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Editorial

Estar diante de uma obra de arte, traz visões e sentimentos 
diferentes para cada espectador. Alguns se alegram, choram, se 

arrepiam, e até mesmo passam minutos, que podem parecer horas, 
os fazendo viajar no tempo ao analisar uma escultura ou tela 

pintada. Como muitos dizem, as peças artísticas possuem alma. 
Não são apenas gesso, metal ou tintas em telas, como acham os 

insensíveis. 
 

Buscando entender também o lado do artista, a Revista Potiguartes, 
traz nesta edição um pouco da história de potiguares apaixonados 

por artes plásticas. Essa paixão, os tornaram profissionais de 
excelência, que entraram de corpo e alma no mundo das artes. E, 

através do talento e dedicação, encantam vidas com suas obras. Dão 
cores e sentidos diferentes aos amantes das artes plásticas, que dirá 

ao mundo. 
 

Ammer Jácome, Flávio Freitas, Ana Selma e Vicente Vitoriano, falam 
sobre a carreira, como entraram no mundo das artes plásticas, 

dificuldades enfrentadas no mercado, sentimentos ao produzirem e 
verem suas telas sendo contempladas. 

 
Você também vai encontrar nesta edição belas fotos do trabalho dos 
artistas potiguares. Quem sabe até se sentir em uma exposição. Com 

ricos detalhes, as peças trazem uma realidade espetacular e vai te 
deixar encantado. Uma boa leitura e apreciação da arte. Viva aos 

artistas plásticos potiguares!

GRUPO ARTES PLÁSTICAS
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Ammer 
Jácome
Um toque humano 
refletido em tela 

Natural de Natal, Ammer Jácome, de 39 anos, se 
interessou pelas artes desde criança. Fez cursos 
de pintura com grandes professores, como 
Fernando Gurgel, Made Wainer, Irmã Mirian, 
entre outros. Sua maior inspiração para as artes 
é a figura humana. Ele ama retratar as etnias 
presentes no território brasileiro em toda a sua 
diversidade: índios, pardos, negros e brancos.

Ammer é casado, e após o nascimento de sua filha 
Sofia, reforçou ainda mais a vontade de retratar 
a figura humana em suas obras. Para ele, dá sim 
pra viver de arte, mas é preciso ter fé e esperança, 
assim como o sertanejo, que mesmo diante das 
dificuldades, não deixam de acreditar em dias 
melhores. Confira a entrevista com o artista potiguar.
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até no Instagram. Artistas que 
usam óleo sobre tela, assim 
como eu. Me identifiquei com 
as cores e as linhas que a artista 
brasileira, Beatriz Milhazes, 
usa. Desta forma, comecei a 
pintar com as linhas também.

Quais os elementos que você 
mais usa em suas obras?

AJ: Gosto de utilizar a figura 
humana, negros e índios. Depois 
que comecei a me inspirar em 
Beatriz, me tornei um artista 
um pouco mais abstrato. Logo 
após o nascimento da minha 
filha, eu voltei as minhas origens, 
de retratar a figura humana. 
Pensando nisso criei uma série, 
“Maternidade e família”, que 
foi baseada no sentimento de 
mostrar os valores, passar uma 
mensagem para quem a via.

N e s s a  t e m á t i c a  v o c ê 
também pintou telas com 
o tema do romantismo, 
casais e etc., seria essa uma 
outra vertente da sua arte?

AJ: A vida do artista também 
precisa se nutrir através da 
obra, e eu recebo muitas 
encomendas de retratos, pessoas 

Como você começou a 
trabalhar com a arte?

AJ: Sempre gostei de arte. 
Quando criança era apenas uma 
brincadeira, e com isso, aos meus 
13 anos, minha mãe me levou para 
fazer um curso. Eles disseram que 
eu só poderia ficar se soubesse 
desenhar, aí fiz meu primeiro 
quadro da noviça e de lá pra cá 
não parei mais. Aos meus 18 anos 
se tornou um oficio, vieram as 
primeiras encomendas, e em 
2001 fiz meu primeiro curso na 
UFRN, que precisei interromper. 
Em 2015, percebi que poderia ser 
um professor de artes e voltei 
para a universidade, onde estou 
até hoje para finalizar meu curso. 
Comecei pela figura humana, 
negros, índios, a minha busca é 
sempre por uma forma nova de 
representar. Sempre que esgotava 
de uma técnica buscava outra, 
me inspirando em vários artistas.

Quais desses artistas você 
tomou como referência?

AJ: Antigamente estudava 
os clássicos: Rembrandt, 
Michelangelo, Da Vinci. Depois 
comecei ter referências de artistas 
contemporâneos que eu achava 

“A minha busca é sempre por uma 
forma nova de representar”

- Ammer Jácome

“No entanto, viver de 
arte é uma incerteza, 
eu abordo muito 
isso em minhas 
obras, vivemos de 
fé, da esperança, 
assim como a fé do 
sertanejo” - Ammer 
Jácome

querendo eternizar uma foto. 
É aí que entra a vantagem da 
pintura a óleo, ela dura muito 
mais que outras técnicas, tem 
quadros que dependendo da 
conservação duram muito.

As encomendas que fazem, 
entre outros serviços que você 

realiza, te mostram que dá para 
sobreviver de arte hoje em dia?

AJ: Hoje em dia sim, mas também 
dou aulas, não sobrevivo apenas 
com a produção. Dou aulas 
particulares em meus ateliês, meu 
público maior são adolescentes, 
adultos e idosos. No entanto, viver 
de arte é uma incerteza, eu abordo 
muito isso em minhas obras, 
vivemos de fé, da esperança, 
assim como a fé do sertanejo.

