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Artista alemão Ottjõrg A. C. aborda o arquétipo da encarnação do ser gaúcho em 

exposição no MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli tem a honra de convidar para a 

exposição "Encarnação", do artista alemão Ottjõrg A. C dia 27 de novembro, às 19h, na 

galeria João Fahrion do MARGS. A entrada é franca.

A mostra, com curadoria de professor titular Laymert Garcia dos Santos, pode ser 

visitada até 27 de janeiro de 2019, de terças a domingos, das lOh às 19h.

No dia 28 de novembro, às lOh, o artista recebe o público para uma visita mediada na 

Galeria João Fahrion. Na sequência, ocorre uma caminhada com o artista pelas placas 

instaladas no entorno da Praça da Alfândega percorrendo o trabalho de intervenção 

urbana temporária. Ottjõrg preenche o vazio de placas faltantes de alguns 

monumentos de Porto Alegre com placas de resinas criadas a partir de monotipias 

sobre papel, inspiradas em suas experiências no Rio Grande do Sul.

Visitas mediadas podem ser agendadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

Encarnação é uma palavra que tem sentidos físicos e metafísicos. Aqui, nesta 

exposição, Ottjõrg A. C. propõe algumas modalidades dela se manifestar 

esteticamente, num diálogo direto com o contexto brasileiro, que interpela o 

espectador rio-grandense.

Assim, o artista alemão capta, na obra "Marca Urbana", o arquétipo da encarnação do 

gaúcho, através de transfigurações da castração e marcação de potros, revelandoser
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como tradicionalmente se lida com a potência e sua apropriação e valorização nestas 

paragens. Espalhadas em monumentos da cidade, essas transfigurações se insinuam 

no espaço urbano, como totens.

Dentro do espaço expositivo, Ottjõrg propõe trabalhos em suportes diversos. Há um 

desenho de touro, da série "Azul da Prússia", que é realizada com sangue oxidado de 

gado alemão.

Há uma instalação, misto de estúdio fotográfico e de sala de interrogatório, que 

convida o espectador a entrar e participar do ritual de um matadouro, lugar por 

excelência em que a vida se transforma em carne - produção em série. Sentado nesse 

ambiente sangrento, você não pode vê-la diretamente, nem ao Messias que comanda 

a encarnação; mas pode fazer um selfie, testemunhando que esteve lá, e postá-lo no 

Instagram.

Finalmente, há a obra "Imagine there is no rhino...", onde o tema da encarnação é 

abordado pela via do absurdo. Aqui, as imagens agenciam a transformação dos 

humanos em objeto de manipulação, por vias surreais que associam Cacareco, 

Malevich e lonesco, numa espécie de pesadelo.

Gente, animal, carne. A matéria-prima da exposição de Ottjõrg é a nossa própria 

encarnação

Laymert Garcia dos Santos - Curador

O artista

Ottjõrg A.C. vive e trabalha em Berlim e Porto Alegre. Desde 1989 realiza exposições a 

nível internacional a partir de um embasamento conceituai, China - Europa - América 

do Sul, Central e Norte.



CONTATOS

Artista: Ottjõrg A.C. office(5)ottioerR.com - 982779320

Curador: Laymert Garcia do Santos

Produção: Annekatrin Fahlke officeffiottioerg.com - 982779320

Núcleo de Curadoria: curadoria(a)margs.rs.gov.br - 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação - margsmuseu(a>gmail.com - 32863145 / Ramal 7192

SERVIÇO

Título: Encarnação 

Artista: Ottjõrg A.C.

Curadoria: Laymert Garcia dos Santos

Abertura: 27 de de novembro, às 19h

Visitação: 28 de novembro de 2018 a 27 de janeiro de 2019

Local: Galeria João Fahrion do MARGS

Visita mediada e Marcação Urbana Temporária - 28 de novembro, a partir das lOh 
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Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

Apoio
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Arteplantas

Celulose Riograndense
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Realização

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu
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