
39ª edição do SALÃO ARTE PARÁ  
utiliza a tecnologia do vídeo  
em artes visuais e presta homenagem  
especial ao multiartista Vicente Cecim
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Com um total de 62 vídeos, Arte Pará exibe trabalhos de artistas nascidos no Pará  
e em outros estados, que imaginaram a Amazônia por meio das lentes. Totalmente  
virtual, a mostra traz um recorte importante dessa forma de expressão artística  
e apresenta uma história da videoarte na Amazônia. Concebida por Paulo Herkenhoff, 
com curadoria adjunta de Roberta Maiorana, fica em cartaz até 28 de fevereiro 

O passeio que o Arte Pará propõe pela videoarte tam‐
bém é uma viagem através do tempo. A curadoria apre‐
senta produções que vão desde “Inútil Paisagem”, de 
Mariano Klautau; e “Hoximu”, de Klinger Carvalho, 
ambas de 1994; até obras da década atual, como 
“Bença”, de Nayara Jinknss; e “De Uma Belém a Outra”, 
de Mauricio Igor, ambas de 2020;  “Voo Cego”, de 
Alexandre Siqueira; e “Res_Publicae”, de Flavya Mu‐
tran, ambas de 2021. Trabalhos do Grupo EmpreZa e 
de Maria Chistina, “Subindo a Serra”, também se desta‐
cam no conjunto das obras selecionadas. 
 
Vicente Cecim está presente na mostra com três vídeos 
do ciclo “KinemAndara”, realizados pelo artista em 

super‐8 nos anos 70, antes de iniciar sua obra literária: 
“Permanência” (1976), “Rumores” (1979) e “Sombras” 
(1977). Documentários de Bruno Cecim,  “Vicente Franz 
Cecim e a KinemAndara” (2021), e “Cecim da AmazoO‐
nia” (2021), produzidos em homenagem ao pai, fale‐
cido em junho de 2020 vítima da Covid‐19, também 
compõem o Salão. 
 
“Há um curta criado e apresentado por mim, no qual 
conto um pouco do pai escritor e também do cineasta. 
Minha fala é mais voltada para produção cinematográ‐
fica dele, uma obra criada nos anos 1970 que ele recu‐
perou nos anos 1990 com a tecnologia digital. Ele foi 
um dos pioneiros aqui em Belém a fazer esse tipo de 

Still do vídeo Bença de Nayara Jinknss                                                     Still do vídeo De Uma Belém a Outra de Mauricio Igor                   

Na página anterior: Vicente Cecim    Foto: Divulgação                                                    
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cinema, experimental e poético, como tudo que ele 
criou”, diz Bruno.  
 
Emocionado, o filho de Vicente Cecim conta que 
produziu um vídeo homenagem logo após a morte 
do pai. “Para mim, esse é o trabalho que considero 
mais importante no momento; nele registro depoi‐
mentos de amigos, artistas e críticos falando sobre 
meu pai e sua obra, ilustrado com imagens entre‐
laçadas com fotos e publicações antigas dele e 
sobre ele. Esse filme contém ainda uma fala dele 
mesmo sobre Andara, o universo que ele criou e 
viveu. Quando criou a saga fantástica Viagem a 
Andara, que é uma transfiguração da floresta 
sagrada da Amazônia, literatura fantasma se‐
gundo ele, queria questionar a vida que vivemos 
na terra, queria fazer com que os seres humanos 
que aqui habitam despertem para um novo 
mundo. O mundo de sonhos, imaginal, o mundo 
invisível. O mundo de Andara e oÓ livro invisível. 
Meu pai era meu guru”. 
 
O curador Paulo Herkenhoff afirma que é funda‐
mental homenagear Vicente Cecim. “Em seus ex‐
perimentos imagéticos, Cecim operou com o 
sentimento do vazio do mundo que está na psi‐
canálise de Lacan, na literatura de Clarice Lispector 
e na obra de Lygia Clark e Mira Schendel; com as 
questões heideggerianas sobre o ser e o tempo e 
com os limites do dizível no limiar da metafísica, 

Vicente Cecim                                                       Foto: Divulgação                                                    
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como discutiu Wittgenstein. O visível pede uma voz. Em 
Vicente Cecim é o cinema que lhe pede a literatura, não 
o oposto. Antes de refletir criticamente sobre a Amazô‐
nia através do discurso literário, ele precisou pensar o 
sujeito amazônico na metrópole. Por tudo isso, em con‐
clusão, há que se pensar a obra de Vicente Cecim como 
da ordem do cinema do inapelável na existência hu‐
mana”, escreve o curador. 
 
