura 

17/10 a 26/10 Susan L'Engle e Waldir Alves - Litogravura 

06/11 a 20/11 Dilzete Alves Vieira Dias - Cerâmica 

23/11 a 11/12 Kosmos D'Anestis - Pintura 

13/12 a 30/12 Coletiva Capixaba de Artes Pláticas  

  

PERÍODO (ano 79) EXPOSIÇÕES 

05/01 a 14/01 Carmem Có - Estudos-Adágio 



192 

 

  

15/01 a 28/01 Coletiva da Bahia 

29/01 a 12/02 Batista e Mady - Pintura 

*Livro 05* 

16/02 a 04/03 Wagner C. Veiga e José ª Lorenzutti - Desenho e Fotografia  

16/03 a 22/03 José Ferreira Lima - Gravura 

27/03 a 09/04 Neusa, Denise, Nelma, Cristina - Desenho e Cerâmica 

10/04 a 22/04 Coletiva de Artistas Plásticos de Goiás 

25/04 a 03/05        Atílio Gomes Ferreira - Exposição Taru 

04/05 a 13/05 Hélio Rodrigues - Pintura e Monotipia 

15/05 a 27/05 Maria dos Prazeres Brito e Ely Vicentini - Fotografia e Pintura  

29/05 a 10/06 Klara Geszti - Tapeçaria 

12/06 a 24/06 Thais A . - Pintura 

26/06 a 08/07 Anna Carolina - Gravura 

10/07 a 22/07 Molga - Pintura 

24/07 a 05/08 Eraldo Motta - Pintura, Desenho, Objeto e Fotolinguagem 

07/08 a 19/08  Alberto Harrigan - Desenho 

05/09 a 16/09 De Paiva - Pintura Impressionista 

18/09 a 30/09 Kleber Figueira - Pintura Primitiva 

01/10 a 10/10 Marlene Tejada - Cerâmica 

12/10 a 22/10 Celina Rodrigues - Pintura 

23/10 a 06/11 Michele Bril - Desenho e Grupo de Dança "Quebrante"  

06/11 a 22/11 Atílio Colnago, Joyce, Therezinha Sandoval e Mª das Graças C. Rangel - 
Aquarela, Desenho e Batique 

27/11 a 04/12 Marian Rabello - Pintura e Mosaico 

13/12 a 31/12 Penithência - Escultura 

  

PERÍODO (ano 80) EXPOSIÇÃO 

07/01 a 30/01 Lenise Mazzei e Aldemar Bof - Desenho 

31/01 a 11/02 Coletiva de Artistas Plásticos de Vila Velha 

*Livro 06* 

12/02 a 25/02 Elpídio Malaquias - Pintura Primitiva 

26/02 a 10/03 Luiz Mauricio de Oliveira - Pintura 

11/03 a 20/03 Cláudio Tovar e Américo Issa - Bonecos 

21/03 a 31/03 Paulo Herkenhoff - Pintura 

01/04 a a15/04 Dan Mendonça - Pintura 

16/04 a 01/05 Maria Cláudia - Tapeçaria 

02/05 a 11/05 Yara Mattos e Léa Brasil - Batik e Têmpera 

12/05 a 21/05 Ivanilde Mª Brunow Andrade - Pintura 

22/05 a 01/06 João Batista e Pitágoras - Cêramica 

02/06 a 11/06 Gervásio Teixeira - Contrastes 

12/06 a 21/06 Lao Warchalowski - Pintura e Desenho 

24/06 a 03/07 Cláudio Campostrini - Pintura 

04/07 a 13/07 De Paiva - Pintura 

15/07 a 24/07 Celina Rodrigues - Pintura 

25/07 a 05/08 Isabel Braga - Pintura 

06/08 a 18/08 Walace Fernando - Fotografia 

19/08 a 28/08 Semana do Folclore 
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01/09 a 08/09 Pedro Fonseca e Rogério Medeiros - Fotografia 

09/09 a 18/09 Clarice, Mª Emília, Moema, Yara - Xilogravura 

19/09 a 29/09 Coletiva de Artistas Primitivos  

30/09 a 09/10 Sérgio Luiz Garcia - Desenho 

*Livro 07* 

10/10 a 18/10 Virgínia Tamanini - Pintura 

21/10 a 30/10 Murilo Rocha e Albérico Rocha - Fotografia 

31/10 a 13/11 Ilária Rato Zanandréa - Xilogravura 

14/11 a 24/11 Pacientes do Centro de Psiquiatria Hospital Adalto Botelho - Desenho 

25/11 a 01/12 Coletiva da Funarte - Fotografia 

02/12 a 11/12 Wagner C. Veiga - Desenho em Aquarela 

12/12 a 21/12 Jurcelino Sebastyannes - Pintura 

22/12 a 03/01 Kleber Galvêas - Pintura 

  

