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 Memória, Contemporaneidade e Futuro 

Originário do pensamento do então Prefeito Juscelino Kubitscheck, na década de 

40, o Palácio das Artes se consolidou ao longo do tempo como uma das mais 

importantes instituições culturais da América Latina. O complexo cultural que 

hoje está localizado em espaço nobre na região central de Belo Horizonte foi 

idealizado de forma pioneira por JK, que encomendou a Oscar Niemeyer um 

Centro Cultural integrado a um parque, no centro da cidade.  

 

As obras foram iniciadas, mas em seguida paralisadas com a saída de JK da 

Prefeitura de BH. Após alguns anos, as obras foram retomadas pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais e o Palácio das Artes começava a ser entregue aos 

mineiros. Em junho de 1970, foi criada a Fundação Palácio das Artes para a 

finalização das obras e sua gestão. Ao longo desse ano, vários espaços receberam 

atividades no Palácio das Artes e, em março de 1971, chegam ao fim as obras 

do mais importante espaço cultural do Estado, o Grande Teatro. A partir de 1978, 

foi alterada a denominação da Fundação Palácio das Artes (FPA), que passou a 

ser nomeada como Fundação Clóvis Salgado (FCS), em homenagem à importante 

atuação do médico, professor e político do setor cultural de Minas Gerais, que foi 

o responsável maior pelo levantamento dos recursos financeiros para a retomada 

das obras e conclusão do Palácio das Artes.  

 

O programa comemorativo do ano 50 da Fundação Clóvis Salgado e do Palácio 

das Artes terá duração de um ano e acontecerá entre março de 2020 a abril de 

2021. Será realizada uma extensa e plural programação, estruturada nos eixos 

Memória, Contemporaneidade e Futuro.  

 

O desejo de reviver projetos que fizeram história nesses espaços, revisitar 

acervos e ações de uma longa trajetória de sucesso permeia o imaginário dos 

muitos atores que receberam esse legado, assim como promover reflexões sobre 

a contemporaneidade e o futuro dessa Instituição.  
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Diretrizes como pluralidade, inovação, renovação, acessibilidade, 

inclusão, democratização, transversalidade, reflexão, fomento e 

diversidade serão norteadoras da programação da Fundação Clóvis Salgado a 

partir de 2020. Os diversos programas já realizados terão continuidade e serão 

potencializados com ações de formação e de mediação de conteúdo e mediação 

crítica. No Palácio das Artes inicia-se grande campanha associada ao conceito de 

democratização do acesso, da comunicação e do espaço com a 

#palacioparatodos. 
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PROGRAMAÇÃO 2020 
 

#Palácioparatodos - Editais de Ocupação e Fomento  

Convite a artistas de todo o Estado de Minas Gerais a ocuparem espaços do 

Palácio das Artes, por meio da seleção de propostas nos editais, com condições 

estruturais para as apresentações, apoio de divulgação e prêmios de fomento 

variando de R$ 2 mil a R$ 10 mil. Algumas datas e temporadas serão destinadas 

exclusivamente a produções do interior de Minas Gerais.    

 

. Teatro João Ceschiatti  

Serão 7 temporadas de Teatro (4 dias cada), de julho a dezembro, sendo 2 

destinadas, obrigatoriamente, a produções do interior do estado.  

 

. Sala Juvenal Dias  

Serão 14 propostas selecionadas de música (sendo 4 destinadas, 

obrigatoriamente, a produções do interior do estado) e 5 propostas de literatura, 

distribuídas entre abril e dezembro. 

  

. Jardins Internos e Galeria Aberta Amílcar de Castro  

Serão 12 propostas selecionadas, nas artes integradas, para ocupação do espaço.  

 

DOMINGO NO PALÁCIO 

Programação cultural ofertada em um domingo por mês, durante todo o dia, 

ocupando diversos espaços do Palácio das Artes, no período de abril a outubro.  

A programação terá início com a série Concertos no Parque (Orquestra Sinfônica 

e convidados, no Parque Municipal), seguida de sessões de cinema para o público 

infantil, jogos e brincadeiras, visitas mediadas às exposições, oficinas e 

espetáculos de diversas linguagens nos teatros e espaços comuns. O objetivo é 

abrir o Palácio das Artes para essa população que frequenta a Feira de Artesanato 



 
 

5 
 

da Avenida Afonso Pena, incluindo o portão que dá acesso ao Parque Municipal, 

e oferecer a esse público programação para toda a família. É a tradução da 

diversidade que se pretende abrigar nos espaços da FCS com as novas propostas 

de ocupação. Todas as atividades serão gratuitas. 

 

FÉRIAS NO PALÁCIO  

Programação composta por ações voltadas para o público infantojuvenil durante 

o mês de julho. Oficinas, jogos, brincadeiras, narração de histórias, atrações de 

música e teatro para crianças são algumas das atividades propostas. No mesmo 

período, será realizado o INVERNO CEFART, com cursos, apresentações artísticas 

dos grupos jovens e outras atividades relacionados às áreas artísticas e culturais, 

ministrados pelos professores. A finalidade é formar novos públicos para as artes, 

especialmente na criação de memória, identidade e pertencimento do público 

infantojuvenil em relação ao Palácio das Artes. Todas as atividades serão 

gratuitas. 