Herkenhoff também elogia a produção de Bruno Cecim 
selecionada para o Arte Pará 2021. “O título composto 
(Vicente Franz Cecim e a KinamAndara) anuncia sua 
criatividade, pois Kinem alude a cinema em alemão, en‐
quanto mundo ficcional de ‘Viagem a Andara oO 
mundo invisível’, é o título de uma aclamada peça 
literária ficcional de seu pai. Ativista em festivais de ci‐
nema e vídeo, Bruno Cecim demonstrou que a biografia 
deve ser sua própria poesia”, afirma. 

VICENTE CECIM 
Antes de iniciar sua obra literária, Cecim realizou em 
super‐8 – nos anos 70 – o ciclo de filmes kinemAn‐
dara, agora exibidos em versão digital no Salão Arte 
Pará. E suas reflexões sobre o cinema evocam a per‐
manente tensão de sua escrita entre o visível e o in‐
visível. Voltou a filmar quase trinta anos depois, em 
2007, para fazer com seu filho Bruno Cecim (fotó‐
grafo e cineasta) o filme Marráa Yaí Makúma –‐ 
Aquele que dorme sem sono, disponível no You Tube 
e no Vimeo, entre outros vídeos. Suas produções 
mais recentes são A Lua é o Sol, Fonte dos que 
dormem e K+afka.  
 
O emprego da Imagem é também uma característica 
da sua obra literária. Sob a forma de ícones, antes si‐
lenciosos e imóveis: Iconocanto, mesclando som e 
movimento virtuais publica o poema Não é a água 

Publicações de Vicente Cecim                                                                                          Foto: Bruno Cecim                                                   
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(O) que se bebe. E o último trabalho audiovisual A Ci‐
catriz Perfeita em 2021. 
 
Descendente de brasileiros amazônicos e de libaneses 
e sardos emigrantes, Vicente Cecim nasceu e viveu na 
Amazônia. Quando seu filho Franz – em memória de 
Kafka – foi assassinado, jovem, abrigou no seu o nome  
do filho e passou a escrever seus livros visíveis de An‐
dara como Vicente Franz Cecim. Mas a concepção de 
Viagem a Andara oO livro invisível, livro não escrito, pu‐
ramente Imaginal, se atribui, miticamente, a Cecim da 
AmazoOnia, em gesto de doação de toda a sua obra 
àquela que chama de a Floresta Sagrada.  
 
BRUNO CECIM 
Fotógrafo, vídeomaker e documentarista. Iniciou sua 
carreira como repórter fotográfico na agência de notí‐
cia Futura Press, em São Paulo, através da qual teve 
fotos publicadas na  Folha de São Paulo, Correio 
Braziliense, Diário do Nordeste, Estadão, Agora São 
Paulo e nas revistas Isto É e Época. Trabalhou como 
repórter fotográfico e recebeu por quatro anos, o 
Prêmio de Direitos Humanos, pela Associação Sorocaba 
de Imprensa. Como cinegrafista e repórter cine‐
matográfico trabalhou para TVs e produtoras.  
 
Alguns dos seus curtas‐metragens foram selecionados 
para festivais de cinema como Mostra Audiovisual 
Paulista e Cinefest, Mostra Sesc de Cinema (Belém) e 
Mostra AudioVisual da Amazônia. Exemplares de seus 

trabalhos mais autorais foram expostos e fazem parte 
do acervo fotográfico da Galeria Virgílio, São Paulo‐ SP. 
 

Bruno Cecim                                             Foto: Divulgação                          
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VIAJANDO PELO AMAZONAS 
O Arte  Pará apresenta obras de 45 artistas convidados, 
entre nascidos na Amazônia e também  de outras 
regiões, mas com propostas que conversam no sentido 
de imaginar a Amazônia. No site da mostra, além dos 
62 vídeos, o público tem acesso a mais uma série de in‐
formações, como biografias de cada artista, críticas de 
especialistas e materiais de informação e pesquisa. 
https://artepara2021.com/ 
  
Em seu texto curatorial, Paulo Herkenhoff lembra que 
em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, o Arte 

Pará foi cancelado pela primeira vez desde sua criação, 
em 1982. Este ano, ele justifica a retomada tomando 
como exemplo outros grandes salões de arte contem‐
porânea que também optaram por manter seus espaços 
abertos para as artes, para em ambiente virtual, como 
a Bienal de São Paulo e a Feira de Arte de São Paulo. 
 
A curadora adjunta, Roberta Maiorana, também presi‐
dente da Fundação Romulo Maiorana, ressalta que o 
salão apresenta um desafio diferente a cada ano, isto 
porque as transformações da arte brasileira também 
são muito dinâmicas.  

