
 

Breve Contexto

 
O Viaduto das Artes propõe a valorização, 
disseminação e acesso à arte em uma região 
suscetível à vulnerabilidade social e pouco frequentada 
por espaços culturais focados nas artes e artes 
educativas. 

O Viaduto das Artes está localizado no Regional 
Barreiro, região metropolitana de Belo Horizonte 
(Brasil / MG). 

A criação deste espaço cultural foi uma iniciativa da 
sociedade civil. O viaduto (sob uma ponte automotiva) 
ocupa uma área de cerca de mil metros quadrados e 
conecta duas cidades: Contagem e Belo Horizonte. 

O espaço é composto por uma galeria de arte, salas de 
oficinas, uma pequena biblioteca, um jardim de esculturas 
e um pátio para apresentações, performances e shows. 
 
Destaca-se ainda a parceria com o Fórum de Lafayette, a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Escola 
Guignard da Universidade Estadual de Minas Gerais 
(UEMG) a Fundação Clovis Salgado (Palácio das Artes) 
entre outros colaboradores.

Ao longo dos anos, as parcerias permitiram a execução de 
várias exposições. A realidade urbana da área em que o 
Viaduto das Artes está inserido,foi um dos fatores que 
impulsionaram o surgimento desse projeto: uma 
proposta de transformação que partiu de agentes da 
sociedade civil, diante de uma área praticamente 
abandonada, em um bairro periférico e carente de 
recursos públicos e instalações culturais.

Desde 2006 na promoção da arte e 
cultura como transformação social

Que lugar sob uma ponte de carro 
pode transformar uma área 
degradante em um local de arte, 
cultura e transformação ?



 

A associação do Viaduto das Artes a partir de 2020 inicia sua maior transformação.  
 
Com um plano plurianual, para os próximos 5 anos, se transforma também em uma 
associação com foco em educação por meio de tecnologia, na busca de atender a futura 
sociedade digital.

Transformação como desafio para a próxima década

Um novo estatuto, abrangente e com olhar para o futuro;

Uma nova equipe multidisciplinar;

Novas ações e atividades com propósitos de formação, capacitação e 
sustentabilidade;

Novos projetos de longo e médio prazo com base tecnológica e 
inovação social;



 

Belo Horizonte 
Minas Gerais / Brasil
Região do Barreiro

Exposições 
Eventos 
Cursos 
Atividades Sociais 

Artes performáticas 
Artes visuais 
Arte eletrônica 
Audiovisual 
Música  
Literatura



Intercâmbio e parcerias institucionais  
 
Buscamos novos parceiros que possam ser 
colaboradores, mantenedores para o desafio 
social de uma sociedade digital. 

Buscamos novos parceiros no novel 
internacional para estabelecer trocas bilaterais 
com outros países por meio de residências 
artísticas, pesquisas, publicações e exposições 
a serem produzidas em co-realização.

Para interesses institucionais

Mais Informações 
VIADUTO DAS ARTES. 
Belo Horizonte | MG | Brazil 
info@viadutodasartes.com

http://viadutodasartes.com
https://pt-br.facebook.com/viadutodasartes

Números

https://www.instagram.com/viadutodasartes

Novos Projetos Associados 

FAD - Festival de Arte Digital 
ECAT - Escola Criativa em Arte & Tecnologia 
MADA - Barreiro Audiovisual Festival 
Viaduto em Movimento 
Residência Viaduto

35.000 Visitantes 

13.000 Atendimentos 

80 Participações de Múltiplos Artistas 

250 Trabalhos exibidos. 

5.453 Capacitações através de oficinas. 

30 Apresentações musicais. 

15  Apresentações de arte performativa. 

130 Palestras. 

11.000 Cópias de catálogos de arte.
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