PERÍODO (ano 81) EXPOSIÇÃO 

06/01 a 20/01 Ton-Mar, Alamarc e Boliveira - Escultura 

21/01 a 05/03 Acervo - DEC 

06/03 a 22/03 Elpídio Malaquias - Pintura Primitiva 

26/03 a 07/04 Suzana Villaça - Pintura e Poesia 

08/04 a 22/04 De Paiva - Pintura 

*Livro 08* 

23/04 a 07/05 Baptista - Pintura 

08/05 a 20/05 Odalva Guimarães - Pintura em Aquarela 

22/05 a 03/06 Dan Mendonça - Desenho e Pintura 

05/06 a 21/06 Renata Himtze, Lúcia, Sáskia - Desenho 

23/06 a 07/07 Cesar Cola - Desenho e Pintura 

09/07 a 21/07 Valentina Godoy - Pintura, Desenho e Aquarela 

23/07 a 02/08 Ornato S/A 

03/08 a 13/08 Josias Moreira - Pintura 

14/08 a 28/08 V Quinzena do Folclore 

*Livro 09* 

28/08 a 09/09 Marlene Tejada - Cerâmica 

10/09 a 16/09 Zélio Visconti - Desenho 

17/09 a 30/09 Zuppo e Cacá - Pintura e Desenho 

01/10 a 14/10 Júlio - Escultura 

15/10 a 25/10 Fotojornalismo 

29/10 a 08/11 Mª de Lourdes Gatti Zon - Pintura 

11/11 a 15/11 Atílio Gomes Ferreira - Desenho 

16/11 a 26/11 Mª Luiza, Joyce, Tânia, Suzana - Tapeçaria 

27/11 a 07/12 Heidi Liebermann - Desenho e Pintura 

14/12 a 20/12 Coletiva Place del Artes 

21/12 a 03/01 Celina Rodrigues - Pintura 

  

PERÍODO (ano 82) EXPOSIÇÃO 

05/01 a 20/01 Grupo de Teatro Ponto de Partida - Bonecos 

*Livro 10* 

22/01 a 09/02 Fausto Aguiar - Pintura 
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10/02 a 28/02 Antonio Remo - Pintura 

04/03 a 19/03 Carybé - Desenho 

30/03 a 14/04 Delton Souza - Escultura em Madeira 

15/04 a 26/04 Francisco Schwarz - Pintura 

29/04 a 10/05 Volpi, Chalita, Wanda Sily - Lançamento de Livro, Gravura e Pintura 

11/05 a 24/05 Klewer Wagner Moura - Fotografia 

28/05 a 07/06 Atílio Colnago e Ronaldo Mateus - Desenho e Tapeçaria 

08/06 a 21/06  Ivanilde Mª Brunow Andrade - Pintura 

22/06 a 05/07  Maria Cláudia - Tapeçaria 

06/07 a 19/07 Pacientes do Manicômio Judiciário - Desenho 

*Livro 11* 

20/07 a 01/08 Marien Calixte - Pintura 

02/08 a 16/08 Paulo Bonino - Fotografia 

18/08 a 01/09 João Carneiro da Cunha - Pintura 

02/09 a 15/09 Heitor Bonino - Pintura 

16/09 a 30/09 Jorge Eduardo Alves de Souza - Pintura 

01/10 a 20/10 Rômulo Andrade - Desenho (Coletiva de Brasilia) 

29/10 a 10/11 Alberto Harrigan - Xerox e Colagem 

12/11 a 05/12 I° Salão Cpixaba de Artes Plásticas 

16/12 a 31/12 Edla Murad e Jocelyne Scolfani - Mosaico em Espelho 

  

PERÍODO (ano 83) EXPOSIÇÃO 

05/01 a 18/01 Acervo do DEC 

*Livro 12* 

19/01 a 09/02 Érico Hauchild e Euclydes Rampinelli Filho - Fotografia 

08/03 a 24/03 Neuzelite R. Caetano - Pintura Primitiva 

25/03 a 10/04 Hamilton Viana Galvão - Pintura e Desenho 

27/04 a 16/05 Sebastião Salgado - Fotografia 

27/05 a 17/06 Roicles Coelho - Fotografia 

21/06 a 30/06 Euclydes Lacerda de Almeida - Desenho e Pintura 

02/09 a 15/09 Vitória Antiga (1551-1983) 

22/09 a 08/10 Francisco Schwarz - Pintura 

10/10 a 18/10 Celina Rodrigues e Suzana Vilaça - Pintura 

19/10 a 31/10 Odalva Guimarães - Pintura 

*Livro 13* 

04/11 a 17/11 Molga Setúbal Bussoloti - Pintura e Desenho 

18/11 a 30/11 Áurea Pignaton - Pintura 

01/12 a 13/12 A.A.P.P.E.S. (Coletiva) - Técnicas Variadas 

16/12 a 31/12 César Balbi - Desenho 

  

PERÍODO (ano 84) EXPOSIÇÃO 

02/01 a 14/01 Mostra de Poemas Visuais de Autores Capixabas 

16/01 a 25/01 Mostra de Fotografias "O Tesouro de Jasna Góra" 

