O Circuito Expositivo
Não se pode associar o movimento artístico Tropicália somente a sua produção musical sem suas
ligações e sua convivência com as artes plásticas, o teatro e o cinema.
Um dos momentos significativos nas artes plásticas é a mostra coletiva Nova Objetividade Brasileira realizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1967 com a participação de artistas e críticos como
Hélio Oiticica, Lygia Clark, Rubens Gerchman, Lygia Pape, Glauco Rodrigues, Carlos Vergara, Flávio Império,
Nelson Leirner, Mário Pedrosa, Sérgio Ferro, Waldemar Cordeiro, entre outros. Reuniu diferentes vertentes
das vanguardas nacionais: arte concreta, arte neoconcreta, novas figurações – em torno da idéia de “nova
objetividade”.
Revisto e multiplicado ao longo dos anos por várias gerações de artistas, das que participaram efetivamente
do movimento na década de 60 e 70. As novíssimas gerações são convidadas a explorem o período, apresentando as criações que até hoje reverberam a Tropicália em nosso cotidiano, o Circuito Expositivo apresenta as mostras que ocupam as cidades de Ouro Preto e Mariana durante o mês de julho, onde artistas e
acervos, reúnem, criam, recriam e convidam moradores e visitantes a também entrar no movimento - a
Coletiva Opinião 2018 - Ouro Preto e Mariana - resignifica a mostra Opinião 65, ocorrida na Cidade do Rio
de Janeiro, em 12 de agosto de 1965 - na Casa dos Contos em Ouro Preto e Centro Cultural SESI Mariana,
artistas trazem suas reflexões hoje sobre os mesmos temas - identidade nacional, a liberdade e a resistência
– apresentando várias vertentes artísticas; Espaço Tropicália - tempo e memória - no Centro Cultural SESI
Ouro Preto, propicia uma imersão no universo Tropicalista por meio textos, objetos, fotos, imagens, obras
e o que mais a imaginação conseguir reunir sobre a época e o movimento; MEMÓRIA FAOP - anos 70 – na
Galeria de Arte Nello Nuno/FAOP reúne artistas, professores e alunos da primeira década de atividades da
Fundação de Arte de Ouro Preto, que viveram e participaram da Tropicália, sentindo os desdobramentos em
seus processos criativos, na busca da liberdade de expressão e criação – que mobilizava a classe artística que
vivia sob a ditadura militar no Brasil; O Povo Mina Jeje - Coletivo Olho de Vidro – na Sala Ataíde/Museu da
Inconfidência, apresenta as fotografias do Coletivo Olho de Vidro, que em sua décima segunda exposição,
explora o tema Mina-jeje, a nação africana que viveu em Ouro Preto entre os séculos 18 e 19; Rizoma –
Mostra Nômada Multimídia de Arte Contemporânea – na Sala Ivan Marquetti/GLTA, mulheres versam sobre
identidade e lutas do universo feminino, arte como política social e forma de empoderamento e visibilidade
feminina; Arte em Pedra Sabão – na Casa de Gonzaga, os artistas de Santa Rita de Ouro Preto, que trabalham
a pedra-sabão trazem seus sonhos e anseios à sede do município, um passeio pelo inconsciente do distrito,
onde a pedra-sabão é o sujeito, é o todo, é pai, é mãe, é a vida deles; Feira de Tradições Populares - no Salão
Diamantina, Centro de Artes e Convenções da UFOP, artistas e artesões da região se reúnem em ateliê especialmente criado para o Festival - entre uma exposição e outra, transitando pelos centros históricos desta
duas cidades, marcos da brasilidade, somos também convidados a refletir, criar e se posicionar nesta grande
diversidade cultural que constitui as nossas identidades.

