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LINA BO BARDI

Ouro Preto e Mariana. Essa voz, abafada pelo peso da história
cristalizada, clama por respeito à sua existência no agora. Ela
ressoa dentro de cada um de nós, resgata no fundo de nossa
alma algo de nossa origem, que faz pulsar o desejo pela atualização no hoje. A cidade do passado precisa de uma corrente
sanguínea nova, uma transfusão, para erguer seu olhar para
além do centro histórico, despertar seu entorno, trazendo dignidade para que esse seu outro possa existir. A tomada dessa
consciência, quase esquecida, depende do abandono de uma
lógica excludente datada, na qual os indivíduos, as comunidades, encontram-se (des)afinados na unidimensionalidade egóica competitiva. A voz de Ouro Preto e de Mariana se faz ouvir
quando tomamos consciência de nossa origem comum. Somos
brasileiros. Em nossas manifestações heterogêneas, partilhamos raízes sociais e culturais comuns, unos na totalidade das
múltiplas manifestações. Nossa história nos pertence, para ser
recontada, ressignificada e atualizada em consonância com as
necessidades e potências do agora.

Promover uma vivência multidimensional, que nos permita descobrir a potência na diversidade. Agir com a consciência de que fazemos parte de um todo e nada nos pertence. Fazemos parte do conjunto, e isso muda tudo. Esse novo
olhar nos vincula ao social que nos originou, impulsiona nosso reconhecimento pela existência do outro e estabelece um
inter-relacionamento real. Desenvolver uma economia solidária, uma política de construção da democracia verdadeira,
uma revitalização do pensamento crítico pela arte, um diálogo inter e intra-religioso. A arte é um vetor essencial para
operar essas mudanças de paradigmas, fomentar a práxis crítica, desdobrar as noções de verdade, tornar-se confortável
na multiplicidade do real, construindo uma sociedade de fato
contemporânea.
A revitalização artística transforma o não-lugar, restabelece sua existência, transforma-o de fato em lugar. Assim,
convidamos o ouvido à voz local que procura se fazer ouvir.
Para criar um espaço no qual possa emergir a revalorização
do entendimento e da ação, baseados no diálogo, na cooperação e no respeito à ancestralidade cultural e biológica. Arte
e cultura impulsionando uma ação sócio-histórica, colaborativa, como uma contribuição para a humanidade. É com esse
intuito que criamos o ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto.
Maria Isabel do Amaral Gurgel
Idealizadora e presidente do ia
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A memória viva, despertada nos habitantes e visitantes que
interagem com Ouro Preto e Mariana, é a essência que combate a cristalização da memória institucionalizada, possibilitando a revisão da narrativa inerte que nos aflige. Ela interroga o
contexto da cidade, atualiza o antigo na experiência do presente e, dessa forma, a memória torna-se essência localizada
no tempo, a eternidade em um instante. É através dessa tragicidade que se engendra na arte uma nova vida, permitindo
um renascimentos através da reelaboração das memórias e
experiências trazidas pelo observador. Amplificando as experiências do sujeito, viabiliza-se o desprendimento da história
postulada, permitindo sua projeção no mundo intersubjetivo
e a construção de uma contemporaneidade pulsante. Assim
nos renovamos, nos reinventamos.
Não é a rigidez das formas mas, antes, a fixidez da sensação de perda, que opera a contração da eternidade em instante. Conforme Proust anuncia na Recherche, é o telescópio e
não o microscópio que rege os fragmentos de universos des-

baratados: do que se vê ao longe, o choque entre os mundos
e os desdobramentos das partes umas nas outras. No olhar
astronômico, o tempo perdido introduz distância entre as
coisas, o tempo redescoberto, ao contrário, restabelece uma
contiguidade entre coisas distantes, que podem ser complementares conforme o esquecimento ou a lembrança que operem entre os polos fragmentados e irregulares dos signos do
acervo. Tempo perdido, o esquecimento. Tempo redescoberto, a força da lembrança.
O ia pretende ecoar o tempo, utilizar essas ressonâncias como rota alternativa ao passado cristalizado da história do Brasil. Torna o tempo redescoberto do presente como
condição de conexão, propondo uma comunicação que não
seja dada como princípio, mas que resulta do jogo de todo o
processo. Através de propostas culturais e da construção do
acervo, oferecer olhares sobre o tempo e sua multiplicidade
expressa, pistas a serem decifradas pelo olhar multifacetado
que pretendemos provocar no visitante. É necessário construir uma multiplicidade de conexões locais e de expansão, a
internacionalização da cultura e seu desenvolvimento político.
O ia não para de perseguir. Como na Recherche de Proust, o
ia pretende uma perseguição amorosa da memória involuntária que Ouro Preto e Mariana despertam e, através desse
encontro, promover uma nova gestação à cidade.
Vera Café
Fundadora e idealizadora do ia
In memoriam
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O ia é uma associação civil sem fins lucrativos, financiada por donativos públicos e privados, centrada no compromisso social por meio da arte. Foi concebido como uma instituição que edifica o diálogo
universal entre a comunidade e a arte contemporânea. O ia acredita no potencial criativo de cada um, no
conjunto de artistas e indivíduos, associações e comunidades, como também instituições parceiras que
fazem parte do corpo do instituto.

O ia tem como missão viabilizar o desenvolvimento das comunidades, inicialmente de Ouro Preto,
Mariana e região, fomentando as expressões artísticas endêmicas - portanto exaltando a diáspora africana
e a gênese da nacionalidade -, por meio de residências artísticas que promovam diálogos com a arte e artistas
do mundo em seus processos de criação.

Promover o entendimento do panorama contemporâneo gerando reconhecimento e pertencimento
histórico-cultural por meio da arte e suas vertentes.

Contínuo questionamento dos conceito tradicionais de arte, ultrapassando o limite da não-arte com
a transfiguração do lugar-comum através da realização de pesquisas teóricas e artísticas.

Busca da conexão das três bases do tripé da sustentabilidade através da integração do cidadão histórico e sua produção com o ambiente, integrando à linguagem artística a expressão da conservação e
valorização dos recursos naturais.

Berna Reale, “Comida Batizada”, 2018.

Tatiana Blass, Metade da fala no chão Trompa [Half of the speech on the ground
- Horn], 2012.

Teatro Casa da Ópera, Ouro Preto.

Preservação e análise do contexto histórico-cultural, mesclando expressões e leituras, a fim de fomentar uma relação de simbiose com as comunidades locais.

Promoção da relação entre historiadores, arquitetos, artistas, curadores, entre outros profissionais,
para debate com a comunidade sobre o patrimônio e os sujeitos patrimoniais, estabelecendo o ia como
fórum para diálogo sobre arte.

Garantia da idoneidade de todos os processos administrativos e financeiros, mostrando a necessidade
e a possibilidade de uma gestão honesta e comprometida com as leis em vigor.

