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Nota de Imprensa 
 

 
Santander muda paisagem urbana de Belo 

Horizonte com Circuito de Arte  
 
 

 Obras são um presente do banco à população para celebrar o Dia de 
Tiradentes.  

 
 

 Projeto busca renovar cenários de bairros da capital de Minas Gerais com 
intervenções artísticas em agências bancárias. 

 
             
 Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 - O Santander leva às ruas de Belo Horizonte o 
projeto Circuito de Arte por meio de intervenções de arte contemporânea, assinadas pelo 
Coletivo Lodi. A partir de 21 de abril, dez agências Santander espalhadas pela cidade recebem 
obras com até dez metros de altura. Trata-se de trabalhos com grandes dimensões, ao ar livre, 
que cumprem o objetivo de aproximar as pessoas da arte produzida em Belo Horizonte e 
contribuir para o repertório cultural da população. Com curadoria de Ricardo Resende e 
coordenação geral de Ana Helena Curti, foram utilizadas chapas de PS e adesivos nos 
processos de criação para garantir o impacto visual das obras.  
  De acordo com Marcos Madureira, diretor Presidente do Santander Cultural e vice-
presidente executivo de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade 
do Santander, a exposição é uma homenagem do Banco à capital mineira. “O Circuito de Arte 
faz releituras contemporâneas da obra do pintor Alberto da Veiga Guignard, que integra nosso 
acervo, e dá a elas a sua dimensão pública. É um prazer apresentar esse trabalho em meio às 
comemorações do Dia de Tiradentes numa cidade com a qual temos uma relação tão estreita”, 
afirma. 
 Em um momento de reflexão sobre a retomada dos espaços públicos, o Circuito de Arte 
transforma as fachadas das agências do Santander em suporte para a criação artística. A 
iniciativa está alinhada ao desejo crescente do banco de humanizar as cidades e também 
permite que a arte se torne visível a todos. O projeto cria uma rede para que o público possa 
percorrer um circuito no meio urbano, com propósito de despertar a criatividade e a 
sensibilidade, além de fortalecer ideias e enriquecer a visão de mundo.  
 Ana Helena destaca que “foi um privilégio participar e trabalhar com os artistas 
mineiros”.  Já Resende afirma que "foi inovador, único e muito prazeroso fazer este projeto 
junto com os artistas do Coletivo Lodi e levar a arte a um público amplo e diverso nas ruas Belo 
Horizonte, por meio das fachadas do Santander”. “A minha maior curiosidade é saber como o 
público vai reagir diante das intervenções artísticas inspiradas na obra do grande pintor Alberto 
da Veiga Guignard”, complementa o curador. 
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Sobre o Coletivo Lodi  
  
É sediado em Belo Horizonte e atua no campo das artes visuais desde 2008, com trabalhos 
que transitam entre intervenção urbana, fotografia, vídeo e instalação. Seus membros são 
formados em Artes Visuais pela EBA UFMG e Escola Guignard. Com suas obras, buscam 
experimentar processos criativos que surgem a partir de situações vivenciadas nas cidades. 
 
Brígida Campbell é professora do curso de graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Sócia fundadora do EXA - Espaço 
Experimental de Arte, em Belo Horizonte [www.exa.art.br]. 
 
Bruno Vilela é formado em Artes Visuais pela Escola Guignard – UEMG (2003) e em 
Administração pela PUC MG (2007). Trabalha como artista visual, fotógrafo, vídeo artista e 
coordenador de projetos. É Idealizador e coordenador do FIF BH – Festival Interacional de 
Fotografia de Belo Horizonte (fif.art.br), do EXA – Espaço Experimental de Arte (exa.art.br), do 
projeto Muros: Territórios compartilhados (muros.art.br), da Maratona Fotográfica Z/L – BH 
entre outros. Trabalhou na ONG Oficina de Imagens entre 2004 e 2013 com projetos culturais e 
sociais (oficinadeimagens.org).  
 