D e  q u e  f o r m a  v o c ê 
divulga o seu trabalho?

AJ: Antigamente, tinha medo 
de colocar na internet e que as 
pessoas pudessem copiar, pois 
uma vez fui à praia da Pipa e vi 
várias das minhas obras plagiadas. 
No entanto, hoje em dia eu divulgo 
pelas redes (site e Instagram) 
e fica a critério do cliente, se 
quiser uma obra original tem 
como entrar em contato comigo. 
As mídias sociais me ajudam 

muito, vendo quadros até para 
pessoas que não conheço, de 
outros estados e países. A gente 
inicia uma conversa, peço fotos 
referências, e iniciamos o trabalho.

Você participa de exposições?

AJ: Sim, já viajei pra fora para 
expor. Tenho um quadro na 
sede da ONU, em Genebra, 
na Suíça, também tenho na 
Holanda. Acho que por Natal 
ser uma cidade turística, temos 
muitas oportunidades de vender 
para estrangeiros que visitam 
a cidade. Já expus em Brasília 
também, no Senado Federal.

Na sua opinião, quais as 
caracter íst icas  que os 
futuros artistas devem ter?

AJ: Curiosidade, criatividade. 
O artista hoje em dia não tem 
buscado a técnica, não tem base e 
tenta expressar seus sentimentos 
através da arte, mas acaba 
ficando vazio por falta da técnica.
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A mossoroense Ana Selma Galvão 
tem 51 anos e atua na área das 
artes há 23 anos. Secretária 
executiva por formação, e artista 
plástica por amor e vocação, 
começou na carreira aos 30 
anos quando ainda trabalhava na 
Secretária de Saúde. No entanto, 
com o fluxo de trabalho intenso 
e demandas, Ana resolveu pedir 
demissão e passou a se dedicar 
exclusivamente às artes, iniciando 
com técnicas de reciclagem de 
objetos que seriam destinados ao 
lixo, dando a eles uma repaginada 
e nova “roupagem”.

Através da arte, Ana deu iniciativa 
a um projeto relacionado à 
reciclagem em 2009, que se 
chamava ‘Ana Selma Arte 
Ecológica’, que logo depois foi 
adaptado para ser levado às 
escolas onde ensinava. Além 
de virar exposições na capital 
potiguar, e para cidades localizadas 
em outros países para difundir 
ideias ecológicas e conscientes, 
mostrando que é possível fazer 
arte e reaproveitar materiais que 
teriam outro destino.

Para conhecer um pouquinho mais 
sobre sua arte, entrevistamos a 
artista plástica Ana Selma Galvão 

que contará sobre a trajetória de 
sua carreira:

Quais são as suas principais 
influências na arte?

AS: Eu gosto muito da nossa 
cultura, por isso sempre achei 
importante valorizar e focar nas 
nossas raízes. Na minha primeira 
exposição falei sobre os índios e 
origem do nordeste. A última que 

fiz, recebi mais de 6 mil alunos 
visitantes e que inclusive foi para 
Lisboa (Portugal), onde falei sobre 
futebol, mais precisamente sobre 
a Copa do Mundo de 2014. Então 
a exposição rodou e tornou o 
assunto do futebol conhecido.

E a sua arte tem um estilo?

AS: Tem sim. O meu estilo é mais 
voltado para o contemporâneo, 

Ana Selma
COM UM OLHAR VOLTADO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM SUAS MÃOS O LIXO VIRA ARTE
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porém, eu gosto de misturar com 
a reciclagem. Inclusive, um crítico 
de arte já me falou que meu estilo 
é definido mais para a arte naïf (do 
francês, arte ingênua) que facilita 
o entendimento geral em que as 
pessoas ao olharem para minha 
arte já identificam do que se trata.

Quais meios você utiliza para 
tornar seu trabalho mais 
conhecido?

AS: Eu sempre tive assessoria 
de imprensa para dar apoio aos 
meus projetos e fazer essa ponte 
entre a minha arte, jornalistas e 
imprensa. Eu acho de fundamental 
importância eu como artista e 
escritora com qualquer vertente, 
ter uma assessoria de imprensa 
para divulgar o projeto de uma 
maneira mais profissional, que 
sempre contribuiu muito para 
tornar o meu trabalho mais 
conhecido. Hoje eu não tenho 
mais assessoria de imprensa, 
mas a minha exposição é tão 
independente que as pessoas 
chegam por conta própria, tanto 
o público como os próprios 
jornalistas – até mesmo os de 
fora do RN. Além de claro, as 
mídias sociais, que hoje são 
indispensáveis, que me fez 

inclusive contratar um profissional 
para cuidar exclusivamente das 
redes sociais do meu projeto, 
uma vez que o profissional tem 
todo o conhecimento necessário 
para tornar o conteúdo mais 
interessante e conhecido, 
chegando a outros patamares. 
Dessa forma, ganhei não apenas 
seguidores, mas também clientes 
de nível nacional e internacional 
que me conheceram através das 
mídias sociais.

E você sente alguma dificuldade 
em viver da arte aqui no RN?

AS: Eu não sou a artista que fica 
apenas atrás da tela. Eu produzo, 
mas eu também vendo, vou pra 
‘rua’ mostrar essa arte e não só 
mostrar, mas também ensinar. 
Eu nunca senti dificuldade, não 
é fácil, mas as portas sempre 
se abriram pra mim e acabou 
dando certo. Até mesmo nesse 
momento de crise em que está 
ruim para todo mundo, mas eu 
estou conseguindo me sobressair.

