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Resumo 
 
O documento apresenta um comentário histórico-crítico sobre o X Salão de Artes Visuais da 
Cidade do Natal, a partir do que delineia o estado da discussão sobre arte contemporânea, 
seu conceito e sua produção no Rio Grande do Norte - RN, no momento da realização do 
Salão, em 2007. Usa como fontes textos críticos escritos pelo autor e por seus alunos de 
história da arte, além de documentos oriundos da Fundação Capitania das Artes, promotora 
do evento. É uma contribuição para o estudo histórico dos salões de arte no RN em 
elaboração pelo Grupo de Pesquisa Matizes, do Departamento de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Conclui sobre a atualidade da produção artística analisada, 
assim como sobre a afirmação da identidade cultural dos artistas.  
 
Palavras-chave: História da arte no Rio Grande do Norte, salões de arte, crítica de arte, 
mediação cultural. 
 
 
Abstract 
 
The paper shows a historical and critical statement about the X Salão de Artes Visuais da 
Cidade do Natal, tracing a vision around the  contemporary art perception, its concept and its 
production at Rio Grande do Norte – RN, just when occurred the Salão, in 2007. Uses critical 
texts written by the author and his art history pupils like historical sources. Besides, uses 
records obtained with Fundação Capitania das Artes, the contest promoter, too. Aims to 
contribute with the historical study about art contests at RN, developed by Grupo de 
Pesquisa Matizes, at Universidade Federal do Rio Grande do Norte art department. 
Concludes that the analyzed artistic production is updated and verifies the artists’ cultural 
identity affirmation.  
 
Key word: Art history at Rio Grande do Norte, art contests, art criticism, cultural mediation. 

 
 

 
Em artigo anterior (CARVALHO, 2009), procurei discutir como a fotografia 

passou a protagonizar as mostras dos Salões de Artes Visuais da Cidade do Natal, 

promovidos pela Fundação Capitania das Artes – Funcarte, em suas edições 

realizadas entre 2006 e 2008.  Como substrato desta temática estavam presentes 

considerações sobre a produção de arte contemporânea no Rio Grande do Norte - 

RN, sendo a fotografia uma metonímia desta instância em contraposição a outras 

formas ou meios artísticos associados à tradição técnico-formal. O presente ensaio 

procura trazer à tona o estado da discussão sobre a arte contemporânea e sobre a 

qualidade das obras que, inseridas nesta categorização, foram apontadas, conforme 

as fontes, no momento em foco. Enquanto que no estudo anterior a situação 



2926 
 

 

histórica analisada cobria um período de três anos, de 2006 a 2008, agora, a 

atenção recai sobre o início do ano de 2007, quando promovi debate com alunos do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais – CLAV, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, em torno da mostra do X Salão de Artes Visuais da 

Cidade do Natal – X SAVCN. Naquele momento, eu trabalhava com as disciplinas 

de História das Artes I (arte antiga e medieval) e História das Artes III (arte 

contemporânea).  

Trata-se, este artigo, de um apontamento que pretende contribuir para projeto 

de pesquisa que tem os salões de arte no RN como objeto de estudo histórico, ao 

tempo em que chamar a atenção para a possibilidade de uma ação mediadora como 

atividade pedagógica, no caso, a partir dos estudos de história da arte. Sua escritura 

teve como fontes textos publicados por mim em jornal local, anotações de aula e 

exercícios críticos sobre o X Salão elaborados pelos alunos. Em um ou outro 

momento, o texto apresentará observações críticas diretas, tanto aos trabalhos 

expostos no Salão quanto a seus autores, como também às Comissões de Seleção 

e Premiação. Isto se deve a que os textos de jornal referidos possuíam a função de 

fazer a crítica ao Salão, dirigida aos leitores do Diário de Natal. Em paralelo, a leitura 

desses textos foi incorporada às atividades de mediação realizadas com os alunos. 