• Estabelecer-se como centro de arte para constituir um polo de acontecimentos culturais
contemporâneos, com seus fluxos em direção ao futuro, nacional e internacionalmente aclamado;
• Fortalecer a cidade de Ouro Preto, Mariana e vizinhanças como núcleo da arte contemporânea
brasileira e internacional;
• Fomentar o desenvolvimento da consciência crítica dos cidadãos, com relação à cultura e seu
contexto sócio, político e econômico;
• Garantir às pessoas uma nova forma de experimentar e viver a arte, resultante do contexto cultural
em que estão inseridas, estimulando uma nova visão sobre o tradicional e o habitual;
• Revitalizar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos na região.
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James Kudo, Sem título, 2017.

A colonização das terras que hoje formam o estado de Minas Gerais iniciou-se no século XVI por meio
das expedições em busca de ouro e pedras preciosas, que promoveram um acelerado processo de migração e
crescimento populacional na então capitania das Minas Gerais. O chamado ciclo do ouro fez com que o foco
econômico da colônia se transferisse das plantações de cana-de-açúcar, presentes principalmente no Nordeste, para o Sudeste. Assim, em meados do século XVIII, o centro econômico do Brasil passou a ser a região
de Minas Gerais, e a mineração tornou-se responsável pelo desenvolvimento do comércio, do artesanato e
da prestação de serviços demandados pela urbanização e pela evolução do mercado interno da região.
Apesar de grande parte da riqueza proporcionada pela mineração ter sido remetida à Europa, uma parcela foi investida na construção e na decoração de igrejas locais. Altamente especializada, a atividade minerária
atraiu artistas e artesãos que deixaram registrados seus trabalhos em obras que hoje podem ser encontradas
em igrejas de municípios como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Sabará, Congonhas, também em diversos museus da região. Entre eles, destacam-se, em Ouro Preto, o Museu Aleijadinho e o Museu de Arte Sacra do Carmo

e, em Mariana, o Museu de Arte Sacra e Museu da Música. O estilo barroco adotado na maior parte das igrejas
foi exaltado pelos modernistas como uma forma de representatividade nacional. E Minas Gerais, por sua vez,
inspirou e fomentou discussões preservacionistas, as quais culminariam na criação do Serviço do Patrimônio
Histórico Artístico Nacional (Sphan), atual Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).
Tendo as históricas Ouro Preto e Mariana como cenário, o ia pretende propiciar à comunidade local
e aos visitantes uma experiência intensa com a arte contemporânea que abarca todas as peculiaridades de
uma Ouro Preto e de uma Mariana múltiplas e diversas. Ouro Preto, primeira cidade brasileira a ser considerada patrimônio mundial pela Unesco, solidificou-se pelo seu passado inconfidente, de extração de minérios, por sua arquitetura e pela arte barroca. O fascínio pelo barroco não se constituiu apenas pela variedade
artística, mas por um período único na história brasileira, cujo movimento inovador tem se destinado a
transformar o imaginário cultural do país. O ia pretende ressignificar as relações entre comunidade, arte
e cidade por meio de um movimento de descolonização e empoderamento local. Surgida entre terrenos
repletos de morros e vales, as cidades arquitetônicas de Ouro Preto e Mariana apresentam uma variedade
de espaços que não cessam de se interligar. A conexão entre territórios diversos torna-se ponto vital para o
aparecimento e a criação de um espaço que visa à experimentar e emancipar o pensamento e o corpo.
Erguida por entre suntuosas montanhas, Mariana fez também parte do Circuito do Ouro. Chamada de
berço da civilização mineira, foi a primeira capital, cidade e vila do estado, sendo também a primeira sede
de bispado de Minas. Com mais de 300 anos de existência, a cidade, que fica a 112 km de Belo Horizonte,
resguarda grande parte do patrimônio histórico cultural de Minas Gerais. Andar por suas tortuosas ruas
é desvendar o discreto magnetismo que a cidade setecentista exerce sob seus visitantes por meio de seus
suntuosos casarões, igrejas, praças e museus. As encantadoras sacadas em pedra sabão da casa do Barão de
Pontal dão charme às ruas da cidade. A Casa Setecentista é um admirável exemplo da arquitetura civil do
século 18. Mariana também abriga a maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. A Mina da Passagem
chega a 315 metros de extensão e 120 metros de profundidade, onde se avista um esplêndido lago natural.
Os traços peculiares se estendem às imponentes igrejas, como a extraordinária Catedral de Nossa Senhora da Assunção Sé de Mariana. Datada em 1703, possui fachada em estilo arcaico, painel do altar-mor pintado
pelo italiano Lucas Jordane, sendo o lavabo da sacristia, o risco do pórtico e o tapavento de entrada atribuídos
ao mestre Aleijadinho. O quadro do batistério é obra de Manuel da Costa Ataíde, maior nome da pintura barroca, que foi batizado na própria igreja. Também na Catedral fica o órgão barroco Arp-Schnitger, que, fabricado na Alemanha entre 1701 e 1710, foi doado por D. João V.

Sendo Mariana e Ouro Preto cidades com índice de po-

km do centro do município

o papel social central do ia na região é fornecer uma contrapartida formativa e cultural às comunidades. As experiências
de intercâmbio entre os artistas e os habitantes das comunidades serão de grande valor para a criação de novos diálogos
pessoais, sociais e culturais, que ajudarão os envolvidos a desenvolverem uma nova relação consigo mesmos, com a história e com o entorno.
Um estudo de fundo setorizado a ser realizado na região permitirá desenhar um programa de trabalho social com
atenção à criação de vínculos com escolas, cooperativas, artesãos e outros membros dessas comunidades. O ia impulsionará, assim, o bem-estar social da região por meio da arte
e suas distintas disciplinas, criando projetos educativos de
intercâmbio cultural, proteção ao meio ambiente e infraestrutura. Os projetos, que serão elaborados pelos residentes
com assessoria do ia, incluem oficinas, intercâmbios, ciclos de
cinema, ciclos de música e outras atividades que promovam
o desenvolvimento e a interação entre os participantes. A integração ocorrerá principalmente por meio de cinco programas: residências artísticas; site specifics e exposições; oficinas e palestras; cinema e música; dança e performances.