26/01 a 11/02 Elpídio Malaquias - Pintura 

14/02 29/02 Lacunha - Pintura 

01/03 a 17/03 Darinho - Pintura 

19/03 a 31/03 Adolso e Gleciara - Pintura e Escultura 
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02/04 a 14/04 Artistas Plásticos Capixabas - Técnicas Variadas 

16/04 a 28/04 Ene Zopelari - Escultura 

02/05 a 14/05 Waleska Fraga Nascimento - Pintura 

*Livro 14* 

15/05 a 29/05 Coletiva (Lando, Nelma e Simone) 

30/05 a 16/06 Roicles Coelho - Fotografia 

19/06 a 02/07 Marta Baião e Sazito - Desenho 

04/07 a 28/07 Regina Chulam - Pintura 

31/07 a 14/08 Marcelo Bicalho - Desenho 

15/08 a 30/08 Marien Calixte - Pintura 

31/08 a 15/09 I Salão Capixaba de Pintura Marinha - Patrocínio: Cia Docas do Espírito 
Santo 

17/09 a 02/10 Júlio César e João Vago - Pintura e Escultura 

03/10 a 15/10 Francisco Schwarz - Pintura 

17/10 a 30/10 Rodolfo Zupo - Desenho  

06/11 a 21/11 Marlene Tejada - Cerâmica e Vitrificação 

22/11 a 07/12 Molga Bussolotti - Pintura 

08/12 a 22/12 Celina Rodrigues - Pintura 

PERÍODO (ano 85) EXPOSIÇÃO 

03/01 a 14/01 Kleber Galvêas - Pintura 

16/01 a 30/01 Mostra do Acervo de GHM  

01/02 a 14/02 Wagner Veiga - Desenho e Aquarela 

15/02 a 28/02 Dedé Caiano - Desenho e Poemas Visuais 

04/03 a 30/03 Centenário de Nascimento de Homero Massena 

01/04 a 30/04 Coletiva (Clélia, Hélio Coelho, Lando e Patrícia) 

*Livro 16* 

02/05 a 14/05 Ana Lúcia Thomaz - Desenho 

17/05 a 30/05 Ronaldo Mateus e Alba Cola - Tecelagem 

31/05 a 22/06 Atílio Colnago - Desenho 

28/06 a 31/07 Burle Marx - Desenho/Pintura 

02/08 a 14/08 I Mostra de Arquitetura Capixaba - Participação de 13 Arquitetos 

15/08 a 30/08 Eugênio Herkenhoff - Desenho/Pintura 

02/09 a 14/09 Coletiva - Exposição "Pinturas e o Que Pintar 

16/09 a 30/09 Denise Pimenta - Pintura 

02/10 a 15/10 Coletiva - Grupo Oficina Escultura/UFES 

17/10 a 31/10 Coletiva (Luciano, Remo e Rosindo) - Pintura 

*Livro 17* 

04/11 a 26/11 Coletiva de Arte Infanto-Juvenil 

28/11 a 12/12 Ivanilde Brunow - Pintura 

13/12 a 30/12 Neusa Mendes - Desenho 

  

PERÍODO (ano 86) EXPOSIÇÃO 

30/01 a 13/02 Eduardo Meira Lima e Haroldo Campos - Pintura 

14/02 a 27/02 Coletiva de Artistas - Pintura 

01/03 a 15/03 Ilza Ribeiro Moll e Alice Oliveira - Pintura em Porcelana 

17/03 a 31/03 Celina Rodrigues e Ângela Gomes - Pintura 

01/04 a 15/04 Lacunha e Francisco Schwarz - Pintura 
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16/04 a 30/04 Wanilda Ana Comarela e Guilherme Nucci - Entalhes, Esculturas e 
Desenho 

02/05 a 15/05 Alunos  do Centro de Artes da UFES 

16/05 a 31/05 Dulce de Souza Carvalho e Erminda Breda - Pintura 

*Livro 18* 

02/06 a 14/06 Klara Rodrigues e Suely Maia - Pintura 

16/06 a 30/06 Antônio e Eliana Fragoso - Pintura 

01/07 a 14/07 Coletiva de Yacy Mattos, Darinho, Roberto Mota e Gilbert Chaudanne - 
Pintura e Desenho 

17/07 a 31/07 Coletiva de Ivan Alves, M. A. Moreira e Sinval Fonseca - Pintura 

01/08 a 13/08 Lélia Siepierski - Pintura 

15/08 a 30/08 Exposição Folclórica (Rômulo Cardozo, José Paulo e Luiz Natal) - Pintura e 
Desenho 

01/09 a 15/09 Clélia Soares - Pintura 

16/09 a 30/09 Coletiva de Luciano Lima, Ana Strieder e Ormandina Tristão - Pintura e 
Porcelana 

01/10 a 15/10 Exposição Infanto Juvenil "Criança é Vida" 

