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Resumo: Relatamos as experiências artísticas, culturais e educacionais realizadas em duas 

organizações não governamentais brasileiras: o Instituto Arte das Américas (IAA) e o Instituto 

Maria Helena Andrés (IMHA). Os dois Institutos ficam situados na região de Minas Gerais e 

tem objetivos diferenciados. Enquanto o Instituto Arte das Américas tem como meta incentivar 

a pesquisa, a publicação e os intercâmbios culturais através de fóruns, o Instituto Maria Helena 

Andrés tem como missão discutir e divulgar o trabalho artístico e educacional da artista, através 

de exposições, publicações e ações comunitárias. 
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Introdução 

Propomos relatar o trabalho que estamos realizando em duas Organizações não 

governamentais brasileiras: O Instituto Arte das Américas (IAA) e o Instituto Maria 

Helena Andrés (IMHA). Enfatizaremos os projetos artísticos e educacionais voltados 

para a discussão da arte, da cidade e do meio ambiente. 

 Instituto Arte das Américas. 

O Instituto Arte das Américas (IAA) é uma ONG que foi criada em 2001, em 

Belo Horizonte, por um grupo de artistas, intelectuais e produtores culturais, com o 

objetivo de incentivar os intercâmbios culturais entre os países americanos e europeus, 

através da promoção de eventos como: pesquisa histórica, fóruns, cursos, exposições e 

publicações. Até então, promovemos cinco fóruns e publicamos três Revistas, centrados 

no debate de temas contemporâneos: O 1º focalizou os Intercâmbios culturais; o 2º 

discutiu a Arte e ensino; o 3º apresentou a Arte pública; o 4º debateu as Instituições 

artísticas e 5º trabalhou com o tema da Transversalidade. Convidamos estudiosos e 

artistas de vários países das Américas e da Europa (Argentina, Cuba, EUA, Canadá, 

México, Inglaterra e Espanha) para trocar experiências artísticas e culturais em torno de 

temas específicos, transformando Belo Horizonte em um polo de debates artísticos e 

culturais.  



O IAA é um Instituto da C/Arte Projetos Culturais, empresa que atua na área 

artística e cultural, desde os anos 1990, realizando parcerias com outras empresas 

públicas e privadas para viabilizar os seus projetos. Atualmente o IAA está apoiando 

dois projetos: Historiando a Arte Brasileira e Minas Território da Arte, ambos voltados 

para a pesquisa e o mapeamento das artes visuais no Brasil e na região de Minas Gerais, 

respectivamente
1
.  

3º Fórum Arte das Américas: Arte pública 

Relataremos o projeto do 3º Fórum Arte das Américas, que aconteceu em Belo 

Horizonte em 2006, focalizando a Arte Pública, porque esse Fórum se enquadra no 

tema da nossa Jornada que está discutindo a Arte, Cidade e Natureza. O objetivo desse 

Fórum, centrado na arte pública, foi discutir as questões de arte urbana através de 

palestras, debates e intervenções artísticas.  

Para participar do Fórum convidamos intelectuais e artistas que trabalhavam 

com as questões da arte pública em contextos diferenciados. Barbara Cole apresentou os 

projetos de arte pública realizados em Vancouver, no Canadá. Ana Elena Mallet 

apresentou a edição do In Site de 2005, um projeto de intervenção artística realizado na 

zona fronteiriça entre o México e os Estados Unidos, mais especificamente, entre as 

cidades de Tijuana e San Diego. Este projeto foi “uma pratica de contexto no terreno do 

domínio público” 
2
 que trabalhou com questões comunitárias na zona de conflito.  Ibis 

Hernández Abascal fez uma reflexão sobre a arte pública no espaço das cidades latino-

americanas. Nelson Brissac Peixoto apresentou o projeto Arte/Cidade, mostrando a 

importância das intervenções realizadas em locais diferenciados da cidade de São Paulo. 

Célia Maria Antonaci discutiu as políticas e poéticas das transgressões urbanas. Vera 

Pallamim debateu as relações entre as comunidades transgressoras e as intervenções 

urbanas. Maria Angélica Melendi falou das intervenções suburbanas, Maria Amélia 

Bulhões mostrou interferências artísticas na paisagem urbana e Maria do Carmo de 

Freitas Veneroso apresentou a intervenção urbana como um “texto” que escreve a 

cidade. O “texto” de Maria do Carmo focalizou o projeto Arte na Cidade, coordenado 
                                                           
1
 Ver o site do IAA: www.institutoartedasamericas.com.br  

2
 MALLET, Ana Elena. Insite: la práctica cultural de contexto em el terreno del domínio público. Revista 

do Instituto Arte das Américas, vol. 3, no 1, janeiro/junho de 2006, Belo Horizonte, pp. 41-46. 

