
Gritos na Multidão
 

"...Se lembra de quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber  
que o pra sempre, sempre acaba..."

 
Renato Russo foi um gênio da música brasileira e da poesia. Filho de migrantes que chegaram à 

capital na época de sua construção, se dizia brasiliense, relatando em suas canções o cotidiano da cidade. 
Em uma delas,  Por Enquanto,  profetizou o que viria a acontecer com um Espaço Cultural de Brasília que 
recebeu seu nome como homenagem póstuma, em 1999.

O Espaço Cultural Renato Russo está cravado no coração da capital. Localizado na W3 Sul, 
avenida mais movimentada de Brasília, no quadrilátero que foi a primeira unidade de vizinhança projetada 
por Lúcio Costa, o Espaço nasceu da reunião dos galpões destinados à estocagem de materiais da quadra 
508 Sul. Nos arredores estavam localizados o único cinema da W3 - o Cine-Teatro Cultura, a Praça 21 de 
Abril e o Teatro da Escola Parque, que recebia importantes espetáculos cênicos.

Mais do que um celeiro de cultura, o Espaço é uma realidade nascida da vontade popular, o 
único dessa natureza que é público em Brasília. Nasceu dos gritos da multidão que ansiava por um lugar 
onde pudesse se expressar. Possui infra-estrutura invejável em termos de tamanho e acervos (a biblioteca é 
a única especializada em artes da capital federal, possui ainda uma gibiteca e uma musicoteca, com mais de 
quatro  mil  discos de vinil).  Não é comum a apresentação de grandes peças ou de célebres nomes da 
música. Mas esse traço é o que toma o local próximo da comunidade. Isso democratiza a cultura e a arte 
para o povão, sem elitismos.

No local, todas as artes têm espaço para se expressar: da música erudita à popular, do teatro 
amador  à  produção  de  roteiros  de  cinema,  da  xilogravura  à  escultura  em  argila.  A população  tem  a 
oportunidade de ver espetáculos cênicos e musicais, exposições e até mesmo de participar de oficinas e 
aprender a fazer alguma arte ou simplesmente conhece-la.

 

A gênese - como nasceu o Espaço
 

"... Quando penso em alguém, só penso em você
e aí então estamos bem..."

 
Estocagem  de  materiais  não  era  o  verdadeiro  potencial  do  lugar.  Os  galpões  seriam 

responsáveis pela vida artístico-cultural que a comunidade brasiliense iria conhecer. Inicialmente é montada 
no local a galeria A, com a exposição de Kenzo Tange, arquiteto japonês. Logo depois, são inauguradas mais 
duas galerias, B e C, onde aconteceram importantes exposições nacionais e internacionais.

No início de 1974, a Fundação Cultural conquista uma sobreloja na W3, formando um espaço 
cultural na 508 Sul. Somente em 1977, contudo, galpões e sobreloja formariam um complexo que ficaria 
conhecido como "Centro de Criatividade da 508 Sul", contando com um Teatro Galpão e as galerias. O Teatro 
Galpão serviu para atender as reivindicações do movimento teatral, exigindo um local alternativo. Espaço 
para trazer luz à cidade. O estímulo à cultura é evidente, e o lugar se torna um ponto de encontro de jovens 
interessados por arte.

O Teatro Galpão foi inaugurado em menos de um mês com adaptações feitas pelo arquiteto 
Mauro Bonde, da UnB, a partir de sobras de construções do Governo do Distrito Federal. A peça O Homem 
que Enganou  o  Diabo  e  Ainda Pediu  o  Troco,  de Luis  Gutemberg,  sela  a inauguração com um elenco 
formado por artistas da cidade, incentivando o teatro amador - o propósito da época. Pessoas ilustres em 
Brasília  como TT Catalão, Ary Pararraios, Dimer Monteiro,  Humberto Pedrancini,  Geraldinho Vieira,  Néio 
Lúcio e João Antônio fizeram parte do grupo teatral. Vidas que aspiram e transpiram arte! A partir do sucesso 
inaugural, o local se torna um centro de produção e formação artística, não mais só um centro de difusão 



cultural.
Em 1978, o Cine Cultura de Brasília é fechado. Em 1982, é a vez do Teatro Galpão paralisar suas atividades 
para só abrir dois anos depois. Em 1986, todo o Espaço tem que ser fechado por problemas estruturais. Abre-
se uma ferida no coração da Capital.
 
O Espaço é fechado e passa por reformas
 

"...Mas nada vai conseguir mudar o que ficou..."
 

A população se mobiliza para conseguir ver o lugar cheio de vida novamente. Só em 1993 é 
reaberto. Antônio Eustáquio é o arquiteto responsável por repensar a arquitetura do local, e seu projeto abriu 
o Espaço para a W3 e para a W2 (avenidas paralelas), e uniu os galpões facilitando a integração entre os 
artistas, as artes e os visitantes. A verba para a reforma veio da fundação japonesa Mokiti Okada. Quem 
assume a direção do lugar recém-reformado é o jornalista, poeta e produtor TT Catalão.