17/10 a 01/11 João Vago e Polcheira - Pintura, Entalhes e Escultura 

03/11 a 17/11 Coletiva de Artistas Sul-Matogrossenses 

*Livro 19* 

18/11 a 25/11 Coletiva de Marina Caldeira e Molga - Pintura e Desenho 

18/12 a 10/01 Exposição do Acervo de 1986 - Técnicas Variadas 

  

PERÍODO (ano 87) EXPOSIÇÃO 

16/02 a 28/02 Celina Rodrigues - Pintura 

06/03 a 14/03 Ângela Goulart - Desenho 

16/03 a 31/03 Celso Adolfo e Guilherme Merçon - Pintura 

03/04 a 16/04 Jorge Rodrigues - Desenho 

22/04 a 06/05 Coletiva de Artistas de Cachoeiro de Itapemirim 

08/05 a 22/05 Renata Himtze - Desenho 

25/05 a 08/06 Hélio Jesuino - Pintura  

10/06 a 30/06 Maria Minassa Pina - Pintura  

02/07 a 12/07 Coletiva "Projeto Alternativa" 

13/07 a 21/07 Coletiva "Projeto Alternativa" 

*Livro 20* 

23/07 a 31/07 Coletiva "Projeto Alternativa" 

03/08 a 15/08 Alberto Carbi - Pintura  

18/08 a 29/08 Fernando Carvalho - Escultura em Madeira 

01/09/ a 15/09 Gui Hackner - Desenho 

*Livro 21* 

11/11 a 26/11 Jorge Raul Aparício - Pintura 

01/12 a 15/12 Exposição Coletiva - Pintura e Desenho 

16/12 a 31/12 Maria Olga Setúbal (Molga) - Pintura 

  

PERÍODO (ano 88) EXPOSIÇÃO 

*Livro 13" - GHM* 

03/05 a 30/05 Celina Rodrigues - Pintura 

03/06 a 17/06 Exposição do Acervo - Pintura 

20/06 a 01/07 Exposição do Acervo - Desenho 
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07/07 a 28/07 Luiza Ângela da Cunha (Lacunha) - Pintura 

04/08 a 20/08 Edson do Carmo Arcanjo - Desenho sobre papel artesanal 

23/08 a 11/09 Hilton Roatti - Pintura 

15/09 a 02/10 Exposição Coletiva - Artistas participantes do XX Festival de Inverno em 
Poços de Caldas  

04/10 a 26/10 Hélio Ademir Siqueira - Pintura 

24/10 a 29/10 Exposição Documentária - III Semana de Astronomia 

27/10 a 10/11 Magno Godoy - Pintura 

  

PERÍODO (ano 89) EXPOSIÇÃO 

05/01 a 15/01 José Augusto Loureiro - Pintura 

19/01 a 11/02 Heide Liebermann - Pintura 

13/02 a 28/02 Francisco Schwarz - Pintura  

10/03 a 31/03 Coletiva "Em Matéria de Pintura" 

18/04 a 05/05 Antônio Aristides - "Homenagem à Etienne de Silhouette" 

19/05 a 09/06 Gilbert Chaudanne e Ene Zopelari - "Homenagem a Revolução Francesa" 

13/06 a 19/06 Marco Antônio Coutinho - Exposição Documentária/Fotografia 

*Livro 22* 

19/06 a 07/07 Coletiva - Pintura e Objeto 

11/07 a 30/07 Celso/Mac - Coletiva 

16/08 a 24/08 Exposição do Acervo da GHM 

25/08 a 29/09 Pedro Lopes (SP) - Pintura 

30/10 a 17/11 Exposição do Acervo da GHM 

21/11 a 25/12 Coletiva - Pintura/Desenho 

  

PERÍODO (ano 90) EXPOSIÇÃO  

*Livro 23* 

05/01 a 30/01 Jorge Pietra e Mazzone - Pintura 

03/02 a 21/02 Objeto Para a Casa - Country Style 

09/03 a 16/04 Magno Godoy - Pintura 

20/04 a 20/05 José Paulo e Maria da Glória - Pintura 

29/05 a 22/06 Artistas da Bahia 

21/09 a 07/10 Acervo - Centro Cultural Carmélia 

PERÍODO (ano 91) EXPOSIÇÃO 

Março Luis Natal e Ana Cláudia - Centro Cultural Carmélia  

Abril 91 - Fevereiro 92 Reforma GHM 

PERÍODO (ano 92) EXPOSIÇÃO 

*Livro 24* 

10/03 a 04/04 Uma Exposição de Artistas Capixabas 

08/04 a 08/05 Outra Exposição de Artistas Capixabas  

28/05 a 20/06 Ronaldo Barbosa - Desenho 

05/08 a 28/08 Tipos do Espírito Santo - Concurso/Fotos 

22/09 a 09/10 Jean - Medieval II 

14/10 a 23/10 América - 500 anos - Aliança Francesa  

06/11 a 06/12 Yara Paiva - Objetos 

09/12 a 15/01  Rosana Paste - Arquétipo 
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PERÍODO (ano 93) EXPOSIÇÃO 