 

http://www.institutoartedasamericas.com.br/


por ela e Maria Angélica Melendi, que foi realizado durante o período do Fórum. O 

projeto visava divulgar e discutir a produção de jovens artistas de Belo Horizonte que 

vêm realizando interferências no espaço urbano. “Os participantes propuseram usar a 

cidade como suporte para suas criações que se transformaram em “textos” que escrevem 

a cidade, extrapolando a maneira tradicional de se pensar a arte pública a partir de 

monumentos e esculturas” 
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Carolina Junqueira. Jogos de Multiplicar, Intervenção urbana, Belo Horizonte, 2005 

Foram apresentadas as intervenções de Melissa e Breno (Taxonomia do 

Invisível); Coletivo Pão com Durex (Ambientes Externos); Juliana Mafra (Elisângela); 

Valéria Cristina (O grande tapete); Ariel Ferreira (Feitos um para o outro); Alex e 

Patrícia (Sem Titulo); Carolina Junqueira (Jogos de Multiplicar); Lais Myrrha 

(Memorial do Esquecimento); Ramon e Raquel (A casa é o lugar para onde você pode 

voltar); Tânia Araújo (Cristos populares) e Grupo Poro (Passarinhos). Essas 

intervenções urbanas, realizadas pelos jovens artistas universitários, serviram como 

estímulo para a discussão e a criação da arte contemporânea no ambiente da 

universidade e na cidade de Belo Horizonte.  

 

 

 

                                                           
3
 VENEROSO, Maria do Carmo. A intervenção urbana como “texto” que escreve a cidade. Revista do 

Instituto Arte das Américas, vol. 3, no 1, janeiro/junho de 2006, Belo Horizonte, pp. 117-144. 



 

Figura 2 – Lays Myrra. Memorial do Esquecimento, Intervenção urbana, Belo Horizonte, 2005. 

 

Instituto Maria Helena Andrés  

O Instituto Maria Helena Andrés (IMHA) é uma OSCIP
4
 fundada em 2005, em 

Entre Rios de Minas, uma pequena cidade do interior do Estado de Minas Gerais. Este 

Instituto tem realizado um trabalho educacional e cultural junto à comunidade da região 

a partir do pensamento da artista Maria Helena Andrés, pautado pela “arte estendida à 

vida”.  

       

Figura 3 – Ponto de Cultura “Musica para todos”, Entre Rios de Minas, 2013 

 

                                                           
4
 OSCIP é uma organização de sociedade civil de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, 

que tem uma finalidade filantrópica e humanitária. A OSCIP é diferente da ONG porque possui uma 

qualificação certificada pelo poder público 



Nessa cidade e na região do Campo das Vertentes fizemos quatro Festivais de 

Inverno e vários projetos de inclusão social: Música na Escola, Design&Multimídia,  

Resgate com Arte, Arte é Vida, entre outros. Fundamos um Ponto de Cultura “Música 

para Todos” com o apoio do Ministério da Cultura (MINC) e da Secretaria de Cultura 

do Estado de Minas Gerais, que serviu de polo cultural na região. Acreditamos nas 

possibilidades de realização da arte enquanto micro utopia, viabilizando ações que se 

realizam no cotidiano, na comunidade, no bairro e no ambiente em que vivemos, 

porisso investimos durante nove anos em projetos comunitários nessa região. 

 

     

Figura 4 – II Festival de Inverno de Entre Rios de Minas, Campos das Vertentes, 2007 

 

Paralelamente a este trabalho, realizamos em Belo Horizonte várias exposições 

de Maria Helena Andrés: O Caminho das Águas, na Galeria Copasa (2007); Linha e 

Gesto, no Palácio das Artes (2009) e Memórias, na Galeria Livrobjeto (2011). Em Entre 

Rios de Minas apresentamos, na sede do IMHA, a exposição Desenhos e Pinturas, 

mostrando a fase figurativa de Maria Helena Andrés (2013). 

Atualmente, estamos transferindo a sede do IMHA para a região de Belo 

Horizonte e priorizando o trabalho de pesquisa, catalogação, conservação, exposição e 

divulgação da obra dessa artista. Recentemente lançamos o site do Instituto que mapeia 

a trajetória desta instituição desde a sua fundação até hoje.
5
  

 

                                                           
5 Ver site do IMHA: www.imha.org.br  

http://www.imha.org.br/


 

 

Figura 5 – Maria Helena Andrés na nova sede do IMHA, Retiro das Pedras, Brumadinho, 2014. 