E o fato desse seu pioneirismo 
em ser artista, ensinar e viver 
da arte de alguma forma ajudou 
a divulgar o seu trabalho?

AS: Sem dúvidas! Por exemplo, 
hoje eu não vou nas escolas e 
universidades fisicamente, mas 
as pessoas, principalmente 
amigos meus que são artistas, 
acabam mostrando minha arte e 
técnicas aos seus alunos durante 
as aulas. Ou seja, apesar de eu não 
estar dando aula e repassando 
diretamente meu conhecimento 
obtido durante minha carreira, 
acabo chegando aos alunos de 
outras maneiras e ainda assim 
agregando valor e contribuindo 
para a expansão da arte dentro 
e fora do nosso estado.

Qual o conselho que você daria 
para quem quer trabalhar com 
arte aqui no RN?

AS: Não apenas no Rio Grande do 
Norte, assim como em qualquer 
lugar do mundo, o segredo é ir 
atrás. Temos muitos artistas bons 
e muitas maneiras de arranjar ‘seu 
lugar ao sol’, se adequando às 
épocas e períodos que contribuem 
para perpetuar sua arte e criando 
vertentes para atingir o público. 
Assim lucrar e viver do que tanto 
amamos.
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Vicente Vitoriano

Vicente Vitoriano é Mossoroense 
nascido em junho de 1954 
e desde criança já praticava 
desenho copiando fotografias. 
Na adolescência, trabalhou com 
o pintor e estilista José Boulier 
Cavalcanti Sidou, seu primeiro 
professor de arte. Durante 
os preparativos para uma 
mostra coletiva promovida pela 
Prefeitura de Mossoró em 1972, 
descobriu a aquarela e com ela 
algo que poderia seguir carreira.

Até então, utilizava tinta guache 
e experimentou com tinta óleo 
e lápis de cor. Praticou ainda 
diversos tipos de artesanato 
junto a Boulier Sidou e a Luiz 

Varela, também pintor. Em 1974, 
mudou-se para Natal e cursou sua 
primeira graduação na UFRN no 
curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Como veremos a seguir, esta 
formação teve grande importância 
no seu trabalho como artista.

A partir de 1980, o artista 
dividiu seu tempo entre a 
produção e o ensino artísticos 
no Departamento de Artes da 
UFRN. A obra visual de Vicente 
Vitoriano se enraíza na pop art, 
particularmente em Lichenstein, 
mas não se limita a esta via. Na 
verdade, a partir de meados dos 
anos oitenta, o artista trabalha 
muito em função da pesquisa 

técnica com aquarela e pastel. 
Atualmente, experimenta tintas 
acrílicas em trabalhos abstratos 
de inspiração construtivista.

Em sua formação acadêmica, 
possui mestrado em Educação 
pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (1991) 
e doutorado em Educação 
também pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(2003). No momento, atua como 
professor associado da UFRN.
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Você sempre trabalhou no ramo 
da arte, teve ou ainda tem outra 
profissão?

VV: Historicamente, a minha 
formação acadêmica é em 
arquitetura, então eu sempre 
trabalhei por um lado com 
educação e por outro lado com 
arquitetura. Quando entrei na 
universidade, logo no segundo 
ano eu já comecei a trabalhar. 
Mas sim desde cedo que eu me 
dedico, estudo...

Arte para você é vocação ou 
uma escolha?

VV: Essa palavra vocação é meio 
confusa, mas acho que é mais 
vocação, faz parte da minha 
personalidade, da minha índole. 

Porque o ramo da arte lhe 
fascina?

VV: Não sei, é uma coisa muito 
íntima, uma satisfação que a 
gente tem, vamos dizer assim. 
Transformar uma coisa, um espaço 
em branco, um imagem e outra é 
porque é uma oportunidade, um 
meio da pessoa se comunicar, 
além da comunicação verbal do 
cotidiano, é uma maneira de 
comunicação que pode atingir não 
só a racionalidade imediatamente, 
mas também as emoções e os 
sentimentos das pessoas. As 
pessoas são tocadas pela arte, 
pelo menos a arte neste sentido, 
mais psicológico, mais interno. O 
mais importante é que o sentido 
depende de como a mensagem 
seja elaborada e como ela irá 
atingir as pessoas.

E quais são suas principais 
fontes de inspiração?

VV: Trabalho. Como eu trabalho 
com educação, muito do que a 
gente vai lendo, já pode trazer 
ideias. Eu não digo que são 
inspirações, são ideias que você 
vai elaborando e no meu caso 
ao longo de muito tempo. Eu 
não tenho roupantes criativos. 
Tudo meu é muito demorado, vou 
elaborando aos poucos. Sempre 
fui assim, é tanto que eu tenho 
uma produção relativamente 
pequena, porque vou estudando, 
aí não gosto, vai aprimorando 
aquilo até chegar em algo que eu 
considere que é válido. Então faço 
uma série, às vezes eu chego em 
uma ideia que dá certo e então 
faço outro trabalho, doze, pronto 
acabou...

E quais seus trabalhos principais 
que você pode destacar, feitos 
aqui em Natal ou em outro 
lugar?