Stills do vídeo Vicente Franz Cecim e a KinemAndara de Bruno Cecim                                            

https://artepara2021.com/
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“Desde o primeiro Arte Pará, o sistema de arte em 
Belém se transformou com saltos produtivos na relação 
das universidades com a arte, na relação entre arte e 
educação, e de novas instituições artísticas. Por isso, o 
Arte Pará é sempre tão estimulante por seus caminhos 
imprevisíveis ao lado dos artistas e da sociedade”, diz 
Roberta em seu texto curatorial. 
 
Entre tantos destaques do Arte Pará constam trabalhos 
do Grupo EmpreZa e Maria Christina.   
 
GRUPO EMPREZA 
Fundado em 2001, inicialmente como grupo de estudo 
e pesquisa em performance arte, o Grupo EmpreZa (GE) 
possui hoje um vasto repertório de ações performáticas, 
happenings e produções audiovisuais e fotográficas. 

 Movidos por intensa curiosidade em relação aos modos 
de produção de linguagem e de sensibilidade do corpo, 
o Grupo EmpreZa parte de seu corpo‐coletivo – a con‐
junção dos muitos artistas que formaram e contribuíram 
para a história do grupo – para pensar a performance, 
a arte e os lugares simbólicos em amplas dimensões. Na 
mostra estão dois trabalhos do GE: Maleducação, 
2004/2017 – onde os artistas lutam para se alimenar ao 
redor da mesa usando abridores de boca e tendo as 
mãos amarradas nas mãos de outros artistas – e Fauna 
Amazônica, 2012 – uma das obras que reúne um 
repertório absolutamente não trivial de corpos.  
 
MARIA CHISTINA 
A artista, que nasceu em Serra do Navio (AP – 1959), 
vive e trabalha em Belém. Na mostra, exibe perfor‐

mance orientada para vídeo, Subindo 
a Serra, realizada em 2010, que faz 
parte do acervo da Coleção Amazo‐
niana de Arte da UFPA. 
 
A inadequação parece ser uma ex‐
periência recorrente de Maria 
Christina. E pode ser decisiva 
quando se estabelece no lugar da 
origem. Assim ocorreu em diversos 
projetos utópicos para a Amazônia, 
como em Serra do Navio, no Amapá, 
onde realiza uma viagem à cidade, 
quase fantasma, tentando elaborar 
questões de pertencimento. Em Still do vídeo da performance Maleducação do Grupo EmpreZa                                                       



o 27

Subindo a Serra (2010), Maria Christina refaz o ca‐
minho atávico, em vídeo, e pega o trem, volta em 
busca da origem, do lugar do conforto, cidade‐útero 
que começa a se desmantelar no meio do mato que 
insiste em ocupar espaço, e vê que a cidade perfeita 
aos olhos da menina detinha estruturas mais rígidas 
do que imaginara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CURADORIA EDUCATIVA 
O Projeto Educativo do Arte Pará tem curadoria de 
Vania Leal desde 2007. Nessa edição, a primeira to‐

talmente virtual, vem sendo desenvolvido com 
ações híbridas, presenciais e não presenciais. Um 
dos destaques tem sido a produção dos alunos do 
curso de Artes Visuais da Universidade Federal do 
Pará, que foram instigados a produzir textos críticos 
a partir dos trabalhos que compõem a mostra, e o 
resultado vem sendo publicado no site 
 artecriticapara.wordpress.com.  
 
Vania Leal participa das avalições e ressalta que “em 
Belém há uma necessidade muito grande de se de‐
senvolver a crítica em arte, e essa possibilidade 
soma‐se à grandeza do Arte Pará”.  
 
Vania afirma “que os termos Educação e Amazônias 
devem ser compreendidos como um conceito plural, 
capaz de tomar partes por um todo, por seu caráter 
mais didático com a ata curatorial proposta por Paulo 
Herkenhoff e Roberta Maiorano, numa perspectiva de 
trabalhos educativos desafiadores que através da 
cibercultura chegarão a espaços antes nunca nave‐
gados. E a  parceria com o Sistema Educacional Inte‐
rativo da Secretaria de Educação do Estado do Pará  
vai reverberar a Arte educação do núcleo educativo, 
Paisagem Humanizada na Amazônia”.  
 
Graduada em Artes Plásticas, especialista em 
História da Arte e Mestre em Comunicaçao, Lin‐
guagem e Cultura, Vania Leal será a curadora da 
1ª Bienal das Amazônias, que será realizada de 
março a dezembro. 

Stills do vídeo Subindo a serra de Maria Christina                                            

http://artecriticapara.wordpress.com