3

conceito

conceito

Ouro Preto e Mariana configuram uma paisagem tombada, segundo o aparato conceitual típico da modernidade, sugerindo
uma atitude contemplativa conflitante com a contemporaneidade. Assim, surge a questão de como habitar essas cidades-obra
de arte com uma postura de fato contemporânea, que se afaste
da proposta meramente contemplativa. No anseio de responder a essa angústia, o ia procura, no cenário bem conservado da
tradição patrimonial, destacar e promover a presença humana
local, com suas falas culturais imateriais, na tentativa de formar
novos discursos coletivos acerca da história do Brasil e de sua
contínua construção.
A realidade sócio-cultural de Ouro Preto e Mariana exige um diálogo fluido entre o passado e o futuro. O manuscrito
barroco urbano, que irradia a cultura dos antepassados para
a visão contemporânea, apresenta questões referentes à sustentabilidade imaterial do passado. Sustentabilidade essa
que se projetará, por meio dos planos para o futuro, em ações
e decisões a serem tomadas para que o restauro geocultural
local das cidades-monumentos redesenhem o mapa cultural
latino-americano, o qual irá reverberar no tempo e no espaço.
Nesse sentido, o ia nasce com a função de interligar diversos
setores em Ouro Preto, Mariana e região. Estima-se que, em
três anos, já será possível testemunhar o desenvolvimento
reflexo na economia, destacadamente no mercado hoteleiro
e de serviços.
O ia pretende criar afinidades entre os artistas, suas
obras, o público e o território do entorno. Vem para oferecer,
por meio de uma plataforma colaborativa, todas as formas
de arte conjugadas na criação de um espaço privilegiado de

vida cultural e artística destinado a todos. Trata-se de acreditar no potencial criativo de cada um, no conjunto de artistas, artesãos e indivíduos, nas associações e comunidades. As
influências locais estarão sempre presentes na cultura do ia,
fruto do fenômeno chamado “glocalização”, que se refere à
presença da dimensão local na produção de uma cultura global. Assim, o instituto apresentará, majoritariamente, ideias
e estilos internacionais por meio de movimentos artísticos
multiculturais (dança, música e artes plásticas, estendendo-se a instalações, performances, ocupações e mixed media)
que evidenciam a meta-crítica inerente à arte contemporânea, ao mesmo tempo em que fomentam a discussão com o
visitante-cidadão sobre o que é arte.
Ao promover e retratar um novo jeito de se pensar a
instituição cultural, o ia almeja abraçar a diversidade social,
econômica, de gêneros, estilos e vivências, em um diálogo
ativo e profícuo com artistas e com a comunidade que vive
nos arredores. Assim, o instituto pretende mesclar o conteúdo local com uma programação nacional e internacional
dadequada densidade, abrindo plataformas de discussão
diversas. Através da promoção de residências artísticas,
essenciais para a construção de um pensar coletivo sobre a
arte e para realização verdadeiramente contemporânea do
espaço e suas exposições, permitir que o artista explore o
significado e o impacto dessa experiência no seu próprio
trabalho, no território e na troca com outros artistas.
Trabalhar com residências e ações culturais em Ouro
Preto, Mariana e região é oferecer para o mundo uma linha
de diálogo vocacionado à aprendizagem com cidades que são
patrimônio da humanidade.

Lavras Novas.

Ricardo Basbaum, Diagrama (local global), 1996.

Thiago Bortolozzo, “Habitar”, 2016.
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Opivavará, “Formosa Decelerator”, 2005.

O projeto arquitetônico do instituto, a ser eleito através de concurso de ideias de âmbito internacional, deve considerar, entre
premissas diversas, a busca da ótima integração entre os espaços natural e construído, materiais e contexto sociocultural
no qual o ia se insere, propondo um monumento contemporâneo vivo. Intencionalmente deslocado dos grandes centros
brasileiros, o ia pretende tornar-se um agente transformador
social, um polo de economia criativa, gerador de renovação
urbana, criando um novo pensar sobre o bem público e sua
relação com o patrimônio histórico de uma cidade. A escolha
do local, fora do centro histórico, é desafiadora no sentido de
implicar a promoção de uma reurbanização. Tal desafio abre,
ainda, novas oportunidades para repensar a cidade do século
XVIII no século XXI. Fomentando o debate, as ações culturais,
também voltadas para a comunidade local, irão redesenhar o
significado de patrimônio cultural da humanidade para Ouro
Preto, para Mariana, para o Brasil e para o mundo.
O projeto arquitetônico exige adaptação às necessidades e vicissitudes de um espaço expositivo contemporâneo,

necessariamente construído e mantido de acordo com as
diretrizes de sustentabilidade e integração sócio-ecológica,
bem como de acessibilidade, essenciais para a construção de
um espaço atento às demandas do século XXI.
Para a implantação, um terreno de 06 (seis) hectares,
localizado na Estrada Real, está sendo investigado. A escolha
do terreno exige atendimento dos seguintes critérios:
• Área mínima de 6 hectares cujo espaço será utilizado
para edificações, exposições ao ar livre, construção de
heliporto, estacionamento, dentre outros.
• Topografia apropriada, isto é, relevo com pouca
inclinação, fácil acesso à rodovias, mananciais de água,
arborização nativa, cobertura do serviço de telefonia
móvel e fixa, fornecimento de energia;
• Localização na região de Ouro Preto.
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O instituto apresenta, na sua concepção formal, base na independência e horizontalidade na administração
para a garantia da liberdade no desenvolvimento dos seus trabalhos, especialmente com artistas não vinculados aos eixos culturais tradicionais.
A ação independente requer, necessariamente, o estabelecimento de parcerias com investidores e incentivadores, além de ações conexas com museus da região.
Na sua implantação inicial, fica estabelecido o modelo operacional espelhado na concepção conceitual
do projeto. Dividido em duas fases, estrutura-se da seguinte maneira:

1.1
1.2 semana de arte contemporânea
1.3
1.4
1.5
1.6

1.1

O principal objetivo do projeto é a criação de site, aplicativo e perfis em redes sociais do ia. Um modelo de museu contemporâneo que permite a proteção e divulgação do patrimônio de forma digital,
como canal de fomento de discussão ativa sobre preservação, história e arte contemporânea, como
vitrine do trabalho artístico e de pesquisa desenvolvido pelo ia. Utilizando as ferramentas digitais disponíveis para dar acesso para população à arte contemporânea, criará um ambiente de aprendizado e
apropriação. Funcionará como plataforma de divulgação do trabalho de artistas populares da região
de Ouro Preto e Mariana, dando-lhes visibilidade e inserção na discussão sobre patrimônio cultural e
arte. Divulgará também as atividades realizadas pelo instituto, servindo como portal de comunicação
com a comunidade local e interessados, além de divulgar dicas práticas sobre eventos e infraestrutura

Praça de Mariana.

Bijari, “praças im-possíveis”.

Mario Cravo Neto, Série Laróyè, 1997.
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da região, valorizando a produção local. A plataforma será assistida por um curador digital que terá
como foco a montagem do acervo digital do instituto.

1.2 semana de arte contemporânea

Pensando na arte como ferramenta na transitoriedade entre o moderno e o contemporâneo, o
iA - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto tem como missão viabilizar o desenvolvimento
das comunidades, fomentando as expressões artísticas endêmicas e, questionando-as com a
transfiguração do lugar-comum através da realização de pesquisas, exposições, instalações e demais
tendências artísticas. Depois de 100 anos do mito da Semana de Arte Moderna, o exercício se
manifesta de forma contrária, o poder da cartelização não está mais na Europa, mas está na revisitação
da nossa própria história. É necessário desconstruirmos esse mito e a melhor homenagem que
podemos fazer aos mestres de 22 é contestá-los hoje, na delícia do agora. Não para que a arte brasileira
volte ao passado, não, mas para que ela possibilite um futuro. Tal transição não seria possível em outro
local: Ouro Preto. E o início dela se dá na Semana de Arte Contemporânea de Ouro Preto, que chega
para trazer uma nova gestação à cidade, promover uma vivência multidimensional, que nos permita
descobrir a potência da diversidade. Um espaço de troca, de mediação.