VV: Eu gosto de um trabalho que 
eu fiz entre 2009 e 2010, que 
resultou em uma exposição que 
a princípio ela foi realizada para 
ser mostrada em Mossoró. Eles 
haviam acabado de inaugurar 
um espaço de exposição lá no 
Memorial da Resistência e me 
convidaram para expor. O nome 
do espaço era Joseph Mulier que 
foi muito amigo meu, já falecido, 
ele era uma artista de lá e por 
conta disso me convidaram 
para participar desta exposição. 
Eu não inaugurei o espaço, fui 
o segundo ou terceiro artista a 
participar. Então este trabalho 
foi muito importante para mim, 
eu sou de Mossoró, primeiro por 
isso de voltar a minha cidade, 
fazer homenagem a Mulier, daí 
a importância. E outro ponto de 

ser tão importante este trabalho, 
foi porque ele foi desenvolvido 
dentro da sala de aula com meus 
alunos. Nesta época eu dava aula 
de pintura e em 2009 comecei a 
fazer um trabalho de pesquisa em 
arte, cada um desenvolvendo um 
projeto de produção e eu tive que 
fazer também para dar exemplo. 
E a este trabalho eu dei o nome 
de “A Palavra Pintada”.

Como era este trabalho, era só 
pintura ou tinha outro viés?

VV: O trabalho era um híbrido 
de desenho e pintura, era 
uma mistura dessas duas 
possibilidades de expressão com 
arte. O particular dessa discussão 
era que ela se discutia a relação 
entre o que se pensa de arte e o 
que se faz, até que ponto a teoria 
da arte influencia a produção 
ou até que ponto a teoria evolui 
ou cresce em função do que se 
produz. Qual era a relação entre 
falar à respeito e fazer.

Você utiliza técnicas? Quais são?

VV: Depende dos materiais, cada 
material tem inúmeras técnicas. 
A Aquarela, por exemplo não 
é uma técnica, é um material. 
Então com ela eu posso fazer 
várias técnicas, ela permite isso. 
Os materiais que eu uso são: lápis 
grafite, atualmente tem canetas 
especiais, tintas, então eu gosto 
de usar estes materiais e tudo 
à base de água. Quando eu era 
adolescente cheguei a pintar 
uns quadros com tinta óleo, mas 
parou por aí.

Você já elaborou algum 
trabalho em conjunto com o 
Caio Vitoriano?

VV: Não elaboramos nenhum 
trabalho juntos, mas eu colaborei 
com algumas marcas, alguns 
desenhos que eu fiz que ele 
adaptou, não me lembro bem 
para que. E teve também uma 
participação dele em um trabalho 
meu, que foi a reedição que eu 
fiz de um livro sobre arte e toda a 
parte gráfica foi ele que fez. Esta 
foi uma colaboração dele para 
um trabalho meu.

Já chegou a estudar em outras 
universidades? Me fale sobre 
suas viagens para outros países, 
como o senhor define esta 
bagagem cultural?

VV: É justamente isso, é 
informação. A minha visita em 
museus vem muito do meu 
interesse por história desde a 
universidade, desde os anos 80 
que eu venho trabalhando com 
história. Seja no sentido de arte 
ou fora da arte. Então quando vou 
em uma cidade eu quero ver o 
que o pessoal está fazendo, quero 
ver o que eles têm para a história 
da arte, para que eu tenha uma 
experiência presencial com as 
obras, isto é muito importante.

Quais são os meios que utiliza 
para divulgar seu trabalho?

VV: Eu não tenho uma sistemática 
de divulgação, pode ser por rede 
social, Facebook. Às vezes coloco 
uma imagem de uma obra no 
meu perfil, mas sem sistemática 
e sem muito interesse comercial. 
Embora seja ótimo vender.

E como você vê o interesse dos 
potiguares em relação à arte? 
Tem alguma procura?
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VV: Procura não existe, mas assim 
quando se dispõe, temos uma 
resposta. Não é uma resposta 
que desejamos, mas existe uma 
resposta. E isso decorre muito da 
cultura das pessoas. Nós temos 
uma formação cultural e artística 
muito limitada e isso não é só 
aqui, é no Brasil todo. E teve 
esse grande boom nos anos 80 
e na primeira década do século 
XXI teve um grande aumento 
de frequência das pessoas aos 
museus, foram inaugurados 
uns museus extraordinários 
pelo mundo. Pareceu que ia 
ter uma correspondência entre 
demanda e oferta, mas na 
realidade as pessoas procuravam 
mais um espaço de lazer do que 
propriamente uma informação 
cultural ou um contato intelectual 
com a arte. Isso é um aspecto. De 
qualquer maneira, as pessoas 
foram aos museus. Isto está 
dividido por conta do tipo de 
produção atual que nem sempre 
está nos museus e quando vão 
aos museus não encantam muito 
as pessoas.

Isso pode ser até um reflexo 
do próprio governo, que a 
gente vê que não tem tanto 
investimento. O teatro Alberto 
Maranhão vai abrir agora após 
cinco anos fechado.

VV: Eu acho que isso aí é outro 
viés. Eu acho que a importância 
do poder público passa por 
aí, manter as instituições, 
manter a infraestrutura para 
o desenvolvimento da cultura. 
Claro, mas eu acho que as ações 
de maior importância do poder 
público seria relacionado à 
formação do público, ou seja, 

a educação. A primeira coisa 
é essa. Pois se você não tiver 
infraestrutura, as pessoas vão 
exigir. Agora se a infraestrutura 
existe e é precária e as pessoas 
não reclamam, elas não vão 
atrás. Então tem que haver a 
questão da educação do que 
propriamente na infraestrutura. 
Inclusive, a obra de arte, pensar 
a arte contemporânea e as artes 
visuais não é pensar uma coisa 
no museu. O próprio teatro não 
é um, o teatro e a dança não é 
só no palco. Qualquer lugar, hoje 
você se apresenta, as coisas são 
mostradas, independente de um 
espaço específico para aquilo.

Você sente dificuldade em viver 
da arte no RN?

