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No primeiro semestre de 2006, o Senado Federal realizou, pelo

segundo ano consecutivo, a exposição Artistas Brasileiros. A mostra,

que passará a integrar o calendário cultural e artístico anual da Insti-

tuição, foi idealizada pela Presidência da Casa e tem o objetivo de

reunir, em um único espaço, a diversidade cultural do País, apresen-

tando artistas renomados, novos talentos e, ao mesmo tempo, pro-

porcionando aos visitantes do Senado a oportunidade de conhecer

obras que dificilmente poderiam ser reunidas em outro ambiente.
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dos, esta exposição que visa, principalmente, divul-

gar a expressão da cultura artística de cada unidade

da Federação brasileira.” Para ele, é por intermédio

da arte que o povo expressa os verdadeiros valores de

sua cultura.

Na esteira da valorização da nossa riqueza cultural,

a exposição foi aberta com a exibição de um vídeo mos-

trando imagens e músicas típicas de cada um dos 27

estados brasileiros, seguindo-se a apresentação de dan-

seleção é feita com as indicações dos senado-

res, que escolhem artistas plásticos que melhor

representem seus estados de origem. A montagem da ex-

posição fica a cargo de uma Comissão Especial Organi-

zadora, formada por servidores da Casa.

Na abertura da primeira edição, em novembro de

2005, com 77 participantes, o Presidente do Senado,

senador Renan Calheiros, afirmou que “nada mais jus-

to que se realize nesta Casa, que é a Casa dos Esta-

“As  obras aqui expostas são o verdadeiro retrato de nosso País pela sensibilidade
de seus artistas”
Senador Renan Calheiros
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Para quem não teve a oportunidade de visitar a exposi-

ção, é possível conhecer as obras por meio das fotos

disponibilizadas pela Agência Senado. Para tanto, a Se-

cretaria de Relações Públicas do Senado Federal colo-

ca-se à disposição para esclarecer dúvidas ou atender

eventuais solicitações (telefone: 3311-3388 ou pelo

e-mail ssrp@senado.gov.br).

Lucyana Maria Araújo de Moraes
Vega, formada em Relações
Públicas e em Serviço Social; pós-
graduada em Recursos Humanos
com especialização em Supervisão
de Treinamento. Coordenadora de
Eventos (COEVEN) da Secretaria de
Relações Públicas. Presidente da
comissão Artistas Plásticos
Brasileiros no Senado Federal.

“Nessa parceria (Senado e artistas) ganha a cultura e também esta Casa pela iniciativa
sem precedentes”
 M. Cavalcanti, que representou Goiás na exposição de 2005

ças regionais, visando levar ao público presente exem-

plos de outras expressões da diversidade cultural do

País, além das artes plásticas.

A segunda exposição contou com a participação de

60 artistas plásticos com trabalhos em várias técnicas,

de óleo sobre tela à marchetaria. Novamente indicados

pelos senadores, representaram a expressão artística

dos seus estados. Assim, pretendeu-se proporcionar

ao visitante uma viagem ao imaginário do artista con-

temporâneo brasileiro. E, com a intenção de democrati-

zar o espaço institucional, o Senado Federal, nesta edi-

ção, deu preferência aos pintores que ainda não se fir-

maram no cenário nacional das artes plásticas, com al-

gumas raras exceções, como a paulista Tomie Ohtake e

o gaúcho Glênio Bianchetti.

Artistas Brasileiros foi prestigiada, na abertura,

com a presença de 14 dos artistas expositores, autori-

dades como o Presidente do Senado, senador Renan

Calheiros, demais senadores, diretores da Casa, ar-

tistas que participaram da exposição anterior e outros

convidados.

A pintora paulista Maria Bonomi, expositora da pri-

meira edição da mostra, ressaltou a importância do even-

to para a visibilidade do artista brasileiro, seja ele con-

sagrado ou iniciante.

O Presidente Renan Calheiros destacou que tais

exposições funcionam como um mosaico cultural re-

presentativo da riqueza e das tradições culturais do País:

“Essas pinturas figurativas, geométricas e abstratas,

essas paisagens humanas e rurais, retratam, cada uma a

seu modo, a beleza do nosso Brasil, o dia-a-dia do

nosso povo, sua força, sua alegria, suas crenças. São

obras que nos enchem de orgulho pelo simples fato de

sermos brasileiros”.
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