 

Comvi-vendo com/a arte contemporânea 
 

Uma observação sumária do comportamento do público na abertura do X 

Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal pode levar à constatação de que as 

reações tenderam à aceitação consensual dos resultados dos processos de seleção 

e premiação. Qualquer manifestação em contrário manteve-se nos bastidores e se 

uma ou outra reação deste tipo não tivesse ocorrido, seria algo verdadeiramente 

extraordinário e, certamente, preocupante. Isto porque é usual o protesto revelar o 

afã do artista em defender sua obra, chamar a atenção para a importância de sua 

proposta, enfim estabelecer um debate, fim último de eventos desta natureza. A  

aceitação observada foi sentida como sintomática de alguns fenômenos 

relacionados à percepção ou recepção da arte contemporânea pelo público 

natalense e pelos alunos com os quais eu me encontrava trabalhando.  
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A princípio, entendia-se que os artistas e o público estavam mais informados 

acerca do que acontecia nas artes visuais naquele momento e, com isto, estavam 

capacitados a compreender a diversidade de escolhas feitas pelas comissões. Isto 

não se dava, porém, sem conflitos como o gerado por uma apreensão acerca de 

que, na contemporaneidade, objetos da cultura visual não necessariamente 

artísticos em sua origem, podem ser confundidos com objetos de arte visual. É 

evidente que, além de conter a arte visual, o que aqui se entende por cultura visual 

também contém outros tipos de manifestação que resultam em declarações visuais 

e que podem escapar ao que se toma como arte. Ente os alunos do CLAV, 

observou-se a afirmação da aceitação de que objetos desta natureza, (não artísticos 

em sua origem), podem ser categorizados como arte. A ponderação tinha origem na 

atenção que se deu, nos nossos estudos de história da arte, aos readymades de 

Duchamp e a seus derivados, inclusive a certas manifestações da arte conceitual. 

Por outro lado, a onda, ainda em curso, da adoção dos estudos culturais e seus 

métodos como instrumental para o ensino de artes visuais, colaborava para a 

dissolução de fronteiras entre arte visual e objetos visuais de toda sorte.  

O uso de readymades e a discussão sobre o status artístico de objetos não 

artísticos teve, no X Salão, um bom exemplo no trabalho de Ilkes Rosemir (Figura 

01). Ilkes, numa atitude identificada como “datada”, pois de imediato associada a 

uma proposta artística de há quase um século, apresentou um conjunto de 

fogareiros artesanais aos que nada acrescentou, a não ser o título de “Ipso facto: 

ecce homo”. Com isto, ele criou um readymade, trazendo para a esfera de arte 

“erudita” uma formulação objetual funcional (design) evidentemente oriunda do 

universo dos fazeres populares.  

Dono de obras em que se encontra rigor artesanal (refinado trabalho manual), 

mesmo que usando refugo industrial como suporte (caixas de papelão), Ilkes, nesta 

proposta, contaminou seu trabalho com objetos retirado de uma categoria de 

indústria de baixa escala em que não faltam pretensões estéticas, para além 

daquelas estritamente funcionais. Ao que pareceu, ao dar algum realce a este 

empenho estético, o artista “sugeria” ao observador que atentasse justamente para 

isto. Para esta, interpretou-se, o esforço estetizante empregado na feitura de um 

objeto trivial é capaz de produzir inferências sobre o seu autor, antes anônimo e 

genérico e, agora, revelado em sua subjetividade, mesmo que não totalmente 



2928 
 

 

definida: Dado isto (ipso facto), dado o objeto (pronto ou encontrado), o homem 

(autor) se manifestava (ecce homo) mediante o novo olhar autoral que se 

superpunha. 

 

“Ipso facto: ecce homo”. Readymade de Ilkes Rosemir. (Foto do autor). 

