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O que é arte?
Com a proposta de que o visitante faça sua

própria interpretação de pinturas e fotogra-

fias garimpadas do acervo da Caixa Econô-

mica Federal (CEF), a instituição financeira

inaugurou a exposição: "Labirinto Cromático

- O Homem Brasileiro entre o Bucólico e a

Velocidade do Contemporâneo".

O projeto ainda tem a finalidade de come-

morar os 28 anos de funcionamento da Caixa

Cultural Brasília. A proposta de criar uma expo-

sição de leitura aberta foi do curador do evento,

Wagner Hermusche. "A idéia é que as pessoas

criem uma consciência mais aprofundada da

identidade nacional e do nosso papel na comu-

nidade planetária a partir do que consideram

ser um processo histórico de assimilação das

estéticas estrangeiras", explica Hermusche.

Além disso, o curador instiga o visitante a criar

sua própria concepção imagética de dez breves

sinopses. São textos que se referem ao momento

contemporâneo da sociedade brasileira em ple-

no experimento do fenômeno da globalização.

"O público cria mentalmente a imagem a

partir de frases como 'Grupo de nativos brasi-

leiros com pinturas corporais compra celulares

em loja de shopping center em Brasília'. A re-

flexão pode ser a experiência de cada indiví-

duo com a modernidade, no momento em que

a grande maioria da sociedade brasileira salta

da agricultura de subsistência para mergulhar

na onda da globalização", diz Hermusche.

Para a realização da exposição - que fica

aberta na Galeria Acervo até 31 de dezembro

-, foram selecionadas 30 obras que evocam,

no imaginário do brasileiro, desde o bucólico

até peças que se referem ao momento de nos-

sa sociedade globalizada.

Túnel do tempo
A idéia de se ter um conjunto cultural co-

meçou em 1970. O então Gerente de Loterias,

Cláudio Medeiros, percebeu a existência de

um grande acervo de bilhetes da Loteria Fe-

deral desenvolvidos por nomes como Djanira,

Di Cavalcanti, Carlos Scliar, entre outros. Além

disso, empregados da Caixa armazenavam, por

conta própria, material histórico da instituição,

como Walter Gribel, que conservava a arca-for-

te de madeira usada para guarda dos primeiros
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valores entregues ao Monte de Socorro, em 1861.

Reconhecendo a importância artística e histórica

do material em suas mãos, Medeiros idealizou o

Museu Economiário.

Dez anos depois da primeira idéia, inaugurava,

em 12 de agosto de 1980, o então Conjunto Cultu-

ral da Caixa em Brasília. A estrutura, naquele mo-

mento, era formada pelo Museu Histórico da Cai-

xa, auditório, biblioteca e pinacoteca. Na formação

deste acervo., além da coleção temática Loterias,

houve a incorporação de 246 obras do acervo do

extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), da

coleção Brasília e da coleção comemorativa do V

Centenário do Descobrimento do Brasil. O acervo

recebeu, ainda, doações de artistas expositores.

Em 2001, o Conjunto Cultural em Brasília pas-

sou por uma grande reforma de modernização.

Quatro anos depois, a denominação do complexo

mudou para Caixa Cultural. Q

Intitulada
"Independência'
obra artística
faz parte do
acervo da Caixa
Cultural Brasília
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