VV: Eu não vivo da arte, eu vivo do 
meu trabalho como funcionário 
público. Mas é muito difícil, eu 
tenho amigos que tentam viver 
da própria arte. São artistas que 
procuram manter sua casa, sua 
família, sua sobrevivência com 
o trabalho com arte mas isso é 
extremamente difícil.

Você acredita que no futuro 
haverá movimento artístico 
vibrante no Brasil dependendo 
de quem ganhe as eleições 
deste ano? 

VV: é possível. Agora, por exemplo, 
se for instaurada qualquer 
tipo de organização política na 
administração pública federal que 
seja autoritária, independente de 
ser fascista ou socialista, é possível 
que haja a princípio uma retração 
e depois a explosão. Se for um viés 
fascista, vai existir mais do que 
nunca uma tentativa de cooptação 
dos artistas de um modo geral 

para fazer propaganda. Cabe 
ao socialismo ver o que ele vai 
fazer, mas acho que o fascismo 
vai entregar isso na cara. Alguns 
artistas vão ser cooptados. A 
maioria, se Deus quiser, não vai 
fazer parte. Preso, assassinado, é 
o que a gente pode estar prestes 
a presenciar.

Quais conselhos você daria para 
os aspirantes na arte?

VV: trabalhar, pesquisar, tem que 
meter a cara. Não pode parar. 
Quanto mais você produz, mas 
tem a possibilidade de aquilo 
melhorar. Então não tem para 
onde correr. Fiz muitos cursos, 
com colegas, às vezes um artista 
de fora, algum curso ministrado. 
Isso é muito importante. Qualquer 
experiência, qualquer vontade que 
tiver de ver artistas mostrarem 
suas peças. Eu costumo dizer que 
existem três mandamentos do 
artista: tem que ler, se preparar, 
estudar, tem que ter uma boa 
cultura de história da arte, eu acho 
importante; tem que produzir, 
pois senão a coisa fica meio 
empacada e tem que ver a arte 
dos outros. Por isso é importante 
a convivência, se juntar com as 
outras pessoas.

Como você enxerga a arte 
aqui na UFRN ou mais 
especificamente aqui no Deart?

VV: aqui na universidade a gente 
tem grupos de produção que são 
interessantes na área de música, 
na área de teatro, na área de dança 
e artes visuais também. Apesar 
de serem poucos, eu acho que é 
muita coisa, é muito importante 
a existência dos grupos e o que 

eles produzem. Mas é pouco, 
muito pouco.

Você tem algum espaço que 
você trabalhe com arte? Em 
casa tem algum espaço ou fora 
da sua casa que você se dedique 
e que você possa expor seus 
quadr os?

VV: Ultimamente eu tenho 
trabalhado só em casa. Já trabalhei 
muito aqui na universidade, não 
sistematicamente, mas teve um 
período nos anos 80 e nos anos 
90 que eu dava muito curso de 
extensão. Às vezes tinha semana 
que eu dava aula de Pastel, em 
outra dava aula de Aquarela e isso 
à medida que eu ia dando aula 
sobre o uso destes materiais, eu 
também produzia e trazia meu 

material para produzir aqui. Mas 
é assim, você tem que montar um 
circo e desmontar toda vida que 
vai trabalhar. Até em casa eu sou 
assim, eu não tenho um espaço 
específico para minha produção. 
Na mesma mesa que eu estudo e 
preparo aula, é o mesmo espaço 
que eu pinto e desenho.

Como você define hoje sua arte?

VV: o meu trabalho é de raízes 
modernistas, sem nenhum 
constrangimento com relação 
a isso. Eu tenho trabalhado já 
há bastante tempo sempre em 
função da experimentação de 
materiais. Então acaba que eu 
executo alguma coisa com esses 
materiais novos que eu vou 
experimentar dentro de uma linha 

que eu trago desde adolescente. 
Minha formação de arquiteto tem 
muita importância nesse sentido. 
(...) Então é muito caracterizada 
para mim no modernismo, uma 
coisa bem própria do século 
XX. Certas experiências mais 
contemporâneas eu trabalho 
por só fazer artes visuais. 
Muitas poucas vezes eu escrevo 
poesia, componho música e faço 
espetáculos de teatro.
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Flávio Freitas

Flávio Freitas, 57 anos, casado e 
pai de três filhos, se considera 
um potiguar que nasceu no Rio 
de Janeiro. Veio morar em Ponta 
Negra em 1969, na época o local 
era considerado um interior. O 
pincel surgiu na sua vida através 
da sua avó e tias que eram pintoras 
amadoras, então, aprendeu de 
forma natural que o ato de pintar 
era de grande importância de 
conteúdo valoroso. 

Profissionalmente começou a 
pintar em 1980. Nunca pensou 
em ser artista profissional por 
ser difícil sobreviver de arte. 
Sonhava em ser piloto de avião 
igual ao seu pai, mas foi reprovado 
quando tinha 18 anos pelo exame 
de vista. Logo depois entrou na 
faculdade de arquitetura porque 
tinha facilidade de desenhar.

Na música começou com 13 anos 
como trompetista e entrou na 
escola de música da Universidade 
Federal chegando a estagiar 
na orquestra sinfônica do Rio 
Grande do Norte. Decidiu em 
investir onde sua desenvoltura 
foi maior, que foi a arte. Depois 
de passar 10 anos morando em 
Fernando de Noronha, decidiu 
voltar para Natal para tentar viver 
de arte, e com a ajuda de amigos 
arquitetos conseguiu se inserir 
no mercado de artes visuais. 
Fez aperfeiçoamento de cursos 
em São Paulo, Estados Unidos e 
Europa com o intuito de oferecer 
um bom conteúdo à população. 