1.3
Análise etnográfica dos bairros que compõem o entorno do centro histórico de Ouro Preto e Mariana,
para compreender as relações sócio-culturais, os comportamentos, os ritos, as técnicas, os saberes e as
práticas da comunidade local e regional, dando continuidade ao projeto inconcluso de Oswald de Andrade na contemporaneidade. As ações dos núcleos culturais do ia, sob a tutela do conselho curatorial,
pretendem realizar um levantamento, em parceria com líderes comunitários, das atividades desenvolvidas pelas famílias e grupos populacionais da região. Assim, será possível mapear a produção cultural,
material e imaterial, oriunda da região. As informações levantadas serão organizadas de modo a gerar
um arquivo (acervo) fluido e interativo dando voz à expressão artística local. Especialistas das áreas
de antropologia, sociologia, história, arte e filosofia serão convidados a realizar a análise dos dados
coletados, fomentando o debate quanto à memória local em relação à história do Brasil. A pesquisa e
seus resultados serão documentados e divulgados em material impresso e na plataforma digital do ia.

Lydia Okuma, Quatro Frases, 1971.

“Continuação Inventada”, Advânio Lessa,
Lavras Novas, Ouro Preto, 2015.

Advânio Lessa em seu atelier.

Bijari, “Contando-con-nosotros”, 2011.

Anaisa Franco, O Coração da Cidade, Interactive Public art sculpture, 2015.

Detalhe da obra, “Embrião”, Advânio Lessa, Lavras Novas, Ouro Preto, 2015.
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Este projeto refere-se à primeira fase de um mapeamento que se pretende nacional e contínuo. Após
Mariana e Ouro Preto, o ia pretende mapear outras regiões adjacentes à Estrada Real, como Tiradentes e São João Del-Rei, ampliando, posteriormente, a pesquisa para áreas habitadas de todo o Brasil,
inserindo a cultura dita periférica no cenário cultural. O ia acredita que esse mapeamento é essencial
na preservação e valorização do patrimônio nacional, sendo a base para os debates críticos sobre história, patrimônio e arte contemporânea que movem as pesquisas do instituto, além de essenciais na
criação de seu acervo.

1.4
Debate das questões práticas e conceituais que embasarão a implantação arquitetônica do instituto,
especialmente no que concerne à sua arquitetura e ocupação do espaço. O ia vai promover o encontro
de profissionais - curadores, arquitetos, designers, artistas, filósofos, historiadores, geólogos -, brasileiros e internacionais, para debater a evolução da arquitetura na contemporaneidade. Dessa forma,
pretende fomentar essa ampla discussão sob múltiplos viéses, tais como os materiais e técnicas de
construção sustentável, formas de aplicação de economia criativa, o papel de designers e artistas no
projeto arquitetônico, a antropologia do espaço, dentre outros. O objetivo último de traçar diretrizes
para a realização do edital para seleção de projeto arquitetônico para construção do prédio do ia. O seminário será composto pelas mesas de discussão, exposição do mapeamento etnográfico de Ouro Preto e
Mariana, exposição de mobiliário contemporâneo, intervenções artísticas e eventos paralelos.

1.5
Baseado nas discussões realizadas pelo seminário e nas informações colhidas pelo estudo etnográfico,
serão traçadas as diretrizes que nortearão o concurso de arquitetura, que irá selecionar projetos para
a implantação do prédio físico do ia. Após a divulgação de um edital para participação de profissionais
nacionais e internacionais, será estabelecido um corpo de juízes para selecionar os três melhores projetos, que receberão premiação em dinheiro. O processo de seleção, bem como o arquivo com os projetos recebidos, os pareceres dos juízes e o processo do concurso, serão divulgados no site, garantindo
transparência e criando um espaço para discussão.

desenvolvimento

1.6

A legalização do terreno através da aquisição do imóvel: topografia do terreno, registro do imóvel se for
- ne
cessário, transferência de propriedade e possibilidade junto à gestão pública de isenção de IPTU ou INCRA.

Refere-se à gestão da obra, implantação e funcionamento do instituto. Com base nas informações levantadas durante a primeira fase do processo e em posse do projeto arquitetônico, inicia-se a construção do
prédio do ia. Dentro das diretrizes de responsabilidade social e inclusão que balizam o ia, 40% (quarenta
por cento) da mão de obra contratada para a obra será de profissionais da região, habilitados através de
formação técnica específica oferecida em parceria com o sindicato dos engenheiros civis de Minas Gerais.
Essa fase inclui a obra do prédio propriamente dita, a formalização da contratação da equipe e o início dos
trabalhos de residência artística, ainda durante a construção do prédio.
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Coleção Chiquitão.

DOCE REFLEXÃO: Uma cozinha digital para comer sua selfie.
Pavilhão Paramétrico Interativo, 201.

customer

customer segments

Exposições
SAI –
Polo Turístico
Eventos
Polo Econômico
Instituições
FEOP

Equipe

Site

Acervo
Meios de estímulo
turísticos
Unesco

dos Arquitetos

cost structure
Investidores

Recursos Públicos

O ia quer abrigar práticas culturais coletivas, trazendo a público os domínios da vida social que se manifestam
em saberes, ofícios e modos de fazer. Os bens imateriais são a matéria-prima da cultura, que ocorre nos infinitos níveis simbólicos das linguagens, e pode ser apresentada em distintos suportes e ser travestida de arte
popular ou erudita. As representações artísticas exercem a mediação necessária para o compartilhamento da
matéria-prima constitutiva da cultura imaterial e da intangibilidade da memória social. O ia explorará, assim,
a dimensão cultural das práticas desenvolvidas na região, evidenciando uma das questões mais importantes
para se pensar na nossa época: a relação entre culturas regionais e o impacto produzido pelo progresso técnico
urbano. Esse enfoque faz-se necessário para compreendermos, sobretudo, os processos de afirmação de identidades e de construção de memórias ligadas à cultura, sob a perspectiva das transformações que vivenciamos
globalmente e que repercutem nas mais distintas esferas.

Serão criados núcleos culturais no ia, sob a tutela do conselho curatorial. Tais setores deverão documentar e divulgar as pesquisas etnográficas e artísticas do instituto. Com essa iniciativa, o ia pretende ser institucionalmente um suporte contemporâneo à expressão artística regional, ao organizar, arquivar e propiciar
intercâmbios culturais entre as linguagens artísticas regionais e internacionais. A operacionalidade desse desenvolvimento multicultural caberá aos curadores e pesquisadores, que irão descrever e detalhar a singularidade de cada articulação dentro de cada novo projeto.