 
Sobre as obras e as agências 
 
SANTANDER CARIJÓS 
Rua Espírito Santo, 562  
A diversidade dos tipos mineiros que aparecem nas pinturas de Guignard. São desenhos que 
expressam de forma delicada e com humor as figuras mineiras que povoam as pinturas de 
Guignard e que habitam as ruas de Belo Horizonte. 
Artista: Brígida Campbell 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER SAVASSI 
Avenida Getúlio Vargas, 1245  
Uma das mais impressionantes pela singeleza e silêncio que passam ao se observar as 
pinturas de paisagem de Alberto da Veiga Guignard, são as vistas noturnas das montanhas 
que estão ao redor de cidades retratadas pelo pintor. Aparecem envoltas em meio às nuvens e 
nevoeiros que cobrem os campos e montanhas. São visões oníricas. Aqui Brigida e Bruno 
criaram em várias camadas de acrílico texturizado com plotagens estas peles que cobrem as 
montanhas vistas nas pinturas de Guignard. 
Artista: Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER PRAÇA MARILIA DE DIRCEU 
Rua Curitiba, 2284  
Esta peça gráfica talvez seja a que melhor expressa o mundo mágico que habitamos e no 
movimento sugerido nas pinturas de Alberto da Veiga Guignard. A pintura é estática. Mas a 
boa pintura, mesmo que parada sobre a tela, nos inspira a enxergar o movimento que existe de 
uma nuvem que passa silenciosamente no azul do céu. São volumes gasosos que não se 

http://www.exa.art.br/
http://fif.art.br/
http://exa.art.br/
http://muros.art.br/
http://oficinadeimagens.org/
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repetem e que recobrem as montanhas mineiras. Uma geografia coalhada pela brancura 
agitada das nuvens. 
Artista: Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER PRAÇA LAGOA SECA 
Av. Luiz Prado Franco, 727 – Lj 1  
A magia de uma floresta encantada coberta por um céu coalhado de estrelas. Não se sabe se 
é uma visão noturna ou diurna das paisagens de Guignard. Se dia, seriam gotas de chuva as 
manchas que pulverizam o azul do céu. Se noite seriam as estrelas que iluminam a floresta. O 
belo dessa imagem está no colorido em profusão das árvores. No azul cálido do céu. A obra do 
pintor Alberto da Veiga Guignard é do afeto e tem o apelo da simplicidade de um desenho 
quase infantil. 
Artista: Brígida Campbell 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER SÃO LUCAS  
Av. Brasil, 803  
Quando fala-se ou pensa-se Minas Gerais, imediatamente vêm à mente as montanhas que 
recortam, acidentam e inventam um mar verde na paisagem mineira. Os artistas convidados 
criaram peças pictóricas gráficas de colorido exuberante que expressam o universo de cor do 
pintor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Artista: Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER FUNCIONÁRIOS 
Avenida Getúlio Vargas, 451  
Novo elemento surge nesta peça gráfica. O mesmo colorido. O céu é o grande protagonista 
das pinturas de Alberto da Veiga Guignard. Aqui ele aparece na imensidão azul e amparado 
por uma cadeia de montanhas. Paisagem completa, céu e montanhas. Toda a magia do pintor 
está nesta conjunção entre céu e terra. Tudo acontece nesse encontro. Um vista simples que 
se descortina para a rua através das vitrines da agência bancária. 
Artista: Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER CORAÇÃO DE JESUS 
Av. Prudente de Morais, 1253  
Os artistas usam o grafismo para traduzir a obra poética de Alberto da Veiga Guignard, 
retirando das suas pinturas e gravuras a essência da atmosfera retratada de Minas Gerais. 
Com traços simples de imediata codificação, os dois artistas transferem para as vitrines da 
agencia bancaria, a poética de Guignard, onde retratam um parque urbano bucólico com suas 
árvores e bicicletas que dão pistas da presença humana. 
Artista: Brígida Campbell e Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER AVENIDA 
Av. Afonso Pena, 1500  
Mais elementos surgem nesta peça gráfica para compor as paisagens interpretadas das 
pinturas de Guignard. O mesmo colorido delicado. O céu novamente é o grande protagonista. 
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Aqui ele aparece na imensidão azul plena é coalhado por nuvens brancas, azuis e chuva. 
Sobre estas nuvens como em um conto infantil, casas e igrejas barrocas mineiras surgem 
amparadas nessas nuvens. Paisagem de Guignard mais do que completa, casario, igrejas 
barrocas, céu e nuvens. Nesta peça gráfica toda a poesia do pintor. O singelo desse desenho 
toca com afeto o público na escala da calçada. 
Artista: Brígida Campbell 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER MANGABEIRAS 
Av. Afonso Pena, 4444  
Uma pintura é formada por camadas de cor. Cada artista tem sua paleta de cores. Nesta 
intervenção os artistas buscaram de forma bastante simples “resumir” em camadas as cores 
que predominam nas paisagens iluminadas de Alberto da Veiga Guignard. 
Artista: Bruno Vilela 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 
 
