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Cores, traços, gestos poéticos e bons encontros 
compõem a multiplicidade da Exposição Bem das 
Artes. Apesar da sua materialidade, esta exposição 
con�gura-se como uma exposição-processo, veícu-

lo de migração de fronteiras, aberta, atravessada e compos-
ta por inúmeros �os. Surge da proposta do sensível artista 
assisense Anderson Ferreira Lemes, o Alemão. Trata-se do 
compartilhamento de territórios existenciais que se relacio-
nam e codeterminam.
Dezessete artistas locais foram convidados a produzir uma 
obra de arte para dezessete territórios de atendimento de 
saúde pública. Cada artista, cuja residência é próxima à 
unidade de saúde, após visitar o local, propôs sua criação. 
Obras singulares, que ocuparão os locais de atendimento 
público na saúde local, possibilitando o encontro dos 
corpos que ocupam aqueles territórios com a experiência 
estética da fruição de uma obra de arte.

I

Do pássaro grafitado submerge a 
memória de um filme visto em sala de aula!

Ana Clara Spera 
       Gisele Gonçalves Melles de Oliveira
   Priscila Sales
            Renata Santos Souza

III

* Problematizações inspiradas no material educativo da 29º Bienal de Arte

A mediação trouxe na sua proposição 
instigar os visitantes a se relacionarem 
com as telas, a partir do start das frases, 
onde todos puderam compartilhar suas 

vivências. Nos caminhos que cada grupo percor-
rem, vamos sentindo as particularidades e, como se 
o momento fosse muitas vezes de desabafo, como 
desde eu sou invisível na sociedade, o corpo sente 
prazer, em cada lugar podemos ter uma sensação 
ao olhar uma obra. Ainda, outros se relacionaram 
com as telas a partir das expressões artísticas, como 
�lme, música, poesia. Ao �nal das mediação, fomos 
nós que vivenciamos as múltiplas sensações 
compartilhadas pelos grupos.

II

A multiplicidade de público que circula pelo espaço físico da exposição 
percorre um caminho, muitas vezes, invisível dentro e fora de nós que ali 
estamos postos e preparados (?) para realizar a mediação. Mas, nesse vasto 

universo um grupo especial se faz presente: os estudantes das mais diversas idades. E é 
aqui, neste momento, que o ponto de interrogação se intensi�ca. As palavras fogem ao 
lidar com os sentimentos que atravessam as vivências nesse momento de troca. A nature-
za e a arte que parecem, num movimento da sociedade contemporânea debilitada em 
suas experiência intelectual e afetiva, se afastarem, acabam por realizar um aceno de 
volta, tocando-se antes mesmo que possamos nos dar conta desse reencontro. Uma parti-
lha do sensível entre arte, política, �loso�a e o cotidiano como lugar de certa memória 
afetiva se espalham no espaço/tempo materializado em 120 metros quadrados.

E ao findar do dia podemos 
concordar com Benedetto Croce: 

a arte é o que todos sabem o que é!  
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