20/01 a 20/02 Rosangela Martins - Jogos de Amar - Pintura (Estendeu-se até 05/03) 

10/03 a 02/04 Leonardo Benjamin - Pintura 

*Livro 25* 

01/06 a 22/06 Edson Arcanjo, Mara Perpétua e Nilson Fanini 

06/07 a 30/07 Cirillo e Regina Rodrigues  

10/8 a 03/09 Fernando Neyder- "The Basics" 

21/09 a 15/10 Augusto Herkenhoff"Cenas capixabas - 80 anos de Rubem Braga" 

10/11 a 10/12 Nenna Retrospectiva (  - também no Yazigi e codesa. 

20/12 a 30/12 Coletiva "Presente de Natal" 

  

PERÍODO (ano 94) EXPOSIÇÃO 

10/01 a 21/03 Exposição da GHM 

28/03 a 22/04 Elpídio Malaquias - Pintura 

13/06 a 22/07 Maurício Salgueiro - Sólido Insólito- 1957/1994 

05/08 a 26/08 César Cola 

01/09 a 26/09 Grupo "Varal de Gravura" "o que se vê, o que se sonha:o conjunto 
arquitetônico capixaba na visão de gravadores" 

06/10 a 26/10 Annie Cicatelli - Fotografia  

01/11 a 25/11 Paulo Marendino 

02/12 a 02/01 Rosi Luduvico 

  

PERÍODO (ano 95) EXPOSIÇÃO 

17/04 a 17/05 Pintura/Objeto 

16/05 a 06/06 Marilu Trevisan - Xilogravura 

09/06 a 30/06 Carneiro da Cunha - Pintura 

*Livro 26* 

07/08 a 30/08 Resumo - Exposição Agencia Photopress 

01/09 a 29/09 Aspectos Arquitetônicos de Vitória  

06/10 a 03/11 Carlos Alberto Silva - A Dor da Gente 

10/11 a 01/12 Pedro de Vasconcelos - Objetos 

12/12 a 26/01 José Gomes - Gravura 

  

PERÍODO (ano 96) EXPOSIÇÃO 

01/02 a 08/03 Dirlene Fernandes e Leda Mª Tozzi - Objetos e Pintura sobre Papel 
Artesanal  

18/03 a 12/04 Carla Falce - Fotografia  

16/04 a 17/05 Ilustrações de Artistas do ES - Projeto Nosso Livro/A Gazeta 

21/05 a 21/06 Suite Vollard, Picasso - Paraná/Brasil 

02/08 a 30/08 Raquel Baelles - "Mel de Cor Ímpar" 

10/10 a 06/11 Iliamara Cardoso - Pintura 

12/11 a 13/12 Fátima Nader e Juliana Morgado - Pintura e objeto 

17/12 a 31/01 Henrique Radomsky - Escultura 

  

PERÍODO (ano 97) EXPOSIÇÃO 

05/03 a 04/04 Elpídio Malaquias - Pintura 

11/04 a 22/05 Sebastião Salgado - Fotografia 

07/05 a 30/05 Coletiva - Nos Passos de Anchieta 
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04/06 a 02/07 Uiara Bartira - Gravura 

15/07 a 05/08 Nair Vervloet (Retrospectiva) - Pintura 

07/08 a 28/08 Virginia Collistet - Gravura 

03/09 a 01/10 Andressa Sily - Pintura 

*Livro 27* 

08/10 a 31/10 Prints the University of Dallas in Texas 

12/11 a 05/12 Asdrubal - Ossos 

11/12 a 16/01 Augusto Herkenhoff - O Grande Painel 

  

PERÍODO (ano 98) EXPOSIÇÃO 

20/02 a 31/03 Pinturas do Acervo das Galerias Homero Massena e Álvaro Conde 

02/04 a 24/04 Humberto Capai - "Vila Velha de Senhora da Penha" 

29/04 a 22/05 Virgílio César Melloti - Espectro 

03/06 a 26/06 Lecko Magri - Pintura  

03/07 a 28/07 Grupo Queima - Cerâmica 

04/08 a 28/08 Rosana Paste - Escultura 

05/09 a 28/09 Nice Nascimento Avanza - Orixás do Brasil 

02/10 a 04/11 Chucrute 

19/11 a 10/12 Hanne Gallo - Xilogravura 

23/12 a 29/01 Rômulo Cardoso - Pintura  

  

PERÍODO (ano 99) EXPOSIÇÃO 

22/02 a 04/03 Acervo da GHM (1999) 

*Livro 28* 

27/04 a 26/05 Marcos Neme - Objetos 

01/06 a 30/06 Favoretto - Arte in Natura 

07/07 a 07/08 Waldir Barreto - Fotografias 

10/08 a 28/08 Suyan - Pinturas 

15/09 a 08/10 Coletiva Carimbo 

16/10 a 05/11 Berenice Viana - Objetos 

11/11 a 10/12 Exposição 'A Ilha" 