Como você começou nas artes 
plásticas?

FF: Naturalmente desenhando 
desde criança gostando, na sala 
de aula eu sempre desenhava, até 
que resolvi fazer arquitetura, na 
época eu estudava música, e como 
eu estava adiantado na música, 
apareceu uma oportunidade de 
morar nos Estados Unidos para 
estudar, e lá fui estudar arte 
também, que era a coisa que eu 
gostava, aí descobri que existia a 
possibilidade de ser profissional 
de arte, e aí tomei uma decisão 
em 1982, ‘eu vou ser profissional 
disso’, e fiquei lutando, terminei 
meu curso de arquitetura, tive 
minha filha, casei, esses processos 
todos me exigiram repensar na 
parte de sobrevivência financeira. 
Fui arquiteto por quatro anos 
e depois de arquiteto eu fui 
comerciante seis anos, e depois 
desses seis anos que eu montei 
o ateliê.

Você sentiu alguma rejeição 
ou preconceito quando tomou 
essa decisão por parte da sua 
família?

FF: Não, minha família sempre 
foi muito liberal, o que é fato é 
que uma profissão muito difícil 
de sobreviver, então é claro que 
eu tinha percepção disso, por 
isso fiz questão de terminar meu 
curso de arquitetura. Eu digo ‘vou 
primeiro concluir para conseguir 
o diploma que vai abrir portas, 
posso conquistar coisas que sem o 

diploma não consigo’, e eu estava 
morando nos Estados Unidos 
sem ser formado, um estudante 
em outro país, se eu fosse um 
profissional formado, qualquer 
outra profissão teria outro status. 
Sempre tive consciência e percebi, 
que todo mundo percebe, que 
você vai para a artes visuais não 
é um caminho fácil.

Você acha que nessa época de 
eleição a desvalorização da arte 
está cada vez maior?

FF: Eu acho que é o contrário, que 
a tendência natural humana, na 
medida que evolui amadurecem 
como a condição de cidadão, você 
percebe cada vez a realidade 
humana que mostra que a arte 
é uma necessidade, não é uma 
coisa que vou viver com arte ou 
viver sem arte, você não pode 
fazer essa opção, porque a arte 
está inserida nas comunidades 
mais primitivas da história da 
humanidade. Eu estou falando 
das artes em geral, mas a gente 
pode usar nesse caso, o caso das 
artes visuais, artes plásticas por 
exemplo, essa expressão que é 
visual.

Hoje, as artes visuais elas 
ganharam muita amplitude 
porque tem a fotografia, tem 
o cinema, tem todas essas 
possibilidades digitais etc. Mas 
mesmo assim as artes produzidas 
pela mão continuarão tendo um 
papel importante no sentido de 
humanizar a existência da gente, 
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de trazer para nós um senso de 
poesia e também de beleza no 
sentido da compreensão de 
como se estrutura o conjunto de 
valores da imagem, a beleza não 
é simplesmente fazer coisas que 
são bonitas, que pode tratar uma 
coisa que é feia, mas como um 
conjunto de valores estéticos de 
termo de composição, de claro e 
escuro, uso da cor, do traço.

Agora, eu pessoalmente sou 
conservador, sou cristão, e 
defendo todos esses valores que 
estão surgindo agora no Brasil, 
acredito que é muito importante 
porque o Brasil passou um período 
muito longo com predominância 
do pensamento marxista, que 
é uma proposta filosófica de 
compreensão a partir de ideias 

que ele formatou. No meu 
período de universidade nunca 
vi nenhuma outra teoria que não 
fosse estruturada no marxismo, 
e hoje eu tive de um tempo para 
cá oportunidade de ler alguns 
autores importantes na história 
da ciência política, da filosofia que 
contestam toda essa lógica.

É interessante lembrar que a 
mídia em geral e os políticos 
em geral não tocam nesse 
assunto, mas o povo do Brasil 
é de natureza conservador, e 
como é que um povo que tem a 
maioria pensa contra o abordo, 
contra a descriminalização das 
drogas, não tem um político que 
seja conservador que represente 
esse partido. Eu vejo com bons 
olhos na verdade porque se uma 

sociedade não tem os dois lados 
da balança fica pesado demais 
para um lado ou para o outro, 
então a gente poder buscar o voto 
que a gente está aprendendo a 
votar, é um processo básico da 
democracia.

Você acha que a arte é uma 
vocação ou uma escolha?

FF: Eu acho que pode escolher 
sim, porque o computador mais 
poderoso que você pode pensar 
não chega nem aos pés do 
cérebro, do cérebro humano, que 
tem uma potência, capacidade, 
possibilidade, e quando junta 
isso com a fé em Deus, que é 
uma coisa que para mim é muito 
importante e tem atuação cerebral 
também. Se a pessoa de coração 

verdadeiro tomar uma decisão 
e buscar aquele conhecimento 
e saber da forma correta com 
anos, não é em uma semana, são 
anos de dedicação, a pessoa pode 
fazer muitas coisas de grande 
excelência.

Por outro lado a pessoa tem uma 
facilidade natural, você ver uma 
criancinha pequena ter facilidade. 
Se ele não trabalhar, não se 
dedicar, ele vai ficar defasado 
em relação aquela pessoa que 
não tinha a vocação, mas que 
desenvolveu. Existe vocação sim, 
porque quando a gente observa 
uma criança no processo de 
crescimento e evolução, filho 
do mesmo pai, mesma mãe, 
mesma estrutura do DNA, um 
vai ter uma facilidade por exemplo 
para desenhar, e o irmãozinho 
dele vai ter uma facilidade por 
exemplo para esporte, pode ter 
o outro que tenha facilidade para 
as duas coisas também, isso é 
uma condição que Deus dá, 
você recebe isso, e vai observar 
um menino muito expansivo, 
extrovertido, normalmente ele 
vai para essa área que mexe com 
o corpo, esporte, dança.