Pelo menos, dois pontos devem ser registrados entre os que foram 

levantados pelos alunos do CLAV para debate em torno da obra de Ilkes. O primeiro 

dizia respeito à valorização do esforço intelectual em detrimento daquele manual ou 

artesanal. O segundo, aventado acima e ao qual voltarei na próxima seção deste 

texto, teve o interesse em especular sobre a relação da arte contemporânea com a 

manifestação do novo ou da originalidade. Não obstante a conformação ao fato da 

obra ter sido selecionada, havia entre os alunos, como de resto pode-se crer 

também no meio do público em geral, uma visível preferência por obras em que o 

artista demonstra capacidades manuais, em particular a capacidade de 

representação gráfica. Tal preferência foi objeto de discussão particularizada, 

quando se questionou sobre o “problema” que há ou que se supunha haver no fato 

de um estudante de arte manter uma postura “acadêmica” em relação à arte. 

Entenda-se, na discussão, o termo “acadêmico” como “pré-modernista”. Tal 

discussão naturalmente imiscui-se naquela em torno do “novismo” modernista, o 

qual remanesce como sentimento e atitude na contemporaneidade, mesmo que 

esteja dado o exemplo nas práticas das “re-leituras” e em recorrentes aportes 

criativos orientados por visões historicistas e citacionistas.  
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Ao longo desta discussão, elementos de história da arte foram postos em 

relevo, a começar de uma revisão sobre o modernismo e o sentido da transgressão 

e da vanguarda na sua relação com o projeto novista. Para tanto estudou-se o 

dadaísmo, sua reedição entre os anos sessenta e setenta, e a arte conceitual. Este 

arrazoado histórico permitiu a compreensão do programa historicista da chamada 

arte pós-moderna e suas extensões na contemporaneidade, estas que puderam ser 

tomadas como causais ou como co-promotores em relação à diversidade da 

produção artística em nossos dias. 

Novos ou nem tanto, ali, ao lado da obra de Ilkes Rosemir, desenhos, 

pinturas, xilogravuras, fotografias e instalações perfilavam-se em aparente harmonia, 

formando um painel mesmo da cultura visual e da arte do início do século XXI. 

Amainadas as discussões, restava não haver constrangimento pelo fato de que 

fotografias de Ricardo Junqueira e Zé Frota tivessem sido premiadas e a esmerada 

pintura hiper-realista de Francisco Eduardo. Entendia-se que a pintura, à parte sua 

obstinada presença em salões e bienais, vinha perdendo espaço para outros meios, 

particularmente a fotografia e outros que se inscrevem entre as tecnologias 

contemporâneas.  

O que se vislumbrava era uma melhor percepção de significados inscritos em 

obras não tão convencionais quanto uma pintura ou uma escultura figurativa; havia 

um discernimento de que o artista pode “falar” positivamente para o observador sem 

ser um artesão, um “mestre” em seu meio. É o caso das instalações, como a 

premiada “O banquete” de Marcus Macedo (Figura 02), um talvez bem humorado 

tanto quanto amargo comentário à “The dinner party”, de Judy Chicago, artista que 

com esta sua obra deu projeção à arte feminista, em 1974. Enquanto Judy Chicago 

homenageava mulheres importantes na história da humanidade, oferecendo-as 

simbolicamente como alimento intelectual, Macedo expôs as genitálias de suas 

mulheres, anônimas, mulheres natalenses, como “refeição” erótica, sexual mesmo, 

ao tempo em que camuflava os números de seus telefones, criptografando-os nos 

versos dos pratos. O trabalho de Macedo apresentava essa dupla via: se, por um 

lado, dava continuidade ao seu discurso sobre o turismo sexual em Natal1, imbuindo 

este discurso de vigoroso conteúdo político, por outro, fazia esta metalinguagem em 

que se aproximava de Judy Chicago, inclusive lançando mãos do recurso do 

bordado, também presente na obra daquela artista.  
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A análise da obra de Macedo em comparação à de Judy Chicago trouxe para 

as conversas com os alunos uma atenção para o feminismo, como de resto sobre as 

questões de gênero exploradas nas artes visuais. Historicamente, estabeleceu-se a 

compreensão de que esta tendência constitui um partido temático característico da 

arte contemporânea. Em termos locais, apontou-se, então, o trabalho da artista 

Civone Medeiros, (não presente no salão), como pertencente a esta vertente. 

 

“Banquete”. Instalação de Marcus Macedo. (Foto do autor). 