15/12 a 31/01 Rodger Savaris 

  

PERÍODO (ano 2000) EXPOSIÇÃO 

14/03 A 07/04 Carlos André de Sá - Ressurreição 

13/04 a 12/05 Didico e Emílio - Centro Grafitacional 

22/05 a 09/06  Coletiva - "Os sete pecados capitais" 

13/06 a 07/07 Fernando Accarino - Pinturas 

18/07 a 22/08 Irineu Ribeiro - Pés e Passos 

"Livro 29" 

31/08 a 29/09 Elias Barbosa 

10/10 a 09/11 José Augusto Loureiro - Paixão 

09/11 a 08/12 Berna Reale - Acordo Composto 

15/12 a 09/01/2001 Coletiva - Desgaste 

  

PERÍODO (ano 2001) EXPOSIÇÃO 

22/03 a 20/04 Ilvan - Colagens 
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26/04 a 25/05 José Gomes - Arquivos 

31/05 a 29/06 Irineu Ribeiro - Caranguejada 

12/07 a 03/08 Ângela Pandolfi - Pinturas 

17/08 a 07/09 Luiz Natal - Pintura 

12/09 a 11/10 Coletiva - Espíritos Santos 

17/10 a 16/11 Lucy Dal'Orto - Arquétipos 

23/11 a 14/12 Marcus Neme - A ferro e sal 

19/12 a 01/02/2002 Coletiva - Trabalho 

  

PERÍODO (ano 2002) EXPOSIÇÃO 

22/03 a 26/04 Didico - Avatares do Desenho 

15/05 a 07/06 Regina Rodrigues - Cerâmica 

24/06 a 19/07 Júlio Tigre - Substrato 

07/08 a 30/08 Dilma Góes - Mosaico Têxtil 

03/09 a 27/09 Jeveaux - Mosaico contemporâneo 

"Livro 30" 

02/10 a 30/10 Nortton -  

20/11 a 06/02/2003 Attílio Colnago - Sacre Coeur 

  

PERÍODO (ano 2003) EXPOSIÇÃO 

19/03 a 19/05 Andréa Abreu - Miles 

04/07 a 04/09 Thiago Lessa  

28/10 a 31/12 Elisa Queiróz - Wonderbra 

  

PERÍODO (ano 2004) EXPOSIÇÃO 

22/01 a 19/03 Coletiva - Plana 

30/03 a 21/05 Larissa Vescovi 

27/05 a 16/07 Luciano Boi 

"Livro 31" 

22/07 a 10/09 Joana D"Arc 

21/09 a 05/11 Colevo Maruípe - Intervenção no Edifício das Fundações 

25/11 a 15/02/2005 Maruza Valdetaro - Loteamento do Aroma 

  

PERÍODO (ano 2005) EXPOSIÇÃO 

15/03 a 29/04 Luciano Cardoso - Superfícies 

10/05 a 24/06 Laerte Ramos - 

28/06 a 12/08 Marcus Neme - Tempo 

23/08 a 07/10 Flávio Augustus de Mattos - Deslocamentos 

01/12 a 22/02/2006 Nenna - Brasil 

  

PERÍODO (ano 2006) EXPOSIÇÃO 

04/05 a 25/06 - Coletiva Fênix 

18/07 a 27/08 Miro Soares - Dois Instantes 

05/09 a 30/09 Carlo Crepaz - Nosso escultor europeu 

"Livro 32" 

10/10 a 17/11 Raquel Baelles - Projeto para alçar vôo 

07/12 a 26/01/2007 Acervo GHM Trinta Anos - 1ª Fase 
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PERÍODO (ano 2007) EXPOSIÇÃO 

13/02 a 31/03  Acervo GHM Trinta Anos - 2ª Fase 

13/04 a 25/05 Marcelo Gandini e Samira Sellin - Impecável Implacável 

12/06 a 31/07 João Carlos de Souza - Céu 

07/08 a 16/09 Gibran Chequer - lumini.essência 

02/10 a 04/11 Luciana Ohira e Sérgio Bonilha 

20/11 a 31/12 Rodrigo Rosa 
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APÊNDICE D – RESUMO DAS ATAS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA 
EXPOSIÇÕES NA GALERIA HOMERO MASSENA -  1995 a 2007 

 

“OBS: Após a última ata registrada em 27 de abril de 1988 da 
Comissão Estadual de Artes Plásticas, somente a partir de 
1995 foram retornadas oficialmente as reuniões da Comissão 
de Seleção da Galeria Homero Massena, que ora estão sendo 
registradas.”  

Livro de registro da atas , fls. 6. 