 

CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO  

A FCS oferece diversificada programação cultural com a participação dos corpos 

artísticos, solistas e artistas convidados, em seus espaços e também em locais 

de parceiros, em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais. 

 

. Orquestra Sinfônica e Coral Lírico Minas Gerais  

Algumas das séries em 2020: Sinfônica Pop - OSMG e cantores da MPB 

convidados / Grande Teatro; Sinfônica e Lírico em Concerto - Concertos da 

Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de MG / Grande Teatro; Sinfônica e Lírico 

ao Meio-dia - Concertos no Grande Teatro, sempre ao meio-dia / gratuitos, 

Concertos no Parque - Concertos da Orquestra e do Coral Lírico no Parque 

Municipal; Concertos Comentados – Educativos; Concurso Jovens Solistas - duas 

edições – Instrumento, regente e Canto, e Temporada de óperas.  
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. Temporada de Óperas  

Dois títulos serão oferecidos em 2020, obras de destaque no repertório mundial 

de óperas. Dando continuidade às ações realizadas em 2019, a FCS oferecerá 

ingressos a preços populares, com venda promocional antecipada e acesso 

diversificado às produções. O primeiro título a ser produzido será A Flauta 

Mágica, de Mozart. O compositor Wagner considerava “A Flauta mágica” a pedra 

angular da ópera alemã, e a descreveu como “obra-prima de perfeição quase 

insuperável, que virtualmente eliminou qualquer expansão do gênero”. Nesta 

produção, a direção cênica será de Carla Camurati e direção musical de 

Silvio Viegas. Uma novidade será a realização de uma récita criada 

especialmente para o público infantil. Será realizada também apresentação das 

árias, em formato de concerto, na série Concertos no Parque.  

O segundo título do ano, ainda em definição no momento, será apresentado em 

outubro. Teremos no mesmo período um seminário sobre o setor da Ópera, 

reunindo os principais produtores públicos e independentes, no Palácio das Artes, 

em parceria com a Ópera Latinoamérica – OLA.   

 

. Academia de Ópera  

Programa criado especialmente para o aperfeiçoamento profissional de cantores 

e profissionais da ópera, em sistema de residência artística, com aulas, 

masterclasses, estudo de repertório, ensaios e uma montagem no Grande Teatro 

Cemig Palácio das Artes, com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e produção 

da FCS. Em sua primeira edição, dará oportunidade a jovens Cantores, Maestros 

e Diretores de Cena para vivenciarem a construção de uma ópera em ambiente 

profissional, passando por todas as etapas, em um dos maiores centros 

produtores de óperas do Brasil.  
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. Cia. de Dança Palácio das Artes  

Estreia de novo espetáculo, apresentações da Cia. de Dança em teatros e espaços 

abertos, intervenções, Encontros com a Cia. de Dança (Educativo) e Residência 

Artística (a Cia recebe profissionais ou grupos para trabalho conjunto de 

pesquisa) e participação em festivais e projetos do interior de Minas e outros 

Estados. Importante destacar que muitos programas são realizados de maneira 

conjunta entre os corpos artísticos, fortalecendo a transversalidade das 

linguagens e atuações.  

 

. Audiovisual 

O Cine Humberto Mauro (CHM), principal sala de cinema de arte de Minas Gerais, 

oferece mostras temáticas e de autores, gratuitas na maioria das vezes, 

mobilizando público representativo. Além das mostras próprias, serão 

potencializadas as parcerias com diversos festivais e produções mineiras, 

garantindo espaço para essas produções. Em 2020, teremos também nova edição 

do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FESTCURTASBH) e 

itinerância do acervo por diversas cidades de Minas. Além disso, o CHM realiza o 

programa Cine Escola, recebendo inúmeros grupos de estudantes, com 

programação especial, segmentada.  

 

. Artes Visuais  

A FCS oferece anualmente uma ampla programação de artes visuais, com 

exposições temáticas, coleções de grandes instituições e de artistas locais, 

nacionais e internacionais, em suas galerias no Palácio das Artes e na CâmeraSete 

– Casa da Fotografia de Minas Gerais. Assim, o público mineiro tem a 

oportunidade de entrar em contato com a arte contemporânea e de outros 

gêneros, acervos singulares e atividades de mediação crítica voltada para escolas, 

professores e público espontâneo. Para 2020, está programada nova edição do 

edital de ocupação das galerias, agora renomeado como Prêmio Décio Noviello. 

Estão programadas também exposições em parceria com grandes instituições 

nacionais, além de programas, projetos e pesquisas mineiros. Especificamente 
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dentro da programação especial de 50 anos da FCS e do Palácio das Artes, haverá 

uma Exposição-Instalação Artística, no segundo semestre do ano.  