Um bebê introspectivo que fica 
muito no canto dele, vai ter 
mais facilidade para desenhar 
em geral do que o outro. Eu era 
mais introspectivo, ficava no canto 
desenhando, me comunicando 
com as pessoas pelo desenho, ao 
invés de eu verbalizar de ficar no 
canto que eu fui falar com dois 
anos. A ciência hoje de dois anos 
para cá mais ou menos já tem 
experimentos mostrando que 
um saber que o pai ou a mãe 
desenvolve é digamos que você 

estudou música, mas seus pais 
e seus avós não tinham nenhum 
músico, mas você estudou música 
e desenvolveu um saber cerebral, 
e seus filhos vão ter facilidade 
para a música mais que você 
teve ou seus irmão tiveram. 
Isso é biológico, de o saber do 
conhecimento faz alterações 
celulares.

Quais as principais referências 
que você teve ao longo dos anos 
para seu trabalho?

FF: São muitas referências. Uma 
coisa que aprendi na faculdade 
de arquitetura e dou muita 
importância é a compreensão 
da história. Lá temos uma matéria 
que chama história da arte. A 
história da arte vem para apoiar 
o conhecimento de arquitetura, 
e quanto mais para o artista 
compreender o que aconteceu ao 
longo da história da humanidade. 

Por que estou hoje pintando? 
Pra que estou pintando e o que 
que estou produzindo? Porque se 
eu estiver pintando as coisas do 
homem das cavernas, acho que 
estou fazendo uma coisa meia 
besta, já que foi feita. Do mesmo 
jeito é se eu pintar uma coisa do 
modernismo. Preciso entender o 
processo e me posicionar hoje, em 
2018, na cidade do Natal. Tenho 
uma realidade que me afeta, e 
como essa realidade vai afetar a 
produção da pintura.

Nesse sentindo, estudando a 
pintura, buscando a identificação 
de valores da pintura, me 
interessou muito o que foi feito 
da pintura moderna pra cá. Nesse 
aspecto, os artistas modernistas 
brasileiros são muito importantes 

pra mim, porque traz a brasilidade, 
traz o colorido, o lugar do nosso 
universo luminoso, tropical.

E a produção também dos 
grandes pintores ibéricos, que 
são a maioria espanhol, e a 
produção de Portugal que tive 
a oportunidade de conhecer, 
todos esses são importantes para 
mim. Um artista que sempre cito 
como referência, é um inglês de 
mais de 80 anos, que se chama 
David Rockney. Para mim é uma 
referência importantíssima de 
arte contemporânea, de arte 
do nosso tempo, não a arte 
contemporânea no sentido de 
desconstruir a pintura. Porque o 
sentido que a arte contemporânea 
tomou de desconstrução de 
discursão, ou usar a arte como 
propaganda revolucionária, como 
discurso político revolucionário, 
como discurso para chocar mais 
do que para encantar.

Pra vender uma ideia através 
da agressividade da pintura, 
criando telas que são repulsivas 
de propósito, essa eu deixei de 
admirar. Passei a perceber a arte 
muito mais com a necessidade da 
beleza no sentido mais amplo, 
da poesia, da positividade, da 
compreensão dos valores do ser 
humano, que tem que ser sempre 
empurrado para cima, valorizando 
sempre o conhecimento do que 
é correto. 

Se eu sei que roubar é errado, 
tenho que ter um compromisso 
com minha ação e com as pessoas 
que eu sou responsável quando 
eu estou educando. Quando 
você termina de educar os filho 
você não pode mais assumir 
a responsabilidade. Durante a 
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educação tem que ser muito 
claro para o seu filho do que é 
certo e o que é errado. Então são 
coisas de valores que a pintura 
como expressão, a pintura é 
comunicação. Quando pinto um 
tela, crio um elo de comunicação, 
entre eu, que produzo uma peça 
que vai ser colocada para ser vista 
por outra pessoa. Me preocupo 
com o que é que estou dizendo 
com minha pintura.

O que mais lhe fascina no ramo 
da arte?

FF: Eu acho fascinante na arte 
visual a capacidade de comunicar 
sem palavras. O encantamento 
que eu tenho por uma pintura 
feita a mão, pode ser o mesmo 
encantamento por uma fotografia 
perfeita do artista. A fotografia faz 
esse mesmo papel de comunicar 
sem palavras.

Com o mundo digital você 
teve mais dificuldade ou mais 
facilidade?

FF: Mais facilidade. Bem mais 
facilidade de alcançar. Porque 
quem produz um objeto pra ser 
visto, imagina, que quanto mais 
ele for visto, mais estou realizando 
meu objetivo. Então, enquanto 
antigamente eu precisava muito 
dinheiro para publicar um 
livro de arte, que tivesse uma 
qualidade boa de chegar, ou 
então sensibilizar algum jornal, 
que mesmo assim não tinha a 
qualidade de impressão boa. 
Hoje em dia com o Instagram por 
exemplo, que é um programa que 
uso mais, a pessoa pode ver de 
qualquer parte do mundo. 

Eu recebo encomenda de fora de 
Natal. Fico impressionado com a 

força do Instagram, que as vezes 
é tanta, que eu público uma 
imagem, e na mesma semana 
a pessoa liga ou manda uma 
mensagem querendo um quadro. 
Nunca aconteceu isso antes uso 
o Instagram para meu trabalho.