 

CALENDÁRIO DE 1995  

Ata de 09.03.1995 – fls. 6 e 7 

Membros da Comissão – 

Attilio Colnago 

Cléria Soares 

Humberto Capai 

Maria Helena Lindenberg (presidente) 

Tereza Giuberti ( Secretária) 

CRITÉRIOS 

Qualidade, contemporaneidade de linguagens, coerência no conjunto das obras, domínio da técnica 
utilizada, clareza e objetividade da proposta 

Propostas apresentadas: 19 

Artistas Selecionados:  

José Gomes, Marilu Trevisan, Carlos Alberto Silva, Pedro Vasconcelos 

Já estavam selecionados no ano anterior: Lucimar Belo 

                                                                    Grupo Photopress 

                                                                    Grupo Dentão 

 

CALENDÁRIO DE 1996  

Ata de 20.12.1995 – fls. 8 e 9 

 

Membros da Comissão – 
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Ana Luiza Galvão ( representante dos artistas) 

Maria Olga Bussoloti ( Sindiappes) 

Humberto Capai ( Convidado) 

Maria Helena Lindenberg (Chefe da Divisão de Artes Visuais) 

CRITÉRIOS 

Qualidade, clareza e objetividade da proposta, coerência no conjunto das obras 

(O currículo do artista não seria fundamental) 

Propostas apresentadas: 22 

Artistas Selecionados: 

Leda Bastos e Edelson Caetano,  Dirlene Fernandes e Iliamara Cardoso, Raquel Baelles e Kátia 
Reuter, Fátima Nader e Juliana Morgado, Carla Falce (fotografia), Messias Neiva, Henrique 
Radowsky, Suite Vollard – Picasso (uma interpretação paranaense). 

Foi decidida a realização de mais duas exposições, uma de ilustrações, com curadoria da Galeria e 
uma em homenagem a Francisco Scwartz  

 

CALENDÁRIO DE 1997  

Ata de 10.01.1997 – fls. 10 e 11 

Membros da comissão – 

Ivanilde Brunow 

Celso Adolfo Ramos – Sindiappes 

Maria Helena Lindenberg – Coordenadora de Artes Visuais 

José Augusto Loureiro – Supervisor da Galeria 

Tereza Giuberti – Secretária 

Rosana Paste (representante dos artistas – não compareceu) 

CRITÉRIOS 

Originalidade, qualidade de execução, Contemporaneidade de linguagem, coerência no conjunto das 
obras apresentadas,  clareza e objetividade na proposta escrita. 

 

CALENDÁRIO DE 1998  

Ata de 17.12.1997 – fls. 12 e v. 

Membros da comissão – 

Júlio Tigre ( Sindiappes) 
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Almerinda Lopes – (Convidada) 

Mauro Lúcio Starling (artistas) 

José Augusto Loureiro (Supervisor) 

Maria Helena Lindenberg (CAV/SECES) 

CRITÉRIOS 

Contemporaneidade, unidade da obra (comprovantes visuais, imagens apresentadas), consistência 
da Linguagem. 

Foram inscritas 14 propostas para escolha de até 10 exposições 

Já estavam programadas duas exposições, uma de fotos de Humberto Capai e uma do artista 
Cabelo. 

A comissão aprovou apenas as propostas de Rosana Paste e Lecko Magri e propuseram a realização 
de uma parceria entre Virgilio Melloti ( computação gráfica) e Luciene Hibner ( Cerâmica) para 
montarem uma instalação. 

Foi sugerida também a montagem de uma exposição com o acervo do estado e ou artista que 
representaram cenas do Espírito Santo nas décadas de 30, 40 e 60, como Vitório Gobbi, De Bonna, 
Seinhá D‟Amora e outros a serem pesquisados com a assessoria de Luciano Ventorim, historiador da 
Coordenação de Patrimônio da SECES. Bem como a abertura de novas inscrições para o segundo 
semestre já que as apresentadas não tinham qualidade suficiente. 

 

CALENDÁRIO DE 1999  

Ata de 28.12.1998 – fls. 114 e v. 

Membros da comissão – 

Rosemary Louzada ( SECES) 

José Augusto Loureiro 

Wânia Lúcia Tozzato (Coord. Artes Visuais) 

Tereza Giuberti Cruz  

CRITÉRIOS 

Linguagem contemporânea, qualidade da apresentação, técnica  coerente em termos de unidade dos 
trabalhos 

A comissão desclassificou algumas propostas pelos seguintes motivos: 

-Considerado artesanato 

-Linguagem não é contemporânea 

-Obras não atuais e sem uma linha condutora (diversificadas) 

Artistas selecionados: 
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João Carlos Favoreto, Roberto Banhos, Uilli Maria Rojas ( curadoria), Berenice Viana, Coletiva com 
hélio Coelho (Coordenador), Marcus Neme, Roger Savaris e Waldir Barreto. 