Maria Helena Andrés 

  Maria Helena Andrés tem atuado, desde os anos 1940, no campo das artes 

visuais e da educação artística. Acompanhou os principais movimentos artísticos que 

ocorreram na arte brasileira: a passagem do figurativo ao abstrato, do concretismo ao 

informalismo, até o momento atual, onde ela tem se dedicado aos projetos de escultura e 

fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Maria Helena Andrés, “Do Figurativo ao Abstrato”, décadas de 1940/50. 



A artista é também escritora e publicou vários livros de reflexão sobre arte: 

Vivência e Arte, Petrópolis, Vozes (1965); Os Caminhos da Arte, Petrópolis, Vozes 

(1977); Oriente/Ocidente – Integração de Culturas, Belo Horizonte, Morrison Knudsen, 

(1984); Encontro com Mestres no Oriente, Belo Horizonte, LuzAzul (1993); Circuito 

Atelier, Belo Horizonte, C/Arte (1998) e Maria Helena Andrés, Belo Horizonte, C/Arte 

(2004). Atualmente a artista está fazendo o lançamento da 3ª edição do seu livro Os 

Caminhos da Arte (Editora C/Arte) e está escrevendo semanalmente no seu blog
6
.  

Acompanhando a sua trajetória artística, o Instituto tem promovido, ao longo desses 

anos, exposições, publicações, palestras, debates e workshops em torno dos 

ensinamentos da artista. 

 

      

Figura 7 – Maria Helena Andrés. Do abstrato informal à Escultura, 1960/2014. 

 

Novos direcionamentos do IMHA 

O novo direcionamento do Instituto Maria Helena Andrés, voltado para a 

pesquisa, a reflexão, a catalogação, a conservação e a divulgação da obra da artista, vai 

ao encontro de nossas investigações sobre a história da arte contemporânea
7
.  

Realizamos, em março e abril de 2015, a exposição Fotografia e Natureza, 

centrada na fotografia expandida, em diálogo com outras linguagens artísticas. 

                                                           
6
 Ver blog de Maria Helena Andrés: www.mhandres.blogspot.com.br 

7
 Desde 2013 assumimos a direção do IMHA e no momento estamos realizando a transição da sede de 

Entre Rios de Minas para o Condomínio Retiro das Pedras, em Brumadinho, na região da grande Belo 

Horizonte.   

http://www.mhandres.blogspot.com.br/


Apresentamos o trabalho de quatro artistas visuais: Maria Helena Andrés, Eymard 

Brandão, Jayme Reis e Pedro Ariza Gonzàlez
8
.  

Dentro desse contexto de pesquisa e curadoria, a fotografia expandida no campo 

ampliado da arte contemporânea, em diálogo com outras expressões artísticas, torna-se 

uma possibilidade de reflexão a partir da experiência dos artistas que compreenderam o 

significado do pensamento de Maria Helena Andrés. A escolha do tema, voltado para a 

discussão da questão da preservação da natureza, se apresenta como uma discussão 

urgente, diante das destruições que estão acontecendo ao longo da história da 

modernidade e se impõe como uma necessidade de posicionamento a favor da 

sustentabilidade ecológica de nosso planeta.  

Foi seguindo essa linha de reflexão que escolhemos trabalhar com os cinco 

elementos da natureza - a terra, a água, o fogo, o ar e o éter - como eixo temático do 

projeto de fotografia expandida. Mostramos que os quatro elementos (terra, água, fogo e 

ar) aparecem registrados nas obras dos artistas através da lente fotográfica e dos seus 

desdobramentos em outras expressões artísticas. Já o éter, o invisível, o imponderável, 

se manifesta de forma subjacente unificando os diversos elementos, através de um texto 

curatorial ou de uma manifestação artística voltada para a integração desses elementos.  

 

Figura 8 – Maria Helena Andrés. Paisagem do Retiro das Pedras, Fotografia, 2014. 

                                                           
8
 A exposição foi realizada na Galeria Lemos de Sá que está situada no bairro Jardim Canadá, em Nova 

Lima, na região da grande Belo Horizonte. 



Convidamos os artistas com os quais temos afinidades estéticas e afetivas, que 

trabalham a fotografia expandida e que tem o olhar do artista plástico, percebendo a 

linha, a cor, a luz, a sombra, a textura, as nuances, o movimento e as formas, no espaço, 

através das imagens captadas pela lente fotográfica. Desse encontro do olhar do artista 

com o objeto que se oferece ao seu olhar surge a fotografia artística, a “fotoplástica” 
9
, a 

fotografia que plasma as imagens com a luz e as aproxima do desenho, da pintura ou da 

escultura. 

 

Figura 9 – Eymard Brandão.  Solo e Subsolo, Fotografia, 2013. 