Júlia Mitraud
Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto|FAOP

No ano seguinte ao golpe militar, a crítica de arte Ceres Franco e o marchand Jean Boghici prepararam a exposição Opinião
65 que ocupou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e
reuniu artistas brasileiros e estrangeiros. A mostra apontou uma
nova direção nas artes da década de 60 e o impacto das novas linguagens figurativas na arte nacional. Abrigou estilos e tendências
variadas com temas ligados às questões urbanas e da cultura de
massa, assim como a crítica social e política. O caráter pluralista da
mostra deu voz a uma juventude pela primeira vez em um papel
protagonista à frente a um contexto político conturbado. A exposição Opinião 65 desdobra-se em outros eventos que têm lugar
na década de 1960, como as exposições Opinião 66 e 67 no Rio
de Janeiro e o movimento artístico Tropicália. O Brasil viveu naqueles anos um momento de efervescência e felicidade criativa na
música, nas artes plásticas, no teatro, na arquitetura e no design.
A exposição Opinião 65 está inscrita no inconsciente coletivo da
história cultural recente e a curadoria de artes visuais do Festival
de Inverno de Ouro Preto e Mariana 2018 propõe aos artistas
residentes na cidade de Ouro Preto a revisitar o tema através da
realização da exposição Opinião 2018, um olhar sensível e especial sobre o rico universo estético da Tropicália.
Artistas Expositores: Ana Célia Teixeira, Ana Fátima Carvalho,
Ana Paula Alves Souza, Anna Amélia Lopes de Oliveira, César Teixeira Carvalho, Cláudio José Ribeiro Alvim, Conceição Rodrigues Layon,
Deivid Junio Moraes, Eduardo Marques dos Reis, Emiliana Marinho
Marquetti, Fabiano Rocha Santiago, Felipe de Souza Oliveira, Gabriela Lopes Rangel, Gustavo Bastos Bonfim, Janaína Evangelista Lopes da
Silva, Jair Carvalho da Silva Júnior, João Pedro Zuccolotto, José Efigênio
Pinto Coelho, José Nelson Oliveira Pereira, José Roberto Moreira, Maria de Lourdes Marques Lana, Maria do Carmo Rocha, Natália Viviane Marques Guedes da Silveira, Paula Alves de Lima, Rachel Falcão,
Regiane Aparecida do Espírito Santo, Reginaldo Luiz Cardoso, Rômulo
Márcio Ferreira, Tatiana Lopes de Moura Rangel, Thiago Andrello Magalhães Azevedo, Uziel K Rozenwajn.
Museu Casa dos Contos – Galeria de Arte Principal
Rua São José, 12, Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000
07 a 29 de julho
Abertura: 07 de julho - 13h
Curadoria, produção e montagem: FAOP
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A obra Tropicalista é variada, colorida, impregnada de sentimento
nacionalista ao mesmo tempo em que mantém um diálogo com a
Pop Art, imprimindo sua marca como um movimento de liberdade e resistência. Ambientado com discos, livros, revistas, objetos,
móveis, obras para apreciar - em destaque Glauco Rodrigues e
Rubens Gerchman* - e obras para interagir o ESPAÇO TROPICÁLIA - TEMPO E MEMÓRIA - proporciona ao visitante uma
imersão no tempo, promovendo o sentimento de presença temporal, mergulho no universo tropicalista. Para os que viveram o
movimento - o despertar da saudade e o reavivar das emoções,
para os não vivenciaram - o convite para se aventurar no capítulo
desta história.
* Obras representativas do período Tropicália - Glauco Rodrigues,
acervo Angelo Oswaldo, e Rubens Gerchman, acervo Ana Célia Teixeira.