O Espaço foi expandido e se abre à população como um verdadeiro complexo arquitetônico com 
a capacidade de abrigar todas as artes. Para isso, foram projetados: biblioteca, gibiteca, musicoteca, novas 
salas, amplo ateliê (mais tarde conhecido por “Galpão das Artes") e galerias, totalizando 17 espaços. Na 
atmosfera do lugar, revivem o artista baiano Rubem Valentim, o curador de cinema e poeta Marco Antônio 
Guimarães e a profunda conhecedora da cultura em Brasília Ethel Dornas - nomes que batizam uma galeria, 
uma sala e a biblioteca. Darlan Rosa (artista multimídia de Brasília, ainda vivo) e Parangolé (arte tupinambá) 
são outros nomes dados a duas galerias.

 
Ferreira Gullar, Ruy Pereira, TT Catalão, Mário Macedo
 

"...Mas eu sei que alguma coisa aconteceu,
tá tudo assim tão diferente... "

 
O respeito às culturas regionais dos que as levaram para Brasília (na época da construção e até hoje, com a 
migração) foi uma política adotada pelo primeiro diretor da então Fundação Cultural do Distrito Federal (hoje, 
Secretaria de Cultura), Ferreira Gullar. Antes de assumir a nova direção, Gullar lançou vários livros, ganhou 
alguns prêmios, foi jornalista, trabalhou em jornal e revista.
Gullar projetou um núcleo de propagação e estímulo à cultura local, promovendo em Brasília o que havia de 
mais moderno e atual na literatura, no teatro, na música e nas artes plásticas. Dessa forma, incentivava as 
atividades locais de arte popular. Gullar deixa sua marca entre 1960 e 1962.
No começo da década de 70 - mais precisamente em 1973 - Ruy Pereira da Silva assume a direção 
executiva da Fundação Cultural e consegue ocupar os galpões para promover atividades culturais. Aí estaria 
o início do Espaço Cultural Renato Russo. Ruy Pereira achava absurdo que um espaço como aquele, com 
tamanho potencial, sondado por artistas e diretores, fosse desperdiçado com estocagem de materiais.
Após a reforma do Espaço Cultural 508 Sul, em 1993, quem assume a direção é TI Catalão. Ele doou seu 
acervo de gibis para formar a gibiteca, a terceira maior do País. Sua ligação afetiva com o local é muito 
grande, já que viu o Espaço nascer e participou ativamente desse processo. Também estabeleceu um 
programa de atividades que deram vida ao ambiente e documentou o que foi divulgado sobre o Espaço nos 
jornais e revistas durante toda a década de 90, acervo que se encontra na Biblioteca Ethel Dornas.
O atual diretor do Espaço, o ex-militar Mário Macedo, assumiu o lugar em 2003. Sua proposta é atrair um 
público maior, e para isso tem investido em projetos que levem artistas internacionais. Macedo fala da 
importância da valorização da cultura e os projetos que têm desenvolvido: “A cultura deve ser valorizada em 
todos seus aspectos, em todas as manifestações, temos que através da cultura dar mais saber ao gosto. O 
projeto Conheça o mundo no Espaço é uma parceria com embaixadas e tem o objetivo de promover 
intercâmbio cultural na Capital do Brasil. Com o Projeto, é explorado o que cada país traz de melhor nas 



artes visuais". A exposição Civilización y Barbárie, da Argentina, por exemplo, trouxe instalações, esculturas, 
telas e fotografias - essa é a linha adotada em todo o Projeto.
Das 48 oficinas oferecidas gratuitamente à população maior de 12 anos, a maioria é voltada às artes 
plásticas. O "Galpão das Artes" possibilita a prática de oficinas de cerâmica, escultura em argila, pintura e 
desenho.
 
O atual momento
 

“... Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está..."
 

João Batista*, funcionário do Espaço, cita que o lugar já teve dias melhores: "O Espaço vive de altos e 
baixos, e o momento é de baixa". Nesses períodos, a produção, a participação, o brilho do ambiente não 
ficam apagados, mas escondidos.
É o caso do atual momento. O Espaço está entregue ao Governo, e cada mandato muda um pouco a 
característica do local. Cada diretor traz uma proposta diferente, impedindo que bons projetos da gestão 
anterior tenham prosseguimento. 
Nostalgia, saudades, esse é o clima do local. Não é clima de abandono. Mas a população, que ora não 
hesitava em entrar no Espaço (que tem suas portas à calçada), hoje finge que não o vê. Muitos o amam, mas 
não têm tempo para ele. Alguns nem o conhecem. Por quê? Porque a divulgação é pouca. Comparado a 
outros centros culturais de Brasília, o Espaço é o menos divulgado, o menos falado... o menos acreditado. O 
único Espaço público, o único gerido da ânsia por cultura, único em tudo. Singular. Mas triste. 
 
 
 
 
*Nome fictício - o funcionário não quis ser identificado.
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