O lugar da pintura no X Salão 

Na arte contemporânea, as diversas abordagens e meios técnicos convivem 

dentro de uma ordem que os muito diferentes podem estabelecer. Acompanhando o 

processo de seleção e premiação do X Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal2, 

vi como esta ordem/desordem também orientou a crítica e “organizou” um conjunto 

díspar como foi o do Salão. Nesta observação, o que mais me intrigou foi a postura 

da comissão de seleção3 diante da pintura. Para os membros daquela comissão, 

esta categoria artística parecia corresponder a algo que se tornara velho, talvez 
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desinteressante, mas que demandou (e permitiu) uma atenção da qual poderiam fluir 

discursos mais seguros. Mas não foi bem o que de fato ocorreu. 

Para o olhar da crítica, representada então pelas Comissões criadas para o 

Salão, a pintura ainda deveria perseguir o diferente ou o novo e, nesta direção, não 

poderia sequer “lembrar” o impressionismo, mais precisamente o pós-

impressionismo pontilhista de Seurat, percebido na obra excluída de Pedro Pereira, 

que, a propósito, não tinha nada a ver com isso. De pronto, viu-se que o novismo, 

como afirmado, se mantém como categoria analítica ou mesmo de apreciação na 

contemporaneidade. 

Nesta linha de raciocínio, a pintura também não deveria suceder o 

expressionismo abstrato, como visto na também excluída pintura de J. Medeiros. No 

entanto, foram selecionadas as pinturas de Márlio Forte, extremamente próximas do 

expressionismo abstrato, apesar de canhestramente figurativas. Da mesma forma, 

foram selecionadas “Se dirigir, não beba”, de Francisco Eduardo, uma pintura hiper-

realista, e as surrealistas “Histerectomia total”, de Etelânio, e “Se encontrar” (uma 

aquarela!), de Siphios. Para culminar, as pinturas selecionadas de José Alves e 

Roberto Medeiros mostravam-se claramente como “amaneiramentos” da pintura 

naïf.  

Com esta escolha, a Comissão diluía paradoxalmente o critério de que não 

deve haver “repetição”. Segundo este critério, nem as pequenas pinturas de Mário 

Rasec escapariam, já que remetiam ao mais velho expressionismo modernista dos 

alemães. Apreendeu-se que este foi um critério que não se sustentou no julgamento. 

Na verdade, pode-se dizer que a não aceitação de algo preso a alguma tradição 

sofreu a destituição de seu sentido, pelo menos desde que, ainda nos anos setenta 

do século passado, a pintura não só teve um forte revival enquanto meio, como 

também promoveu a continuidade de tradições pictóricas com os chamados neo-

expressionistas ou pós-modernos. De tal forma que um critério como este, uma vez 

posto, escapa do escrutínio em sua insustentabilidade. O resultado efetivo deste 

paradoxo, no Salão, foi uma coleção de pintura chocha, quase “muda”, cuja lenta 

vibração repercutiu nas também anciãs, mas não menos aceitáveis, colagens pop-

artísticas de Gilvan Domingos e de Sá Pantoja.  
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Mas, em suma, o que prevaleceu na seleção das pinturas foi que nada 

deveria ser totalmente abstrato e, segundo este novo critério, as pinturas de Márlio 

escaparam por um triz, ainda mais pelo seu apelo matérico, quase uma “pintura de 

massinha”4. O critério de valorização da figura ainda deixou vazar os objetos em 

cerâmica de Adriana Lopes, verdadeiras jóias de artesanato e imaginação formal, 

únicas obras totalmente abstratas da mostra (Figura 03).  

 

“Secundários”. Cerâmica e madeira de Adriana Lopes. (Foto do autor). 

