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de 50 anos das artes visuais em Brasília, editora Arp.

O AMIGO O telefone tocou! Do outro lado da linha estava Ralph. Que-
ria notícias do meu pé quebrado. Prontamente ele perguntou o que 
poderia fazer para suavizar aquele longo período de imobilização em 
que eu estaria mergulhada. Com seu jeito alegre e divertido, foi logo 
afirmando: livros, revistas, doces... O que eu posso fazer para distrair 
a amiga? Diga e eu levarei! Falei-lhe que gostaria de ver o catálogo da 
exposição Aos Ventos que Virão. Ao que ele respondeu: o catálogo e o 
livro, que acabou de ficar pronto. Vou deixar os dois na sua casa e ainda 
o catálogo da exposição do Elder Rocha... Uma beleza, tudo!

O LIVRO De fato, uma beleza mesmo! Beleza do gesto do amigo. Be-
leza da exposição. Beleza do livro. Enfim, um conjunto de belezas que 
resultaram em tempos mais leves e amenos, suavizando os longos dias 
em que estive retida, sem poder encostar o pé quebrado no chão. Tempo 
que dediquei a exercitar os cinco sentidos e, particularmente, o olhar 
ávido por imagens, letras e ideias, ali representados nos presentes que 
Ralph havia deixado para mim. Assim, mergulhada nos traços, cores e 
letras impressas naquele belo livro, decidi agradecer ao amigo e descre-
ver as impressões que a obra me causou.

A EXPOSIÇÃO Aos Ventos que Virão, mostra organizada pelo Espaço 
Cultural Contemporâneo – ECCO, para celebrar os 50 anos de Brasília, 
foi a que melhor traduziu o espírito amplo e promissor da cidade. Ao 
reunir um vasto espectro de talentos presentes na vida artística de Bra-
sília, entre 1960 e 2010, o ECCO conciliou estilos, idades, pensamentos 
e formas, criando uma mistura de imagens que são a cara da diversi-
dade da nova capital.

A BANDEIRA
Venturis Ventis é o dístico da bandeira de Brasília. Duas palavras em 
latim que significam “aos ventos que virão” e traduzem os sonhos de 
confiança no futuro. A mesma confiança que moldou a política, a vida, 
a sociedade e a arte brasileira nos anos 50. A confiança que levou mi-
lhares de brasileiros a marcharem para o planalto central decididos a 
construir Brasília. A confiança que rompeu barreiras, críticas e acu-
sações e fez nascer a mais promissora esperança de trabalho, renda e 
oportunidades que o Brasil jamais assistiu.

MODERNIDADE Passados 50 anos da sua inauguração e 53 anos da 
aprovação do seu plano urbanístico, Brasília mostrou que os ventos que 
a geraram são bons e só precisam ser resgatados e atualizados para os 
próximos 50 anos. Ventos que traduzem os melhores sonhos nacionais 
de liberdade, beleza, respeito, coragem e transformação. Sonhos que 
estão escritos no pensamento modernista brasileiro e retratam o desejo 
de uma nação feita de cidadãos conscientes, maduros, com amplo espí-
rito crítico, instituições sólidas e leis claras e justas. Um Brasil acalenta-

do nos textos de Mário de Andrade, nos traços de Oscar Niemeyer, nos 
planos de Lúcio Costa, na política de Juscelino Kubitschek, nas cores 
de Athos Bulcão, nas formas de Bruno Giorgio e Alfredo Ceschiatti, na 
força das telas de Portinari, na poesia de Carlos Drummond e na músi-
ca de Antônio Carlos Jobim.

A CURADORA A exposição reuniu 179 artistas e apresentou 234 obras. 
No texto de abertura do livro, a curadora Karla Osório revela: “(...) O 
grande desafio deste projeto era tentar concretizar um evento realmen-
te representativo e abrangente sobre os 50 anos das artes visuais em 
Brasília... Conseguimos dar ao conjunto uma leitura coerente e cura-
torial, que não cabia somente nas galerias. Acabou invadindo outros 
espaços: a cidade em si, com intervenções urbanas em espaços públicos 
e performances”.

O CRÍTICO Fernando Cocchiarale, crítico de arte e também curador 
da exposição, descreve a mostra assim: “(...) Aos Ventos que Virão... 
Brasília (1960-2010) procura lançar um olhar amplo e atento ao pano-
rama e à evolução das artes visuais no Distrito Federal. Celebra não 
só a transferência desses pioneiros e o surgimento da primeira geração 
de artistas aqui formados, dentre aos quais Cildo Meirelles, Guilherme 
Vaz, Luiz Alphonsus, Luiz Áquila, Nelson Maravalhas, Ralph Gehre e 
Xico Chaves, como também a consolidação da produção artística con-
temporânea no centro do país, graças às contribuições de Ana Miguel, 
Galeno, Elder Rocha, Elyeser Szturm, Gê Orthof, Karina Dias, Yana 
Tamayo, citando apenas alguns. Mas aponta, sobretudo, como seu 
próprio nome sugere, para a novíssima geração atual e para aquelas 
que virão”.

A PESQUISADORA A socióloga Angélica Madeira entende que o cam-
po das artes em Brasília começa a se formar antes da inauguração da 
cidade. Segundo Angélica, “(...) Brasília, com seu desenho urbano in-
confundível e sua arquitetura monumental, era vista como um proje-
to promissor, uma cidade que acolheria muito bem os artistas, como 
expressou o próprio presidente da República em conhecido discurso: 
“Brasília, civilização nova, é, pois, assistida pela arte, desde o berço, em 
pleno surgimento. Que mais significativa participação poderia a arte 
almejar no mundo que desponta? (...)”.

A BÚSSULA Para mim, Aos Ventos que Virão é uma espécie de guia. 
Uma bússola que sinaliza o norte e indica o caminho legítimo de uma 
Brasília humana, antenada, inovadora e corajosa. Um manual de con-
duta cujos princípios são a liberdade, a ousadia e, principalmente, a 
civilidade e o conhecimento, únicos instrumentos capazes de nos levar 
à cidadania de fato e de direito e, com ela, a uma sociedade justa e 
democrática, como sonharam JK, os artistas e intelectuais brasileiros.
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