Centro Cultural e Turístico do Sistema FIEMG- SESI Ouro
Preto – Galeria de Arte
Praça Tiradentes, 04 - Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000
06 a 29 de julho
Abertura: 06 de julho - 13h
Curadoria, produção e montagem: FAOP
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A ideia de criar uma instituição que valorizasse a tradição artística
em Ouro Preto surgiu em 1968 com a reunião de alguns intelectuais brasileiros na cidade. O poeta Vinícius de Moraes, a atriz
Domitila do Amaral e o historiador Affonso Ávila fizeram a proposta ao então governador de Minas Gerais, Israel Pinheiro, que
nomeou o escritor Murilo Rubião como o responsável por implementar a FAOP. Em meio a um momento político tenso criado
pelo golpe militar e suas políticas de censura, a Fundação de Arte
de Ouro Preto|FAOP é criada pelo Decreto Lei nº 5038 de 25 de
novembro de 1968, tornando-se pólo central e irradiador, unindo
artistas, intelectuais e cidadãos, num movimento de resistência e
criação em momento tão conturbado da vida nacional. Em 1969,
o casal de artistas Annamélia Lopes e Nello Nuno, recém chegados à cidade, foi convidado para trabalhar junto à Fundação. A
escola de arte criada por eles viria a ser incorporada à estrutura
do projeto de forma a levar o ensino da arte e a sua prática a mais
pessoas. Ainda nesses primeiros anos, o restaurador Jair Afonso
Inácio, criou, o primeiro curso de formação de conservadores e
restauradores do país. A iniciativa visava a oferta de mão de obra
especializada para realizar os devidos diagnósticos e intervenções
necessárias em acervos culturais. Para homenagear os pioneiros
e a trajetória da FAOP nestes 50 anos, a exposição MEMORIA
FAOP – anos 70, reúne artistas - professores e alunos - da primeira década de atividades da Fundação de Arte de Ouro Preto.
Artistas que viveram ou iniciaram a sua formação no período da
Tropicália, alicerçaram a FAOP, marcaram a arte em Ouro Preto e
em Minas Gerais, e se lançaram no mundo.
Artistas Expositores: Amilcar de Castro, Ângela Xavier, Annamélia
Lopes, Carlos Wolney, Gélcio Fortes, Guilherme Mansur, Jader Barroso, Jair Afonso Inácio, Jorge dos Anjos, José Efigênio Pinto Coelho,
Madu Vivacqua, Márcio Sampaio, Nádia Aun, Nello Nuno, José Alberto Nemer, Ney Cokda, Olga Tuckoff, Petrus (Pedro Arcângelo Evangelista), Reginaldo Cardoso, Roberto Sussuca, Luiz Antônio Chiquitão II.
Fundação de Arte de Ouro Preto/FAOP - Galeria de Arte
Nello Nuno
Rua Getúlio Vargas, 185, Rosário, Ouro Preto - MG, 35400-000
09 a 29 de julho
Abertura: 09 de julho - 18h
Curadoria, produção e montagem: FAOP
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O Coletivo Olho de Vidro, formado pelos fotógrafos Alexandre
Martins, Antônio Laia, Eduardo Tropia e Heber Bezerra e pelo
poeta Guilherme Mansur, em sua décima segunda exposição, explora o tema Mina-jeje, a nação africana que viveu em Ouro Preto
entre os séculos 18 e 19. Os mina-jeje eram um povo que foi escravizado na Costa da Mina, no antigo Reino do Daomé, hoje Benin, e mandado em navios negreiros para o Brasil, principalmente
para trabalhar nas minas, em Minas Gerais.Um povo praticante
do vodu, os mina-jeje deixaram na cidade, além do patrimônio
material, o imaterial, como o canto, a dança, os instrumentos de
percussão, a comida, as lendas etc. A mostra ONDE O POVO MINA-JEJE procura percorrer com liberdade de olhares e de criação
um pouco do universo de origem africana na cidade.