Mas a abstração é refratária a associações imediatas; sua fuga do narrativo 

implica leituras estritamente sensuais, que não condizem com a premência de 

declarações políticas evidentes ou com jogos lingüísticos duchampeanos ou 

conceituais. Para atender a tal apelo, lá estava, à disposição do júri, a instalação de 

Marcus Macedo. Lá estava também o pôster “cidadão” (“Meu nome é Jackson e eu 

sou brasileiro”) de Marcelo Gandhi que, surpreendentemente, não lembrou às 

comissões os trabalhos de Barbra Kruger, com seu marcante jogo de vermelho, 

preto e branco e suas frases de efeito. Este cartaz de Gandhi seguia quase à risca o 
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modelo de Kruger, seja formal ou conceitualmente, trazendo para o universo da “alta 

cultura” a linguagem do design publicitário. Gandhi respondia com seu cartaz a um 

dos trabalhos de Kruger no qual ela questionava: “Who do you think you are?”. “Sou 

contemporâneo, ora!”, poderia ser a tradução da resposta dada por sua obra. 

A discussão sobre os critérios da Comissão de Seleção, feita pelos alunos do 

CLAV, levou a ponderações sobre a necessidade da valorização da pintura como 

elemento de transição para as propostas contemporâneas, isto em termos de sua 

capacidade de comunicação com o público em geral. Houve entre eles, neste 

sentido, ampla adesão à idéia da Comissão de se evitar obras abstratas. Para eles, 

a mimese extrema da obra hiper-realista de Francisco Eduardo seria um ideal a se 

perseguir. 

Abordar a pintura como objeto de estudo ou de discussão mostrou-se 

bastante profícuo em termos de estimular as especulações históricas entre os 

alunos. Notadamente, deu-se especial importância ao expressionismo abstrato como 

um momento de “auge” na história da pintura. Em sequência, a discussão cambiou 

para o retorno à figura, tendo a pop art, ilustrada no Salão pelo trabalho de Sá 

Pantoja, como importante tendência figurativa. 

Oportunamente, esta discussão foi enriquecida com uma visita à exposição 

“Zohar”, do artista Jota Medeiros, que tivera seu trabalho recusado no Salão. A 

exposição, montada na Galeria Conviv’art, no Campus da UFRN, estava composta 

apenas de trabalhos (pinturas e desenhos) abstratos, o que ensejou contrapontos 

com o Salão e enriqueceu a abordagem histórica de movimentos como a abstração 

informal, o suprematismo e o expressionismo abstrato, evidentemente.  

 

Do artesanal na arte contemporânea 

O ar apenas “interessante” sentido em todo o Salão correspondeu a uma falta 

de “estranhamento” nas obras, como poderia ser dito há algum tempo atrás. Quando 

da visita ao X Salão com os alunos do CLAV, lembro que havíamos tomado 

conhecimento da proposição de Arthur Danto de substituir este termo por 

“perturbamento” (BARBOSA, 2011). Compreendia-se que estranhamento estava por 
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demais associado à premência modernista do novo, do “estranho” ou do diferente, 

bem aproximado daquele de “choc”, dos românticos do novecento. Já perturbamento 

era um termo que ia além deste conceito, mesmo contendo-o. A perturbação 

provocada por uma obra, particularmente por uma obra de arte contemporânea, 

dizia respeito à sua capacidade de suscitar algum tipo de reação mais ou menos 

sensível no observador. Na contemporaneidade, diz-se que a obra deve suscitar 

algum tipo de reação intelectual ou de debate, particularmente sobre algum tema, 

em geral político, relacionado à ecologia, a diferenças étnicas e de gênero, religiosas 

ou, enfim, sociais. Neste sentido, as pinturas formavam um conjunto pouco 

eloquente. Tanto que sua incapacidade de levar a discussões desta ordem foi 

pontuada nos comentários dos alunos. Em paralelo, eles consideraram que, não 

apenas daquelas, mas de quaisquer obras de arte, sempre seria possível arrancar 

conteúdos, mesmo que segundo um processo de “retardamento” da perturbação 

requerida.  