Hoje eu vivo da encomenda, eu 
trabalho para atender aqueles 
que já me procuraram, e quer 
obra de arte de tal maneira e 
tamanho. Para mim parar e fazer 
um exposição, eu gasto muito 
tempo, mobiliza recurso e em 
geral não se vende, é feita uma 
venda outra para cobrir o custo 
da exposição.

Então é algo que eu não procuro 
fazer. Participei de muitas, mas 
ultimamente tem me dedicado 
m e s m o  a  e n c o m e n d a s . 
Principalmente os clientes de 
Natal, que vem aqui que e já me 
conhece. O principal negócio na 
internet são clientes que já me 
conhece.

Como você vê a questão de 
mais visibilidade da Ribeira? 
Inclusive pode ser bom para o 
seu negócio.

FF: Não quero que a Ribeira seja 
valorizada para valorizar meu 
negócio. Quero que meu negócio 
esteja num bairro que tenha valor 
para cidade. Entenda que é um 
bairro histórico, que merece 
atenção, que é agradável quando 
é visitado. Faz uma experiência de 
você voltar no tempo, um conjunto 
de serviços. Que a noite possa ser 
mais vivo desde serviços, 

O ateliê é um gesto com intenção 
de valorizar mais o bairro. Meu 
ateliê era lá em Petrópolis, e 
eu tinha um sucesso comercial 

muito maior do que na Ribeira. 
Pela visitação, o estacionamento 
era mais fácil, os arquitetos 
circulavam com os clientes por lá. 
Eu lamentei por esse lado quando 
vim para cá, mas a vida não é só 
sucesso financeiro. Esse gesto de 
pioneirismo é necessário em toda 
a sociedade. Alguém tem que ir 
lá e fazer pela sociedade, e eu 
sou muito agradecido por ter tido 
sucesso na ribeira. Principalmente 
consolidado nos últimos 6 anos.

Você sente dificuldade em viver 
da arte no RN?

FF: Hoje estou passando por 
um momento que estou mais 
tranquilo por dois motivos. Os 
meus três filhos terminaram o 
processo de educação, e todos 
eles têm vida profissional própria. 
Em vez de eu ter que pagar para 
eles, eles que me ajudam. Mas isso 
é um fato importante. E o outro 
fato é justamente de ter um nome 
comercialmente consolidado. Sou 
um artista procurado por pessoas 
que querem ter uma obra de 
arte em casa. Sabem que sou 
um artista comprometido com 
o fazer do trabalho.

Muitas vezes a gente sabe de 
muitos artistas bons, que às 
vezes tem uma vida mais boêmia, 
é muito desorganizado, não 
tinha um ateliê fixo. Às vezes 
pega o dinheiro que ganha e 
gasta bebendo, em farra. Por 
isso mesmo eu demorei a ser 
artista, porque achava que todo 
artista era Boêmio, mas hoje tem 
vários artistas em Natal que já tem 
compromisso e tudo isso ajuda.
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Quais conselhos você deixa para 
quem quer entrar no ramo da 
arte?

Não quero deixar de lembrar que 
é uma atividade extremamente 
difícil para você ter sucesso. Eu 
não posso iludir um jovem e dizer 
para largar tudo se quer ser artista. 
Se tem esse desejo consolidado 
dentro do seu coração, você tem 
que buscar isso.

Mas, você pode muito bem fazer 
uma faculdade de direito, de 
jornalismo, não importa o curso, 
tem que ter uma sustentação. De 
onde vai comprar o material de 
pintura, tem que ter um espaço 
bacana para trabalhar, poder 
comprar o material importado, 
fazer curso de aperfeiçoamento 
no Brasil e fora. Agora tenho 
algo para lembrar que é sempre 
importante. Lembrar para os 
jovens, nada que é fácil presta. 

É uma coisa que eu gosto de dizer 
por mais polêmico que pareça. 
Quando dei aula na universidade 
eu dizia, tudo que é bom é difícil. 
O que eu quero dizer com isso? Se 
prepare sempre para dificuldade, 
porque a vida é feita de resolução 
de problemas, ou superação de 
problemas porque tem problemas 
que você não resolve.

Aí quando você nasce e ver seus 
pais com a melhor intenção do 
mundo proteger as crianças. 
Um exemplo, é, evitar de levar 
em cemitério porque acha que é 
feio criança ver enterro. Para mim 
isso é um erro enorme, porque 
você está proibindo a criança 
perceber o que o mundo é feito 
de problemas e dificuldades. 
Então se você disser pra mim 
que escolheu medicina porque 
quer ser artista plástico é muito 
difícil, você vai entrar no curso 

de medicina e encontrar várias 
dificuldades na profissão, é assim 
em todas as áreas.

Basta você existir, que vai perceber 
as grandes dificuldades. Quando 
sair de casa para trabalhar e 
sustentar uma família, aí a coisa 
aperta. Enquanto você tem seus 
pais que lhe ama e dar as coisas, 
isso é uma ilusão. A gente tem que 
procurar resolver os problemas, 
o negócio é você ter fé em Deus, 
arregaçar as mangas e lutar pelas 
coisas que você sonha.

No dia que eu aprendi que tem 
o certo e o errado a minha vida 
ficou muito mais fácil. Porque as 
coisas parece que se encaixaram 
na minha vida. Quando uma coisa 
dá errado parece que desencaixa 
várias, como se fosse uma onda. 
Tome sofrimento, tome dor, tome 
desgraça.  Sem dificuldades a vida 
não tem graça.
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