A comissão sugeriu completar o calendário com artistas convidados: Joyce Brandão, Lincoln, Júlio 
Tigre e Attilio Colnago 

 

CALENDÁRIO DE 2000  

Ata de 08.12.1999 – fls. 15 e v 

Membros da Comissão – 

Rosana Paste – Sindiappes 

Orlando da Rosa Faria – Indicado pelos artistas inscritos 

Zanete Dadalto – SECES 

Tereza Giuberti Cruz – Presidente 

CRITÉRIOS: 

Contemporaneidade das obras, consistência, coerência, amadurecimento, linguagem definida, 
poética, tradição do espaço, privilegiar a ousadia, a pesquisa e a técnica 

Propostas inscritas: 43 

 

Artistas selecionados:  

José Augusto Loureiro, Carlos André de Sá Rodrigues, Emílio Aceti, Didico, Fabrício Coradello 
(Coletiva), Fernando Accarino, Irineu Pinto Ribeiro, Coletiva com Bernadette Rubim, Marcelo Vieira, 
Sandra Efigênia, Deyse e Fábio Merçon. 

 

CALENDÁRIO DE 2001  

Ata de 19.12.2000 – fls. 15 v e 16 

Membros da Comissão – 

Tânia Calazans 

Renato Saldino 

Tereza Giuberti Cruz 

CRITÉRIOS: 

Contemporaneidade das obras. consistência, coerência, amadurecimento, linguagem definida, 
tradição do espaço, privilegiar  a ousadia, a pesquisa e a, técnica. 

Foram 23 propostas inscritas 

Artistas selecionados: 
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Ilvan Guimarães ( Fotografia), Wagner Veiga (Pintura), Irineu Ribeiro ( Instalação), Ângela Pandolphi ( 
Pintura), Marcus Neme ( Instalação), Luci D‟All Orto ( Pintura), Coletiva com curadoria de Jeveaux. 
Solange Rives ( Objeto), Sugestão de artistas convidado: José Gomes, Célia Ribeiro e Cléria Soares. 

 

CALENDÁRIO DE 2002 

Consta do Relatório das Atividades desenvolvidas na Galeria Homero Massena durante a gestão da 
supervisora Danusa Rocha-1999/2002, que em virtude da comemoração dos 25 anos da Galeria, a 
Supervisora decidiu realizar um calendário comemorativo.  

Artistas capixabas convidados: 

Didico , Regina Rodrigues, Júlio Tigre, Grupo Varal de Gravura, Dilma Góes, Jeveaux ( congresso 
internacional de mosaico), Norton, Atílio Colnago, Juliana Morgado 

 

CALENDÁRIOS DE 2003 E 2004  

Não foi lançado edital, sendo o calendário realizado com exposições de artistas convidados pela 
Assessoria de Artes Visuais. 

 

CALENDÁRIO DE 2005 

Ata de 23 de dezembro de 2004
5
 

Membros do Conselho Curatorial - 

Maria Helena Lindenberg 

Rosana Paste 

Waldir Barreto 

José Augusto Loureiro 

Mariângela Ruiz Vieira Machado 

 

CRITÉRIOS 

Deveria estar claro que “a proposta apresentada não fosse um evento, mas estivesse integrada num 
projeto artístico maior e que este tivesse coerência de linguagem,  de questões e de motivação 
poética com a produção artística atual.” 

Propostas inscritas: 29 

Artistas selecionados: 

Laerte Ramos ( SP), Marcus Neme (ES), Flávio Augustus de Mattos (MG), Luciano Cardoso (ES). 

 

                                                 
5
 A partir de 2005, as atas passaram a ser digitadas, deixando de serem registradas em livro. 
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CALENDÁRIO DE 2006 

A Ata do calendário de 2006 não foi localizada. 

Membros da Comissão:
 6
 

Júlio Tigre 

Waldir Barreto 

 

Artistas selecionados:
7
 

Miro Soares e Raquel Baelles.  

 

CALENDÁRIO DE 2007 

Membros da Comissão 

Almerinda Lopes, 

Maria Helena Lindenberg, 

Waldir Barreto 

CRITÉRIOS: 

Coerência entre conceito e execução, contemporaneidade das linguagens. densidade de conteúdos 
poéticos 

Propostas inscritas: 31 

Artistas selecionados: 

Gibran Chequer (ES), Marcelo Mattos Gandini (ES), Samira Sellin (ES), Luciana Ohira e Sérgio 
Bonilha (SP), João Carlos de Souza (SP), Rodrigo Corrêa Rosa (DF). 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Depoimento de Mariângela Ruiz Vieira Machado, funcionária da Galeria Homero Massena, à autora 

em 10 de dezembro de 2009 
7
Depoimento de Mariângela Ruiz Vieira Machado, funcionária da Galeria Homero Massena, à autora 

em 10 de dezembro de 2009 
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ANEXO  A – Ofício nº 231/77, de 17 de março de 1977  Solicitação de um quadro do 

pintor Homero Massena para o Centro de Artes da Fundação Cultural. 
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ANEXO B – Recibo do Quadro de Homero Massena 
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ANEXO C – Ofício CV/AAC nº  17/80 
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