SANTANDER ALAMEDA DA SERRA 
Alameda da Serra, 555 – Lj 2  
O inusitado e o fantástico aparecem neste desenho gráfico de azulejaria. As mulheres de 
Guignard e a mineirice são expressas nestas figuras femininas por meio de um desenho 
“meigo”, delicado e engraçado. Os artistas criam uma situação fantástica em que as mulheres 
sentadas em suas cadeiras estão unidas pelo emaranhado dos seus cabelos criando um 
desenho de padrões gráficos em que o fundo azulejado se confunde com as ondas do cabelo 
penteado das figuras. 
Artista: Brígida Campbell 
Obra e artista inspiração: Diamantina - Alberto da Veiga Guignard 

 

Sobre Ricardo Resende 
 
 Mestre em História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (USP), tem carreira centrada na área museológica. Trabalhou de 1988 a 2002, entre 
o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e o Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, quando desempenhou as funções de arte-educador, produtor de exposições, 
museógrafo, curador assistente e curador de exposições. Desde 1996, é consultor do Projeto 
Leonilson. De março de 2005 a março de 2007, foi diretor do Museu de Arte Contemporânea 
do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, no Ceará. De Janeiro de 
2009 a junho de 2010, foi diretor do Centro de Artes Visuais da Fundação Nacional das Artes, 
do Ministério da Cultura. Diretor Geral do Centro Cultural São Paulo de 2010 a 2014. 
Atualmente é o curador do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, Rio de Janeiro.  Em 
2011 foi curador das mostras retrospectivas Sob o Peso dos Meus Amores, do artista 
Leonilson, no Itaú Cultural e Sérvulo Esmeraldo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 
São Paulo. Ainda em 2011, foi o curador geral do Arte Pará – Ano 30, em Belém do Pará. Em 
2012 foi curador da mostra retrospectiva Sob o Peso dos Meus Amores, do artista Leonilson, 
na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Em 2013 organizou a mostra I 
FotoBienalMASP. Em 2014, organizou a mostra Ateliê Vivo de Sérvulo Esmeraldo no Instituto 
de Arte Contemporânea, em São Paulo. 
 
Sobre Ana Helena Curti 
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 Formada em Licenciatura Plena em Educação Artística (Artes Plásticas) pela Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP), São Paulo, 1981. Aluna do curso de Direito da Fundação 

Armando Alvares Penteado (em andamento). Pós ‐graduada (lato sensu) em Gestão Cultural: 
Cultura, Desenvolvimento e Mercado SENAC, São Paulo. Professora da Faculdade de Artes 
Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Professora do Curso de Pós 
Graduação em Fotografia, Fundação Armando Álvares Penteado (2014). Professora do Curso 
de Produção Cultural da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Professora da SP 
Escola de Teatro Centro de Formação das Artes do Palco São Paulo (2014). Co--
‐coordenadora e professora do curso Art Business da Escola São Paulo (2014). Bolsista da 
Capes / Fulbright tendo trabalhado no Design Department / Contemporary Art Department do 
Brooklyn Museum – New York / USA (1990). Criou a arte3 (1986) empresa especializada na 
criação, desenvolvimento, gestão, administração, gerenciamento, implantação e produção 
executiva de projetos culturais; na criação e desenvolvimento de projetos editoriais e na 
criação, desenvolvimento e implantação de projetos museográficos / expográficos / 
arquitetônicos. À frente da arte3 realizou mais de 700 projetos no Brasil e exterior. Criou a 
arte3log (2006), empresa especializada em logística de projetos culturais (embalagem, 
transporte nacional, transporte internacional e despacho aduaneiro). Criou a inarts (2008), 
empresa especializada na administração de cessão de direitos de imagens de obras de artes 
visuais e arquitetura. Foi presidente do Conselho de Administração da organização social A 
Casa, instituição responsável pela gestão do Museu da Casa Brasileira, Secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo (2006 a 2014). Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Cultural Brasil Turquia. 
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