Nossa perspectiva curatorial vai ao encontro do pensamento de Hans Ulrich 

Obrist
10

 que considera o diálogo com os artistas, a visita aos ateliês, a troca de 

experiências afetivas e profissionais e o trabalho conjunto da produção de uma 

exposição como fundamentais para a construção da curadoria dentro do sistema da arte 

contemporânea. Obrist, um dos mais respeitados curadores da atualidade, nos mostra a 

relevância da pesquisa, do conhecimento teórico, da familiaridade com a arte, mas 

também dá importância aos encontros com lugares e pessoas para desenvolver o 

trabalho curatorial dentro do circuito artístico. 

 

                                                           
9
 O termo foi cunhado por Lásló Moholy-Nagy e usado por Roberto Conduru para pensar a poética de 

Mário Cravo Neto no ensaio: “Imagens-corpos na fotoplástica de Mário Cravo Neto”. In: SANTOS, 

Alexandre e ALBANI, Ana Maria (Orgs). Imagens, Arte e Cultura. Porto Alegre, Editora UFRGS, 2013, 

p. 229.   

10
 OBRIST, Hans Ulrisch. Caminhos da Curadoria. Rio de Janeiro, Cobogó, 2014. 



 

Figura 10 – Jayme Reis. Fogueira, Fotografia, 2012. 

Maria Helena Andrés, Eymard Brandão, Jayme Reis e Pedro Ariza González são 

artistas diferentes, provenientes do Brasil e da Espanha, representativos de várias 

gerações, mas que tem em comum o uso da fotografia como meio de expressão, em 

sintonia com outras expressões artísticas: a escrita, a técnica mista, o livro de artista, o 

poema visual, a performance.  Todos tem os olhos voltados para a percepção da 

natureza em transformação, seja nas montanhas do Retiro das Pedras de Maria Helena 

Andrés, nas marcas registradas na terra de Eymard Brandão, nas fogueiras simbólicas de 

Jayme Reis ou nas ondas do mar mediterrâneo de Pedro Ariza González.  

 

Figura 11 – Pedro Ariza Gonzalez. Gratitud, Fotografia, 2014. 



O projeto fotografia e natureza, que já teve realizado sua primeira etapa, nos 

propiciou a oportunidade de pensar e experimentar: o processo de produção da 

curadoria junto com os artistas participantes; a elaboração do texto curatorial, da 

expografia e do catálogo da exposição como um trabalho coletivo de colaboração; a 

escolha da Galeria Lemos de Sá que trabalha com os artistas escolhidos e que nos 

proporcionou o espaço e a produção do catálogo da exposição
11

; o registro de todo o 

processo de produção e recepção através da fotografia e do vídeo, realizados junto com 

a equipe de produção que atua no IMHA
12

.  

Conclusão 

No momento, estamos trabalhando o desdobramento desse projeto Fotografia e 

Natureza, visando reconfigurar novas exposições, em outros espaços culturais, com a 

inserção de outros artistas e propiciar novos debates sobre o tema. Estamos buscando 

também continuar o intercâmbio internacional entre o Brasil e outros países das 

Américas e da Europa, através de novas parcerias, da inserção de novos artistas e de 

novos espaços expositivos. Entendemos que a nossa participação nas Jornadas Latino 

Americanas da Universidad del Litoral  seja o momento inaugural de um diálogo 

importante para incentivar o intercâmbio entre  duas cidades latino-americanas: Belo 

Horizonte no Brasil e Santa Fé na Argentina
13

. 

 

 

 

                                                           
11

 A produção da exposição contou com a doação dos artistas e o patrocínio de Antonio Costa e de sua 

esposa Meire Costa. 

12
  A primeira versão deste texto foi publicada na apresentação do catálogo da exposição Fotografia e 

Natureza, na Galeria de Arte Lemos de Sá, Nova Lima, 14 de março a 11 de abril de 2015.  O catálogo 

foi produzido por Jayme Reis e Paulo Fatal, a expografia foi criada pelo arquiteto João Diniz e o vídeo 

está sendo realizado pela equipe de produção do IMHA, Fernanda Granato e Walmir Gois. O professor 

André Melo Mendes escreveu o texto crítico A Natureza em transformação em Belo Horizonte apontando 

a importância dessa exposição inaugural, publicado no Jornal Arte&Crítica, da ABCA, no 33, Ano XIII, 

Março de 2015. 

13
 Este texto foi apresentado nas Jornadas Latino Americanas Arte/Ambiente/Cidade, realizadas na 

Universidad del Litoral, Santa Fé, Argentina, entre 6 e 10 de outubro de 2014. 

 