Os artistas residentes convidados terão a oportunidade de desenvolver seus trabalhos por meio da integra
ção com outras disciplinas artísticas, em parceria com membros das comunidades locais. O programa funcio nará por convite, sendo a seleção de artistas residentes baseada na qualidade de sua produção criativa, bem
como em seu interesse em desenvolver projetos e atividades que gerem benefícios às comunidades locais. O ia
acredita que o diálogo entre artistas brasileiros e estrangeiros, entre artistas novos e consolidados, produzirá
encontros estimulantes e produtivos para todos.

Felipe Arturo, ‘’Los exilions de Trotsky’’, 2009 (Colombia).

exposições

O ia contará com um magnífico espaço de exposições, ingrediente contemplado nas premissas do edital
do concurso de projetos para a arquitetura, permitindo a montagem de obras e exposições em formatos não
ortodoxos, sempre de forma sustentável e acessível. Haverá um programa de exposições para expor o acervo
fixo do ia, além de laboratórios para os artistas residentes mostrarem suas exposições, curadas pela equipe do
ia e por curadores externos convidados.

O instituto promoverá oficinas e palestras, por meio das residências artísticas, do seu corpo técnico e
de parcerias locais, nacionais e internacionais, trabalhando com as diversas modalidades de arte e para uma
variedade de públicos. O ia entende que as oficinas e espaços de discussão são essenciais para a construção
reflexiva desse espaço artístico-cultural com a participação efetiva do público.

Contando com a parceria de pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, o ia está comprometido
com o viés crítico favorecido pela esfera estética, entendendo que a pesquisa é uma dimensão essencial na
construção do pensar contemporâneo. A produção intelectual e acadêmicas serão colaborativas e divulgadas
nas plataformas digitais e em eventuais publicações.

O ia compreende a arte na amplitude de seus suportes, incluindo o cinema, a música, a dança e a performance. Com espaços apropriados para apresentações, o anfiteatro e áreas externas poderão ser ocupadas com
espetáculos e atividades, além de abrigar cursos e oficinas promovidos pelo ia e seus parceiros.
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Brígida Baltar, “A coleta da neblina”, 1996-2004

O ia será constituído por um conselho administrativo
deliberativo, composto por cinco membros, com o intuito
principal de avaliar, discutir e implementar as decisões de
gestão do museu. Para colocar em prática as decisões tomadas pelo conselho, haverá departamentos, todos liderados
diretamente por, pelo menos, um dos membros do conselho,
para se ter um sistema de operação mais direto.

Idealização e coordenação geral do projeto.
Nos anos 1990, estudou design moveleiro com Angélica
Santi e iniciou suas atividades como designer. Em 1995, abriu
a Antagônica Design e Arte em sua cidade natal, Jundiaí, uma
loja de design de móveis e galeria de arte, quando representou diversos artistas e designers nacionais e internacionais
como: Gustavo Rosa, Antonio Peticov, Ivald Granato, Roberto Aguilar, Gregório Gruber, Vera Café, Beccheroni, Irmãos
Campana, Moshe Gorban, Duílio Ferronato, Ingo Maurer,
Rosenberg Ring, entre outros. Logo em seguida, viajou para
Minas Gerais e, impressionada com a riqueza do artesanato
mineiro, inaugurou um novo ponto, a Viela Rica, uma feira
de rua que misturava do design italiano ao artesanato mineiro. Em 2002 iniciou um projeto social no distrito de Antônio
Pereira, criando a marca Preguiçosa, uma linha de colchas,
almofadas, tapetes e pufes feitos por mulheres de baixa renda no distrito em Ouro Preto, a partir da releitura de técnicas

tradicionais mineiras. Ministrou cursos de produção cultural
pelo FAT e oficinas ligadas à cultura e gestão cultural como
“O caminho do artesanato no mercado brasileiro” e “Mapas
urbanos: qual é o caminho da cidade histórica?” nos Festivais
de Inverno em Minas Gerais. Produziu, via a empresa Comunicação Nacional, em Ouro Preto, o 1º Concerto de Sinos,
conduzido pelo maestro catalão Llorenç Barber, discípulo de
John Cage. À convite do professor doutor Oliver Tabares, realizou, na Universidade de Medellín (Colômbia), a palestra
“Projeto FAOP | Fundação de Arte de Ouro Preto: arte e patrimônio”. De 2007 a 2011 foi assessora de comunicação da
Fundação de Arte de Ouro Preto, entidade pública vinculada
à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Desenvolveu projetos no estado de Minas Gerais junto à G11 | Associação para o Desenvolvimento da Arte e da Cultura, criando e
dando suporte a exposições e projetos especiais. Atualmente
é presidente do Instituto de Arte Contemporânea de Ouro
Preto (ia) e idealizadora e responsável pelo projeto “B*Art –
a new path”, em Barbados, Caribe. Por vocação, dedicou-se à
política cultural para entender e buscar um sentido de universalização, acesso e desenvolvimento econômico sustentável como forma do entendimento do eu coletivo e da valorização de cada indivíduo no processo artístico.

Artista plástica e crítica cultural.

“Movimentos de Ouro Preto”, Vera Café, 2017.

assessoria administrativa
e ﬁnanceira
sultoria na utilização dos mecanismos de incentivo fiscal à
Especializada em prestação de contas e execução financeira
de projetos incentivados por leis federais e estaduais.

Décio Pignatari, “Caviar o Prazer”, 1956/2017

assessoria jurídica

comunicação digital

escritório cesnik, quintino

erika dias

Pioneiro em consultoria jurídica na área de entreteni
mento e utilização de incentivos fiscais para viabilização de
projetos culturais, esportivos e no terceiro setor. Desde o
início de suas atividades, em 1996, o CQS Advogados contri
buiu para a profissionalização e o crescimento do mercado
de entretenimento no Brasil. Antecipando tendências com
soluções inovadoras para a consolidação deste segmento no
país, tornou-se elo fundamental na estruturação de diversos
negócios de mídia e entretenimento. A atuação destacada no
terceiro setor demonstra o comprometimento do escritório
no desenvolvimento de iniciativas desinteressadas de lucro
de alta relevância à sociedade. O CQS Advogados tem sido
pioneiro, também, na estruturação de negócios sociais e tem
participado das iniciativas de estímulo a empreendimentos
que almejam resultados econômicos e sociais.

Mestra em estudos de linguagens, professora universi-tária
e pesquisadora de doutorado em comunicação digital. Especialista em planejamento estratégico de comunicação, redes
sociais e linguagens digitais, tem desenvolvido cursos,
consultorias e projetos de comunicação e marketing para
empreendedores e instituições há mais de uma década. Leva
na bagagem dois prêmios de jornalismo e a expertise em
corporações nacionais e internacionais. Possui certificações
em conteúdo digital pela Hubspot, Rock Content e Google.além de shows, espetáculos teatrais e exposições artísticas.

design gráﬁco e identidade visual tecnologia
traust it
Já recebeu mais de 470 prêmios internacionais de design gráfico. Sua vasta área de atuação é reflexo do modo como
enxerga design: como um diálogo. Portanto, quanto mais se
dialoga, mais rica torna-se a experiência profissional. Como
frutos dessa postura, assistimos não apenas seu livre trânsito
por todas as áreas do design gráfico — de projetos globais para
marcas de consumo à projetos locais para empresas independentes — mas também a remoção das habituais fronteiras da
profissão, expandindo sua atuação por ilustrações (que você
pode conhecer aqui), objetos (aqui), tipografia (aqui) e culminando nos 20 livros de sua autoria já publicados (aqui), todos
marcados pela livre mistura entre design, história, arte e literatura e que resultam em narrativas contemporâneas que
testam os limites da linguagem e tornam obsoletas as próprias definições e subcategoria daquilo que nos acostumamos a chamar de livro.