 

Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART  

Além das mostras resultantes dos cursos de cada Escola, o Cefart desenvolverá 

projetos importantes de formação, reflexão, pesquisa e fomento artístico e de 

criação. Os grupos jovens serão fortalecidos com calendário estruturado de 

atividades e integração de acordo com a programação dos espaços da FCS. São 

oportunidades práticas de desenvolvimento artístico por meio de espetáculos 

encenados, concertos, apresentações públicas e mostras.  

 

. Galeria Cefart 

A Escola como galeria de arte, com exposição de fotos, documentos e registros 

que homenageiam a história do Cefart, desde a sua criação. 

 

. Temporada de espetáculos de Ex-alunos 

Apresentações de grupos e coletivos de artistas que surgiram nas Escolas, ou 

com grande participação de alunos e ex-alunos no segundo semestre.  

 

. Ações Afirmativas 

Ciclo gratuito de formação composto por cursos, oficinas, rodas de conversa e 

apresentações artísticas sobre temática afirmativa que visam contribuir para 

eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantir a igualdade de 

oportunidades, entre outros. Em 2019 a temática escolhida foi Negritude em 

Cena.  

  

. Dia do Pequeno Artista 

Os Jardins do Palácio das Artes estarão abertos mais uma vez para receber 

crianças, pais e acompanhantes. Serão oferecidas apresentações artísticas, 

atividades formativas e brincadeiras voltadas para os pequenos, no mês de 

outubro. 
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 . Orquestra Jovem Convida 

A Orquestra Jovem do Cefart tem como objetivo desenvolver as habilidades de 

prática em conjunto, possibilitando aos alunos a familiaridade com conceituadas 

obras do repertório orquestral. Em 2020, serão convidados grandes nomes da 

regência para dirigir os trabalhos da Orquestra Jovem e permitir aos estudantes 

uma troca de experiências com grandes profissionais, além de outras Orquestras 

Jovens.  

 

. Núcleo de Ópera e Ópera Studio 

Ópera Studio é uma disciplina de Prática de Conjunto para cantores, oferecida 

no Curso de Música do CEFART. O objetivo é o desenvolvimento da prática 

individual do cantor enquanto performer de ópera, prática do canto em conjunto 

além de fornecer ao aluno conhecimento do repertório operístico. Sob a 

coordenação do Maestro André Brant, a partir da disciplina Ópera Studio, será 

realizada uma montagem especial para homenagear os anos de tradição da FCS 

nas produções operísticas, no mês de novembro.  

 

. Residências Artísticas  

Nova turma de bolsistas em diversas áreas das artes, em parceria com a Fapemig 

e a Sede. 

 

Mediação  

Programa focado na democratização do acesso, na ampliação da abrangência e 

diversidade e na qualificação da experiência do visitante e do público. Está 

estruturado em mediação de informação (democratização da comunicação e da 

informação), mediação de conteúdo (amplia plataformas de ofertas dos 

conteúdos) e mediação crítica (recortes e abordagens sobre o conteúdo 

oferecido, por meio de diversas ações e experiências).  
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ANO 50 
 

Além das ações e temáticas previstas nos programas já realizados pela FCS e do 

lançamento de outras, serão realizadas atividades vinculadas à identidade e 

memória da FCS e parcerias com os mais importantes agentes da cultura de 

Minas Gerais.   

 

. Memória FCS  

Como parte da pesquisa e registro da memória da Fundação Clóvis Salgado e do 

Palácio das Artes, serão realizados seminários temáticos, posteriormente 

organizados em uma série de 50 Podcasts. Registro e difusão da memória da 

Instituição.  

 

. Grupo Corpo  

Em comemoração do ano 50 da FCS e do ano 45 do Grupo Corpo, a Cia de 

Dança oferecerá ao público mineiro uma temporada gratuita em abril de 2020, 

no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, abrindo a programação 

comemorativa.  

 

. Projetos parceiros 

Estão em preparação espetáculos, mostras, ações de reflexão e formação com 

importantes parceiros, como o Grupo Giramundo, que completa 50 anos em 

2020, e com o Grupo Ponto de Partida, que completa 40 anos em 2020. 

Também teremos uma edição especial do Savassi Festival, parceiro há muitos 

anos da FCS, com o programa Sinfônica Pop, reunindo a Orquestra Sinfônica 

de Minas Gerais e convidados, Concertos no Parque e ocupação de espaços do 

Palácio das Artes.  Outro projeto parceiro é o Sempre um Papo, com oferta de 

ampla programação na área de literatura, realizado em teatros do Palácio das 

Artes.     
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. Identidade Visual e Comunicação  

Alguns projetos encontram-se em desenvolvimento, como a identidade visual 

para o ano 50, assim como nova sinalização digital dos espaços da FCS e amplo 

programa estratégico de comunicação. Além disso, alguns projetos estão em fase 

de captação de recurso para que sejam realizados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