Museu da Inconfidência – Sala Manoel da Costa Athaide,
Anexo I
Rua Antônio Pereira, 33, Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000
06 a 26 de agosto
Abertura: 06 de julho - 20h
Curadoria, produção e montagem: Coletivo Olho de Vidro e
Museu da Inconfidência
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A União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto produz r i z o m a
- Mostra Nômada Multimídia de Arte Contemporânea. A exposição irá destacar a produção de mulheres artistas contemporâneas
e contará com um espaço especial dedicado à produção de artistas mineiras. Sua primeira edição foi em Pelotas (RS), em julho de
2017. Dentro da proposta nômada, passou por Passo Fundo - MG
e chegará em Ouro Preto - MG, de 11 de Julho a 31 de Agosto
de 2018, no GLTA – Grêmio Literário Tristão Ataíde. A mostra
contará com obras impressas e arquivos digitais com trabalho de
mulheres artistas sobre a temática feminina. Paralelamente, atividades político-culturais serão apresentadas no GLTA. A exposição é promovida pelo Núcleo Municipal da União Brasileira de
Mulheres - Ouro Preto, uma entidade emancipacionista feminista
de caráter nacional, instituída há 30 anos no país, que agrega um
cunho político à exposição ao trazer, mais uma vez, a arte como
política social e forma de empoderamento e visibilidade feminina.
A exposição r i z o m a destaca o trabalho de artistas mulheres
de toda a América Latina de forma questionadora e interativa e
atrativa ao público, que por sua vez, poderá contribuir na amostra
com objetos pessoais, relatos e desenhos sobre significado de ser
mulher na atualidade, com o objetivo de ser ampla e democrática
ao promover produção feminista contemporânea.
Serviço:
Nucleo Municipal da Uniao Brasileira de Mulheres - Ouro Preto
Tel.: (31)984129570
E mail: ubm.ouropreto@gmail.com
Grêmio Literário Tristão de Ataíde/GLTA - Galeria de arte
Sala Ivan Marquetti
Rua Paraná, 136, Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000
12 de julho a 31 de agosto
Abertura: 12 de julho - 09h
Curadoria, produção e montagem: FAOP
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ARTE EM PEDRA SABÃO
Santa Rita de Ouro Preto é um pólo da produção em pedra-sabão
no Brasil. Há muitas gerações, muitas de suas famílias possuem
uma relação com esta matéria-prima que transcende a finalidade econômica do sustento. A relação do artesão com a pedra é
mítica, a pedra tornou-se sujeito, e o sujeito pedra em Santa Rita
é digno do mais alto respeito, ele é imperativo, é pai, é rei, é
deus. Esta relação mítica está clara nas falas dos artesãos, “a pedra
é tudo pra mim”, “a pedra fala comigo o que ela quer que faça
nela”, “tenho gratidão pela pedra”. Na exposição, vamos passear um pouco pelo inconsciente dos artesãos do distrito, onde a
pedra-sabão é o sujeito, é o todo, é pai, é mãe, é a vida deles. A
exposição Arte em Pedra Sabão apresenta esculturas e objetos
de artistas de Santa Rita de Ouro Preto, é organizada pelo Projeto de Extensão, Gestão Econômica e Organizacional do Trabalho
Artesanal em Pedra Sabão na comunidade de Santa Rita de Ouro
Preto| PROEX|UFOP.
Casa de Gonzaga
Rua Cláudio Manoel, 61, Centro, Ouro Preto - MG, 35400-000
09 a 22 de julho
Abertura: 09 de julho - 9h
Curadoria e produção: POREX | UFOP
Montagem: FAOP
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FEIRA DE TRADIÇÕES
POPULARES
Artistas e artesãos da região se reúnem em um grande atelier especialmente criado para o Festival.
Centro de Artes e Convenções da UFOP - Salão Diamantina
Rua Diogo de Vasconcelos, 328 - Pilar, Ouro Preto - MG, 35400000
07 a 29 de julho - 14h às 20h30
Curadoria Tradições Populares: profª Gabi Gomes
Produção: Sônia Rezende
Assessoria: Vera Lúcia Claudino Flores
Assistente: Renato Augusto Condé
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CONFLUÊNCIAS
Dando continuidade aos trabalhos de agitação e produção cultural, a Bangalô de Irene Aconchego das Artes tem o prazer de
apresentar a exposição CONFLUÊNCIAS dos artistas Eduardo
Faria e Murilo Viola. Em tempos tão intensos em termos políticos, econômicos e culturais, é urgente pensar e repensar as bodas
da Tropicália, movimento brasileiro que tanto desconstruiu para
erigir e encontrar novas formas de discursar e discutir estética
e politicamente as questões que atravessam a nossa sociedade.