A Traust é formada por dois jovens, Tácito Viero e
Gerhard Diefenthaeler. Sua expertise é transformar ideias
audaciosas em negócios digitais trazendo soluções carregadas pelo estado da arte em tecnologia da informação, junto a
uma criação artística original.
Desde 2017 realiza vários projetos, dentre eles: identidades digitais, produtos mínimos viáveis, buscadores, lojas
virtuais, marketplaces, plataformas de negócios inovadoras
e disruptivas. A Traust se compromete com a visão do cliente e realiza planejamento alinhado com as suas necessidades.
Sistemas web são pensados desde o design inicial com foco
nos mais diferentes tamanhos de telas dos dispositivos e
saem prontos para serem indexados, com o melhor formato,
pelos provedores de busca da internet.
www.traust.it

assessoria de comunicação
saulo rios

Passagem de Mariana.

Thiago Rocha Pitta, “Cimento sobre tela, musgo
e vegetais sobre terra” , 2018.

Jornalista, formado pela Universidade Federal de
Viçosa, especialista em Comunicação, Imagens e Culturas
Midiáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e
mestre em Comunicação e Temporalidades pela Universidade Federal de Ouro Preto. Além de se dedicar à pesquisa
sobre os atravessamentos entre arte, cultura e política, vem
atuando à frente da assessoria de comunicação de projetos
culturais e sociais há mais de 10 anos, com passagens pela
Orquestra Ouro Preto, Fundação de Arte de Ouro Preto,
além de shows, espetáculos teatrais e exposições artísticas.

Tiago Mestre, “Noite. Inextinguível,
inexprimível noite”, 2017.

Detalhe Igreja Nossa Senhora do Carmo.
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O ia é um projeto que traz grande potencial de crescimento e desenvolvimento, tanto para as cidades de Ouro
Preto e Mariana, como para o mercado cultural brasileiro. Além de contribuir para a descentralização do centro histórico-cultural das cidades, será um espaço para ações educativas e artísticas no ambiente urbano.
O projeto também busca atender à necessidade urgente de ações de recuperação após a catástrofe de
Mariana e regiões adjacentes, utilizando, para isso, a arte e a cultura. Com esse intuito, o ia estabelecerá
um novo plano turístico para a região, sem abrir mão de seus valores e de sua história, e irá ao encontro de
museus, sujeitos, visões, experiências e ideias já existentes, bem como se envolverá na construção de outras
iniciativas ainda inéditas. O projeto do ia, desde sua origem, conceberá, aproximadamente, 800 empregos
entre diretos e indiretos.

De acordo com pesquisa nacional sobre os hábitos culturais dos brasileiros, 56% da população – o correspondente a cerca de 86 milhões de pessoas – frequentou pelo menos uma atividade cultural em 2016,
com avanço de três pontos percentuais em comparação a 2015. Em relação a 2008, o resultado mostrou
incremento de 13 pontos percentuais. A pesquisa foi divulgada, em 2017, pela Federação do Comércio do
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).
Enfatiza-se que mercado primário de arte contemporânea no Brasil se caracteriza por ser jovem, dinâmico e estar em processo de expansão e internacionalização, formado, prioritariamente, por empresas de
pequeno porte. Isso fortalece a necessidade de associações e organizações para aprimoramento das atividades e desenvolvimento do setor. É o que informa a Associação Brasileira de Arte Contemporânea (Abact)
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com a
Pesquisa Setorial Latitude 2016 (a pesquisa mais recente da entidade, divulgada em 2017).
A investigação confirma a tendência já apontada anteriormente: as galerias criadas a partir de 2000
correspondem a maioria das existentes, totalizando 55%. Há um crescimento das galerias fora do eixo Rio-São Paulo, mas elas continuam se concentrando nas capitais. Já sobre a internacionalização, 61% das galerias declaram ter um planejamento nítido, explícito e institucional para a internacionalização, sendo que
34% desenvolveram novas parcerias com galerias internacionais. Em 2015, 20% das vendas das galerias
pesquisadas foram para o mercado internacional, o que representa um crescimento em relação a anos anteriores. O maior destino de vendas internacionais foi os Estados Unidos.

O mercado de arte contemporânea no Brasil vem ganhando força. Apesar da crise no país ter se intensificado em 2015, o impacto no mercado primário brasileiro de arte contemporânea foi menor do que se
imaginou, segundo Associação Brasileira de Arte Contemporânea. O mercado primário brasileiro de arte
contemporânea vive um período extremamente dinâmico, o que se reflete no aumento consistente do volume de negócios, na participação de novas galerias, museus, artistas e colecionadores, na profissionalização,
na renovação dos modelos de negócio vigentes, na crescente inserção e no reconhecimento internacional
de seus agentes.
A percepção geral é a de que o mercado brasileiro de arte presencia um momento positivo, e o país é
visto com vantagem competitiva em relação a outros mercados da América Latina. Mais do que visibilidade internacional, o mercado brasileiro de arte contemporânea e seus agentes vivem um processo efetivo e
acelerado de internacionalização.
A força das galerias mais jovens chama a atenção nesse cenário. A nova geração de galerias contribui
significativamente com a expansão e a renovação do setor, assim como os museus. São elas que mais introduzem novos artistas no mercado e, hoje, passam por um processo de profissionalização, internacionalização e crescimento mais acelerado do que os vividos pelas galerias e pelos museus que têm mais de uma
década de atividade.
Tais fatores, conjuntamente, indicam que estamos observando um crescimento consistente, resultado
do amadurecimento da área e do reconhecimento internacional da produção contemporânea por ele representada. Embora as taxas de crescimento possam, eventualmente, diminuir nos próximos anos, o setor
como um todo deverá se consolidar.
Contudo, ainda se observa um grande descompasso entre a pujança da produção artística e do mercado e a fragilidade das instituições públicas brasileiras. Esse desequilíbrio ameaça o setor das artes como um
todo. São, portanto, necessárias e urgentes políticas públicas adequadas, que fomentem iniciativas públicas
e privadas, assim como público-privadas, voltadas para o fortalecimento, a profissionalização, a expansão e
a internacionalização não apenas do mercado, como também das demais instâncias do sistema: formação,
produção, crítica, curadoria, pesquisa, instituições e espaços independentes. É preciso buscar, ainda, ações
efetivas para solucionar gargalos e entraves recorrentes, como os apontados pelas galerias e colecionadores
internacionais sobre o setor.
O estudo feito pela ArtTactic e coordenado por Anders Petterson aponta que há um grande interesse
e confiança da parte dos colecionadores internacionais no mercado de arte brasileiro. Os dados indicam

Rosana Paulino, “ O progresso das nações”, 2017.

