
ESPÍRITO SANTO ANUNCIA  
ABERTURA DE NOVO PARQUE CULTURAL 
E CONVIDA ARTISTAS DE TODO O PAÍS 
PARA PARTICIPAR DO PROJETO 
Os artista selecionados receberão prêmios de até R$ 200 mil, e as inscrições poderão 
ser realizadas até o dia 30 desse mês

A Residência Oficial do Governador do Espírito 
Santo será aberta ao público, como um Parque Cul‐
tural, a partir do início de 2022. Para compor as 
atrações artísticas, a Secretaria da Cultura abriu 
uma chamada pública para artistas de todo o Brasil. 

As obras selecionadas vão formar o Parque das Es‐
culturas dentro do Parque Cultural Casa do Gover‐
nador,  situado na Praia da Costa, em Vila Velha, que 
foi a primeira capital do Estado. O espaço tem cerca 
de 93 mil metros quadrados, incluindo vegetação de 
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restinga, praia, um heliponto, a residência e um gabi‐
nete anexo.  
 
A seleção de projetos de escultura, site‐specifics e insta‐
lações sensoriais buscam obras que unam Arte, Tecnologia 
e Meio Ambiente, relacionadas com a paisagem e a ar‐
quitetura. O valor total da Chamada do Parque das Escul‐
turas é de R$ 1,3 milhão, variando entre R$ 40 mil e R$ 
200 mil por obra. Ao todo, serão 15 selecionados, com 
obras permanentes e temporárias. As inscrições deverão 
ser feitas exclusivamente online até o dia 30 desse mês. 
 
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não 
mora na Residência Oficial, mas utiliza a estrutura como 
um outro ponto de trabalho, além do Palácio Anchieta 
(sede oficial do Governo), no Centro de Vitória. O Estado 
já teve três Residências Oficiais, além do Palácio Anchieta, 
uma em Vila Velha, de verão, e uma em Santa Teresa, de 
inverno. “Hoje em dia não podemos nos dar a esse luxo. 
Essa casa é pouco utilizada, mas é importante ter outros 
lugares de despacho, além do Palácio Anchieta. Por isso, 
teremos o local de trabalho preservado, mas com o espaço 
conciliado com o Parque Cultural. Essa união da inovação 
com a cultura é uma tendência mundial. Queremos com‐
partilhar esse ambiente com todos”, afirmou. 
 
Já o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, 
ressalta que o Governo do Estado tem a cultura como pri‐
oridade, especialmente neste momento de retomada do 
setor, que foi muito prejudicado pela pandemia do novo 
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Coronavírus (Covid‐19). “A abertura de mais um espaço 
cultural é importante e muito simbólica neste momento 
de retomada, ainda mais com um projeto tão inovador 
para o circuito da arte contemporânea capixaba. Esta‐
mos empolgados em receber as propostas de inter‐
venção e, sobretudo, de poder estimular os fazeres 
artísticos”. Além da exposição permanente e de 
mostras temporárias, o espaço terá um anfiteatro onde 
serão  realizados eventos culturais. 
 
O PROJETO 
O projeto do Parque Cultural Casa do Governador foi 
desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do 
Espírito Santo e a Universidade Federal do Espírito 
Santo, sob coordenação da presidente da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estadoo (Fapes), Cristina Engel. 
Serão selecionados sete projetos para a exposição per‐
manente, em duas categorias de premiação, e oito pro‐
jetos para a exposição temporária, com prazo de 
duração de um ano. 
 
Os projetos de escultura/instalação em escala monu‐
mental selecionados para a exposição permanente  

receberão quatro prêmios de até R$ 100 mil e três 
prêmios com valor de até R$ 200 mil. No caso de pro‐
jetos para exposição temporária, serão oito prêmios 
com valor individual de até R$ 40 mil reais para proje‐
tos de escultura/instalação em escala monumental.  
 
Tanto para a exposição permanente quanto para a 
mostra temporária, pelo menos cinco prêmios serão 
destinados a projetos inscritos por proponentes resi‐
dentes ou sediados no Estado do Espírito Santo.  
 
O edital se volta para a multiplicidade da produção tridi‐
mensional, desde de sua linguagem tradicional, a escul‐
tura, até proposições contemporâneas em técnicas, 
materiais, espacialidades, interatividades e tecnologias.  
 
Propostas de instalações, por exemplo, podem compor 
um ambiente a ser percorrido pelo espectador em di‐
versos níveis de interatividade, estimulando diálogos 
com a paisagem e o espaço de ocupação. Já propostas 
em site‐specific podem trazer trabalhos artísticos insta‐
lativos a serem desenvolvidos para fazer sentido ape‐
nas em um determinado local. 
 
Todos os projetos terão que se relacionar com o espaço 
arquitetônico e paisagístico da Residência Oficial, inte‐
ragindo e se integrando no espaço. 
 
Inscrições: https://mapa.cultura.es.gov.br/oportu‐
nidade/165/  
Informações adicionais: (27) 3636‐7111 / 99753‐7583 
/ 99902‐1627 
secultjornalismo@gmail.com  
comunicacao@secult.es.gov.br 
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