Para observadores “médios”, a eloqüência não constituía, então, uma 

característica de todo o Salão. Os trabalhos em fotografia, grandes estrelas da 

mostra, eram tão diretos ou óbvios que acabavam por tornarem-se lacônicos. Menos 

o de Henrique José, prejudicado pela seleção de apenas uma de três obras 

inscritas, um exercício de composição especular constituindo um discurso 

metalingüístico sobre o grafite. Mas a fotografia e os trabalhos em vídeo criaram, 

com as xilogravuras, um contraponto que trazia outra vez à pauta a convivência 

entre meios díspares. Em certo momento, cogitou-se nas discussões que talvez esta 

disparidade era o que se sobressaia como o “melhor” fato do Salão. A partir deste 

caso, as especulações cambiaram para sobre como é possível apreciar trabalhos 

cuja feitura têm circunstâncias tão diversas: se, por um lado, a fotografia requer 

tecnologias contemporâneas e a ausência de manipulação direta, a xilogravura, por 

outro, recua na direção de um passado técnico remoto em que o envolvimento com 

os materiais é ampliado e privilegia as habilidades manuais ou artesanais do autor.  

Tal contraponto técnico também era visível nas diferentes abordagens de Ivo 

Maia, Sá Pantoja, Ilkes e Adriana Lopes, por exemplo, com seus objetos cerâmicos, 

em que era empregada muita elaboração, desde a modelagem da argila à escolha 

de substâncias químicas e seu uso durante a queima, e. Maia recorrera à 

assemblage de objetos de madeira, couro e ossos e usou uma dispensável pintura 
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que dava uniformidade ao objeto final, uma escultura. Pantoja fez colagem de papel 

sobre uma superfície curva de plástico. Ilkes, como já comentado, foi à feira e 

comprou fogareiros, simplesmente.  É bom que se diga que, para o olhar aprendiz 

de arte contemporânea, estas diferenças mostravam-se, sim, perturbadoras, na justa 

medida em que punham em cheque convicções arraigadas sobre arte como um 

ofício e não apenas como una cosa mentale. Em continuidade a estas 

considerações, os alunos ainda trouxeram para o debate o fato de Adriana Lopes 

empregar auxiliares na confecção de suas peças cerâmicas. A questão era se a 

artista, de fato, fazia ou não as suas obras; se punha ou não “a mão na massa”.  

 

Arte aldeã para a cosmópolis global 

À parte a exposição, nos termos deste estudo incorporou-se uma atividade 

muito importante ao evento do X Salão. Refiro-me às sessões de palestras e 

debates com os críticos que fizeram parte das comissões, os artistas e pessoas 

interessadas. Os enfoques recaíram sobre a validade mesma da realização de 

salões na contemporaneidade, os problemas enfrentados por centros de produção 

artística periféricos como Natal, Recife e Belém, além de questões amplas como a 

situação da arte no mundo globalizado, ou bem específicas, como a incorporação da 

tradição armorial às práticas contemporâneas. Estas sessões, não obstante a 

pequena afluência de público, como outras que se seguiram nos anos posteriores, 

até 2009, são significativamente relevantes pela virtude de solidificar o caráter 

didático do Salão em termos de ampliar as discussões a seu respeito, em particular 

sobre as obras mostradas, para um público composto por pessoas não 

necessariamente artistas ou produtoras culturais. 

Aqui, considero oportuno dar relevo ao tema da globalização, pautado pela 

organização do Salão, situando as obras mostradas em face desta problemática. 

Tenho em mente a ênfase colocada por Moacir dos Anjos (2006) na questão da 

“suposta homogeneização cultural” que pode estar decorrendo deste processo. Seu 

argumento, extremamente positivo ou “não apocalíptico”, é o de que tal noção deve 

ser deslocada para a compreensão de que a globalização cria parâmetros críticos 

baseados na ampliação de relacionamento internacional, de “idéias de contato e 
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interconexão”, ao invés de conflitos gerados pela afirmação de identidades culturais 

particularizadas. Neste sentido, o trabalho artístico que podia ser visto no Salão 

oferecia uma categórica resposta pela qual, ao tempo em que se mostrava como 

passível de exibição e aceitação em qualquer situação geográfica, engendrava um 

discurso em que valores ou dramas essencialmente locais eram mostrados de modo 

a esboçar, em conjunto, um retrato de Natal ou do Rio Grande do Norte. 