Quais são as deixas desse movimento paras as estéticas da contemporaneidade? Que confluências se esbarram no giro das ideias
desse tempo, onde a coisa cruza? A exposição traz consigo, trabalhos dos artistas plásticos da cena contemporânea brasileira,
Eduardo Faria e Murilo Viola, respectivamente as séries O Quinto
e A Síntese. As séries em questão, vem juntas nessa exposição
alinhavadas por uma fina linha que perpassa a ambos os trabalhos,
isso no que tange aos materiais utilizados em suas pesquisas e a
disposição que eles formulam para a construção das obras.
Artistas Expositores: Murilo Viola e Eduardo Faria.
Bangalô de Irene Aconchego das Artes
Rua da Conceição, 02 - Praça do Antônio dias – Bairro Antônio
Dias - MG, 35400-000
06 a 22 de julho - 5ª a sábado de 13h às 17h00
Abertura: 06 de julho - 13h
Curadoria, produção e montagem: Fredd Amorim e Giovany
de Oliveira / Bangalô de Irene Aconchego das Artes
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No ano seguinte ao golpe militar, a crítica de arte Ceres Franco e o marchand Jean Boghici prepararam a exposição Opinião
65 que ocupou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e
reuniu artistas brasileiros e estrangeiros. A mostra apontou uma
nova direção nas artes da década de 60 e o impacto das novas linguagens figurativas na arte nacional. Abrigou estilos e tendências
variadas com temas ligados às questões urbanas e da cultura de
massa, assim como a crítica social e política. O caráter pluralista da
mostra deu voz a uma juventude pela primeira vez em um papel
protagonista à frente a um contexto político conturbado. A exposição Opinião 65 desdobra-se em outros eventos que têm lugar
na década de 1960, como as exposições Opinião 66 e 67 no Rio
de Janeiro e o movimento artístico Tropicália. O Brasil viveu naqueles anos um momento de efervescência e felicidade criativa na
música, nas artes plásticas, no teatro, na arquitetura e no design.
A exposição Opinião 65 está inscrita no inconsciente coletivo da
história cultural recente e a curadoria de artes visuais do Festival
de Inverno de Ouro Preto e Mariana 2018 propõe aos artistas
residentes na cidade de Mariana a revisitar o tema através da realização da exposição Opinião 2018, um olhar sensível e especial
sobre o rico universo estético da Tropicália.
Artistas Expositores: Arlindo Diorio, Catin Nardi, César Augusto
Ferreira Guimarães, Emerson Carvalho, Geraldo do Carmo Teixeira,
Maria do Perpétuo Socorro Eufrásio, Mário Pizzatti, Olga Tukof, Regina Célia Moreira Cunha, Roque Raimundo de Oliveira, Siderlei P.,
Zizi Sapateiro.
Centro Cultural SESI Mariana– Sistema FIEMG – Galeria
de Arte SESI Mariana
Rua Frei Durão, 22, Mariana, Centro - MG, 35420-000
10 a 31 de julho - 5ª a sábado de 13h às 17h00
Abertura: 10 de julho - 18h
Curadoria, produção e montagem: FAOP
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CIRCUITO EXPOSITIVO
Júlia Mitraud, Sandra Fosque, Gabriela Rangel, Juliano Moreira,
Ana Célia Teixeira, Rachel Falcão, César Teixeira, Carla Santana,
Lindomar Lucrécio, Ana Ceci Mota, Wanessa Assis, Sabrina Anjos,
Ana Beatriz Araújo, Ana Fátima Carvalho, Mateus Meireles, Thiago Bonna, Gilson Passos, Marcelo Gomes, Fabrício Magalhães,
Marcelo Cândido, Vinicius Lopes Henrique e Daniela Mara Reis
da Silveira.