“Limite Zero”, Berna Reale, 2012.

que 66% dos colecionadores internacionais estão confiantes acerca do crescimento do nosso mercado nos
próximos cinco anos. Entre tais colecionadores, 88% apontam a qualidade da produção brasileira como um
dos pontos fortes, e 55% consideram que a bem estruturada e sofisticada base de colecionadores brasileiros
é um dos destaques desse mercado. Além disso, 40% dos colecionadores já adquiriram obras de artistas
brasileiros, e 74% têm a intenção de fazê-lo nos próximos cinco anos. A presença de artistas e galerias no
circuito internacional é destacada com um dos pontos fortes do nosso mercado.
Os principais obstáculos apontados pelas galerias, segundo pesquisa Latitude, para o desenvolvimento
do setor no País são: burocracia; carga tributária; instabilidade econômica do país; planejamento; gerenciamento de processos administrativos; acesso a colecionadores privados; acesso a colecionadores instituci onais; redes de contatos limitadas; pessoal qualificados.
Os locais privilegiados para a realização de negócios continuam sendo a sede museológica e a galeria.
Ainda de acordo com a Pesquisa Setorial Latitude, a sede das galerias é a principal plataforma para a realização de negócios, concentrando 53% das vendas. As feiras também são muito importantes, com 28% dos
negócios realizados nas feiras nacionais e 9% nas feiras internacionais. Um pequeno volume de negócios
ocorre em outras situações, como visitas a clientes, sites das galerias e parcerias com outros locais e instituições. Tem-se identificado um crescimento nas vendas via canais virtuais.

Foi desenvolvido um fluxo de caixa simples para os próximos dez anos, a fim de identificar os períodos
críticos e as necessidades de caixa para a condução da obra do ia e o início de suas atividades. Foram adotadas algumas premissas para a elaboração desta análise inicial, mas que serão pontualmente alinhadas
depois da decisão do seminário e concurso arquitetônico do ia:
• Estima-se que a obra completa deve ocorrer em dez anos, e os desembolsos são divididos de acordo com
essa estimativa. Ainda assim, o instituto inicia as visitações assim que a primeira fase da obra estiver concluída.
• A receita bruta durante a fase de construção equivale às visitações às instalações, mostras e intervenções artísticas temporárias organizadas pelo ia, além de recursos através de doações;

• A admissão para o cidadão ouro-pretano será gratuita. Para os demais visitantes, a entrada terá um
valor de R$ 20,00 a R$ 40,00 (dependendo da idade e dia da semana), quantia estimada tomando como base
no valor do ingresso do Museu da Inconfidência e de Inhotim. Esse valor será reajustado anualmente pela
inflação (7% a.a.);
• O número de visitantes esperado é calculado tomando como base o volume de visitantes anuais do
Museu da Inconfidência, que, em 2017, foi de 155.525 pessoas, alcançando um total de aproximadamente 170
mil pessoas, se somado o público da galeria da instituição. Para o período de obras do ia, estima-se metade
desse número de visitantes, crescendo a uma taxa anual de 5%. Após a inauguração, o número de visitantes se
equipara ao do Museu da Inconfidência e continua a crescer a uma taxa anual de 5% nos anos subsequentes;
• Despesas gerais e administrativas e os custos de marketing e divulgação são calculados compondo os
33,33% restantes da operação do ia;
• Estima-se que salários, despesas gerais e administrativas e custos de marketing e divulgação serão reajustados anualmente a uma taxa de 7% (mesmo reajuste do valor do ingresso do museu).

Ainda será necessária a realização de pesquisas mais aprofundadas e a obtenção de informações adicionais quanto à estrutura de funding e captação do ia, além de uma análise mais detalhada sobre o processo de
residências artísticas antes e durante a fase de construção para à aquisição de obras para a constituição do
acervo do museu.
Todavia, em um cenário em que doações e geração de receita ocorram no período das obras, o ia é capaz
de se sustentar com fluxo de caixa positivo durante a sua construção. Esse caixa positivo será suficiente para
arcar com os primeiros anos de operação efetiva do museu, os quais serão naturalmente mais desafiadores.
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A seguir, estão listados alguns exemplos mundiais de cidades não metrópoles que promoveram a cultura da arte contemporânea, desenvolveram-se e, atualmente, são referências:

e Art House Projects

,

Polo cultural formado por três museus de arte contemporânea. A cidade localiza-se a 677km de
de 300 mil pessoas.

Acervo de obras de arte norte-americana, produzidas a partir dos anos 1960. A cidade fica a 80km
2015, foi de 150 mil pessoas.

Feira de arte contemporânea e moderna comercial que acontece durante cinco dias, anualmente.
Cada edição recebe em média um público de 50.000.

Exposição de arte moderna e contemporânea realizada a cada cinco anos. A cidade está situada
contou com um público de 887.000 pessoas.

A Pesquisa Anual de Museus (PAM) é uma iniciativa do Cadastro Nacional de Museus (CNM), promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Trata-se de um dos levantamentos mais amplos
e confiáveis sobre os museus brasileiros, sua última edição é de 2014. Ainda que o ia seja um instituto,
a pesquisa fornece um panorama sobre o universo museólogo do país. Alguns dos seus dados estão
descritos a seguir.

Em relação aos instrumentos de gestão e planejamento, a taxa de museus mineiros que declaram ter
regimento interno é de 41,8%. Entre estes, chama a atenção o percentual de museus privados: 59,3%.
Destaca-se, ainda, o percentual relativamente baixo de museus municipais que têm regimento interno
(33,8%), dada a grande quantidade de museus dessa natureza em Minas Gerais. Nas instituições com
vínculos federal e estadual, os percentuais são de 45,2% e 38,5%, respectivamente.
Em relação à existência de plano museológico, 28,5% declararam ter o instrumento. O percentual é de
45,2% entre os museus de natureza administrativa federal; 33,3% entre os museus privados; 26,7% entre os museus de outra natureza administrativa; 23,1% entre os estaduais; e 20,8% entre os municipais.

Um total de 19,4% dos museus existentes em Minas Gerais declarou ter associação de amigos, percentual semelhante ao nacional.

No conjunto dos museus mineiros registrados no Cadastro Nacional de Museus (CNM), 58 possuem coleções de 501 a 3 mil bens culturais e somente uma instituição conta com mais de 100
mil objetos no acervo. A maior parte dos museus mineiros (65,1%) possui em seu acervo até 3 mil
objetos, sendo que, nesse grupo, destacam-se as instituições municipais, federais e de empresas.
A unidade museológica que apresenta acervo mais numeroso, com mais de 100 mil bens culturais,
é da categoria fundação.