Na direção deste tema, considero importante notificar a presença de Carlos 

Newton Júnior na Comissão de Seleção, considerando que o mesmo é militante do 

Movimento Armorial e estudioso da sua estética. Sua participação no Salão trouxe 

um olhar regionalista para a análise das obras, mesmo que relativizado, 

considerando sua opinião sobre que os princípios do Movimento “não representam 

nenhum tolhimento à liberdade criadora do artista” (2006). Com isto, entende-se sua 

parcimônia nas sessões de seleção, estas que eu pude acompanhar. 

Adianto também que este tema não foi levado à sala de aula como um ponto 

de discussão, uma vez que os alunos não haviam presenciado as sessões de 

palestras e debates. No entanto, não se deixou de analisar este aspecto em relação 

às obras, consideradas as referências que as mesmas faziam à cidade de Natal, 

particularmente. 

É evidente que algumas obras eram mais explícitas em termos de apresentar 

essas referências e permitiam uma visualização imediata de “nossa cara”. Entre 

estas obras, destacava-se “O banquete”, de Marcus Macedo, comentado acima. A 

instalação apresentava entre seus objetos constituintes uma planta bordada da 

Cidade do Natal, o correlato de um retrato aerofotogramétrico da cidade, em termos 

urbanísticos ou geográficos. Sobre a toalha bordada, o artista colocou pratos, signos 

eróticos de uma situação de exploração sexual vivida pela cidade, como flying 

saucers, numa formação rasante. Isto pode ser lido como uma referência ao epíteto, 

um pouco em desuso, de “Capital espacial do Brasil” e alongar a relação entre a 

obra e a coisa re-a-presentada, ou seja, a Cidade do Natal.  

A eleição de fogareiros “de feira” operada por Ilkes Rosemir também possuía 

a capacidade de aludir à cultura local, aos hábitos e usos relacionados a objetos 

feitos por reciclagem, portanto mais baratos e “populares”. O caráter “econômico” da 
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obra parecia também fazer alusão à própria condição de precariedade material do 

artista local e seu esforço criativo em propor uma obra que, não obstante, viesse 

instigar o observador ao provocar um perturbamento, provavelmente desejado pelo 

artista. Anote-se que uma superinterpretação dada por um aluno encontrava nos três 

fogareiros uma representação dos Reis Magos, tidos como símbolos da cidade. 

Um terceiro exemplo pode ser visto em “Colocação”, um políptico de 

desenhos sobre tela, de Andréa Ebert. À primeira vista, a obra constituía um mero 

jogo metalingüístico, em que a peça maior continha um esquema de como o 

conjunto deveria ser exposto. Com isto, entendeu-se que a artista fazia, com humor 

irônico, um comentário sobre a insuficiência da estrutura de pessoal do Salão ou, 

por extensão, das instituições culturais locais.  

Por estes exemplos, é possível constatar que, à época, parte dos artistas 

norte-rio-grandenses conseguia driblar a contaminação por valores culturais 

alienígenas, fossem americanos ou europeus, afirmando seu cosmopolitismo, 

falando de suas aldeias e reiterando a velha máxima de Tolstoi. 

 
                                                 
1
 Na edição anterior do Salão, Marcus Macedo havia recebido menção honrosa pela instalação “Wellcoma”, que 

também tratava do turismo sexual em Natal. 
2
 Dividi a curadoria desta edição do Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal com o artista Ricardo Veriano, à 

época responsável pelo setor de artes visuais da Fundação Capitania das Artes, órgão atrelado à Prefeitura da 
cidade do Natal. 
3
 A Comissão de Seleção era constituída por Carlos Newton Júnior, Cristiana Tejo e Flávio Freitas. Já a 

Comissão de Premiação teve a participação de Mariza Morkazel, Moacir dos Anjos e, novamente, Flávio Freitas. 
4
 Pintura à base de texturas feitas com massa acrílica, muito comuns em cursinhos urgentes de pintura. 
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