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Nota de Imprensa 

 
Santander inaugura exposição Ateliês 
pernambucanos 1964-1982 no MEPE 

 
■ Museu do Estado de Pernambuco recebe mostra inédita, com 160 obras, 

documentos e fotografias nunca exibidas juntas publicamente.  
 
Porto Alegre, 25 de abril de 2016 – De 13 de maio até 3 de julho, o Santander e o Museu do 
Estado de Pernambuco apresentam a exposição Ateliês Pernambucanos 1964-1982. Iniciativa, 
que traz Marcelo Campos na curadoria, reúne diferentes grupos de artistas que fundaram 
espaços de criação de arte e cujos trabalhos são relevantes no contexto do tema, como Adão 
Pinheiro, João Câmara, Gilvan Samico, Gil Vicente, Luciano Pinheiro, Guita Chafifker, Raul 
Cordula, Liliane Dardot, José Claudio, Ypiranga Filho, e outros. 
 Ateliês Pernambucanos 1964-1982 apresenta núcleos intercambiantes, onde estão 
contemplados a pesquisa de campo realizada em diversos ateliês. Uma linha do tempo conta a 
história por meio de datas e fatos relevantes, além de referências históricas e obras de artistas 
seminais que influenciaram os ateliês pernambucanos, como Vicente do Rego Monteiro e 
Abelardo da Hora. O trabalho de pesquisa foi realizado junto aos acervos do Recife, com 
professores dos artistas, organizadores e interlocutores dos grupos. 
 Inicialmente, a ideia do projeto foi pesquisar um movimento que surgiu nos anos 60, em 
Pernambuco, com artistas que começavam a se reunir em ateliês coletivos em Olinda. O 
movimento, que estimulou esta integração, tem início com a migração de alguns artistas para a 
cidade, ainda no final da década de 1950. Mas o marco inaugural é a ocupação cultural do 
Mercado da Ribeira, em 1964, por meio da criação do Ateliê Coletivo e da Galeria Permanente 
de Exposições.  A partir dai, diversos ateliês e espaços de arte são abertos em Olinda, como a 
Oficina 154 e o Atelier Mais 10, além dos ateliês das ruas do Amparo, Prudente de Morais e do 
Bonfim, e as galerias Sobrado 7, 3 Galeras, Lautreamont, Senzala e Franz Post.  
 Outros fatos históricos se ligam a este momento profícuo nas artes pernambucanas, 
como a constituição do MAC, na década de 1970, a Oficina dos Guaianases, em 1974. Trata-
se de um período de intensificação de mostras coletivas, que impulsionou a carreira de vários 
artistas.  
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Texto curatorial, por Marcelo Campos 
Ateliês pernambucanos: 1964 – 1982 
 Como narrar uma época e uma região a partir de valores, muitas vezes, imateriais, 
vivenciais, inapreensíveis? Por que fazer de encontros afetivos dados históricos para caber em 
livros, teses, exposições? Pensar uma região e um tempo é muito mais do que tentar capturá-
los. Pensar uma região é torná-la presente no tempo e no espaço para que possamos refletir e 
seguir em frente, pois tirar da memória impossibilita o futuro. 
 Por isso, escolhemos um nome para esta exposição que associa o local da arte e dos 
encontros (ateliê), o local onde tais encontros aconteceram (Pernambuco), e um tempo, 1964-
1982, uma época marcada por dois fatos específicos, a saber: a iniciativa artística conhecida 
como Movimento da Ribeira, em 1964, e a patrimonialização de Olinda, em 1982. 
A exposição “Ateliês pernambucanos” segue as tarefas de fazer de um momento uma 
possibilidade de reflexão, a partir de fatos cotidianos que, hoje, justificam um período histórico 
em que artistas, intelectuais, instituições e políticos promoveram encontros, abriram ateliês e 
galerias, transformaram espaços públicos e privados em lugares onde a arte era produzida e, 
sobretudo, vivenciada. 
 O regionalismo em Pernambuco vinha se consolidando desde o século XIX, um 
pensamento que foi caracterizado como “nativista”, fazendo dos que nasciam na terra, das 
paisagens, comidas, costumes, o foco principal das artes, da literatura, dos estudos sociais. 
Mas, o fato principal para essa valorização foi o Manifesto regionalista, ponto inicial desta 
exposição, em que Gilberto Freyre se dedicava, então, a pensar os “modos de ser” para 
articular o que é característico de uma região comparada a outras, podendo gerar o que seja 
“difusamente brasileiro”. 
 Na presente exposição, percebemos, de modos variados, o quanto o que se implantou 
como regionalismo no pensamento social passou a ser aceito e refutado na produção artística 
da época em questão. Principalmente, ao analisarmos os antecedentes dessas coletividades 
artísticas, como a Sociedade de Arte Moderna do Recife, inaugurada em 1948. Vemos, então, 
a valorização de dados da cultura, como as manifestações populares, e, muito fortemente, a 
tentativa de fazer da paisagem cotidiana um advento memorável. Mas, de outro modo, a 
produção respondia formalmente a informações estéticas internacionais, chegando-se, mesmo, 
à busca pela abstração e por atuações mais experimentais. 
 Uma transposição se faz notar na pesquisa sobre a época, a mudança de artistas e 
ateliês para Olinda. Nas entrevistas, os artistas justificam motivos variados, um lugar onde, na 
época, os alugueis eram mais baratos e havia grandes espaços para ateliês, por exemplo. Com 
isso, veremos a arte tomar conta de espaços, como, a Oficina Guaianases, a Oficina 154, o 
Atelier + 10, a galeria 3 Galeras,  o Atelier Coletivo de Olinda.  
 Como experimentação em arte, vemos os artistas firmemente se dedicarem à gravura, 
muito por conta das próprias oficinas. Mas, percebemos, também, a forte presença do 
desenho, da pintura e, um pouco menos, da escultura. A gravura, de modo geral, é uma 
atividade gregária, envolve técnicos, assistentes, que acabam por fazer do ofício uma atividade 
coletiva. 
 Fator de grande relevância para a exposição, e que, de certa forma, confere à mostra 
um dado conclusivo, foi a aceitação dos artistas por uma pintura ao ar livre, o histórico plein air. 
Aqui, a sensação das atividades coletivas, reunindo artistas em aberturas de exposições e 
outros momentos de convivência, como almoços, por exemplo, traz à atitude de pintar ao ar 
livre um sentido hedonista, mas, ao mesmo tempo, político. Não devemos esquecer que o 
período da exposição compreende quase toda a época da ditadura militar. 
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 É justamente a paisagem que fará com que Olinda se torne Patrimônio Cultural da 
Humanidade, em 1982. Esse fato e o modo como a cidade se comportará diante do mesmo 
divide opiniões, pois traz, em momentos específicos, a impossibilidade de circulação de carros, 
esvaziando a cidade, segundo os próprios artistas, e, por outro lado, de modo mais propositivo, 
oferece a popularização e a ampliação das artes em centenas de ateliês. 
 Pensar a arte pernambucana de 1964 a 1982 é, hoje, retomar, trazer à luz, misturar a 
produção de um dado local ao pensamento mais amplo, contemporâneo, e, por que não dizer, 
multicultural. 
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