Regina Parra, Atrás das Janelas, 2011

Observa-se que a tipologia de acervo mais encontrada nos museus de Minas Gerais é a de história,
com 65%. Na sequência, aparecem artes visuais (55,8%), imagem e som (47,8%), ciência e tecnologia
(36,3%), ciências naturais e história natural (33,3%), arqueologia (27,2%), antropologia e etnografia
(24,8%), biblioteconômica (18,6%), documental (6,3%), virtual (4,2%), arquivística (1,3%) e outras
(9,1%). Comparativamente aos outros estados da região Sudeste, as tipologias de acervo dos museus
de Minas Gerais aproximam-se, em percentuais, às do Rio de Janeiro e de São Paulo. No tipo de acervo
virtual, os museus mineiros aparecem com a taxa mais alta da região.
Ao todo, 77% dos museus do Estado declararam ter seus acervos registrados. Os instrumentos mais
utilizados para essa finalidade são a ficha de catalogação (50,4%), o livro de registro (46,5%) e a documentação fotográfica (44,1%). Em relação ao tombamento, 19,4% dos museus afirmaram possuir acervos protegidos por esse instrumento; a esfera municipal tem a maior incidência nesse quesito (34,4%),
seguida pela estadual (31,3%) e federal (28,1%).

Das 165 instituições de Minas Gerais cadastradas, 89,7% encontram-se abertas ao público, 8,5% fechadas e 1,8% (sete museus) está em fase de implementação, apresentando um cenário semelhante ao nacional. Os percentuais de funcionamento dos museus entre terça-feira e sexta-feira variam de 90,3% a
94,5%, valores que decrescem para 56,4% às segundas-feiras, 49,7% aos sábados e 47,3% aos domingos.
O agendamento de visita é necessário em 6,1% das unidades museológicas do Estado. Já a cobrança de
ingresso é praticada em 25,5% dos museus mineiros, sendo que quase um terço desses (30%) cobra
ingresso no valor de R$2,00 e 10% cobram entre R$6,00 e R$20,00 pelo acesso.
Em Minas Gerais, 21,8% dos museus cadastrados possuem infraestrutura para recebimento de turistas
estrangeiros. As ferramentas de comunicação mais disponibilizadas para esse público são: publicações
em língua estrangeira (47,2%), etiquetas/textos em língua estrangeira (44,4%) e sinalização visual em
língua estrangeira (36,1%).

Afonso Tostes, Sem título, da série Sala de trabalho, 2015

Artesão da Mata dos Palmitos, Ouro Preto, 1999

De acordo com o CNM, 45,1% dos museus de Minas Gerais cadastrados declaram ter planos de segurança e de emergência. Entre estes, 74,3% têm plano de segurança contra roubo e furto e 67,6% têm
plano de combate a incêndio.
No que se refere à adoção de medidas preventivas contra incêndio, 76,2% realizam procedimentos, tais
como treinamento periódico dos profissionais, brigada contra incêndio, revisão de extintores e da rede
elétrica. Dos museus mineiros, 77,4% dispõem de equipamentos de detecção e combate a incêndio, sendo
mais encontrados os seguintes tipos: extintor, hidrante/mangueira, porta corta-fogo, detector de incêndio e sprinkler. Equipamentos de conservação e controle climático são usados em 28,7% das instituições.

Em Minas Gerais, 82,3% dos museus realizam exposição de longa duração. Essa modalidade expositiva está presente em 92,3% das instituições estaduais, 84,2% das municipais e 67,7% das federais. No
segmento privado, a categoria fundação é a que apresenta a maior taxa: 100% dos museus cadastrados
realizam exposição de longa duração.
Quando se trata de exposições de curta duração, o percentual é de 66,5% do total de museus mineiros.
Essas exposições são realizadas por 74,2% das instituições federais, 69,2% das estaduais e 63,2% das
municipais. A categoria fundação destaca-se também nessa modalidade, com o maior percentual entre
os museus privados (70%).
As exposições itinerantes, por sua vez, são feitas em 28% dos museus cadastrados, entre os quais estão
inseridos 53,8% dos estaduais e metade dos museus do tipo fundação.

Das instituições, 53% afirmaram ter um setor ou uma divisão destinada à ação educativa, sendo o segmento infanto-juvenil o mais atendido (97,7%), seguido pelos públicos adulto (80,5%), da terceira idade
(59,8%) e de pessoas com necessidades especiais (31%). Outros tipos de público são atendidos em 4,6%
das instituições.

No que tange à realização de atividades culturais nas instituições museológicas cadastradas, a categoria mais frequente é a de eventos sociais e culturais (58,5%), seguida por conferências, seminários,
palestras (56,1%) e cursos/oficinas (50%).
O tipo de publicação mais frequente nos museus de Minas Gerais são os materiais de divulgação, produzidos por 60% das instituições. Na sequência, estão os periódicos impressos (18,8%), os materiais
didáticos (18,2%) e os catálogos dos museus (17,6%). Catálogos das exposições de curta duração são
publicados por 15,8% dos museus; guias, por 12,7%; periódicos em meio eletrônico, por 7,3%; anais, por
1,8%; e 6,1% desenvolvem outros modelos.

No que se refere ao quadro de funcionários dos museus cadastrados no Estado de Minas Gerais, destaca-se
a área administrativa como sendo a mais expressiva (647 profissionais), seguida dos setores de segurança
(378) e de limpeza (243). Entre as especialidades do corpo técnico, ressalta-se o número de historiadores
(107). Observa-se, também, que nos quadros das instituições mineiras há 22 museólogos. Acredita-se que
essa quantidade tenda a aumentar a partir da criação dos cursos de graduação em Museologia, da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), em 2008, e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2010.
A existência de política de capacitação de pessoal e de programa de voluntariado é declarada por 43,6%
e 32,1% dos museus, respectivamente. Ambos os percentuais são similares aos nacionais.

Dos 150 museus mineiros que responderam ao item referente a orçamento próprio no questionário do
CNM, 38 apontaram sua existência, o que representa uma taxa de 25,3%. Destes, 23 são públicos (16
municipais), 10 são privados e 05 são de outra natureza administrativa.
O percentual do Estado é superior ao brasileiro (22,3%). Na região Sudeste, o percentual mineiro é
inferior somente ao do Rio de Janeiro (31,3%). Entretanto, cabe observar que no Rio de Janeiro há 36
instituições com orçamento próprio, enquanto em Minas Gerais existem 38.

Paula de Solminihac, ‘’Caja de Tizas - Falla Activa’’, 2012 (Chile)

Carros e destroços de casas são vistos em meio a lama após o rompimento
da barragem de rejeitos da mineradora Samarco no Distrito de Bento
Rodrigues, no interior de Minas Gerais , 2015

Amr Alngmah utiliza uma placa de circuito para invocar a Caaba na
Grande Mesquita em Meca através de sua obra “Espiritualidade Digital”
(Doug Coombe/Museu Nacional Árabe-Americano).

Stuart Brisley,And for today... nothing, 1972
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