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ALIEN: MANIFESTAÇÕES DO DISFORME
17.05.2012

Discurso de abertura

Excelentíssimo Sr. Jeferson Assunção, Secretário de Estado Adjunto da Cultura 

Excelentíssimo Sr. André Venzon, Diretor do Museu de Arte Contemporânea do RS 

Demais diretores da Secretaria de Estado da Cultura 

Curador-Chefe do MARGS e curador desta exposição, José Franscisco Alves 

Membros da comunidade artística,

Senhoras e senhores

Quando decidimos fazer uma exposição explorando a polissemia da palavra Alien, 

ocorreu-nos que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem de fato uma vocação 

para propostas curatoriais inovadoras. Parece que poucas vezes, durante muito tempo, 

apesar de algumas investidas aqui e ali, o MARGS aventurou-se em terrenos mais 

arriscados da curadoria. Algumas vezes de maneira bastante tímida e muitas vezes 

hesitante. O seu acervo, entretanto, parece reivindicar uma tomada mais radical de 

proposições curatoriais que promovam inovadoras possibilidades de ver a densidade 

da produção artística que o museu possui em sua coleção.

Foi a partir dessa observação que surgiu Alien: Manifestações do Disforme. Ou seja, 

da constatação de que, além daquelas obras canônicas da coleção do museu, e de certa 

forma de todos os museus, havia aquelas obras que podemos considerar como sendo o 

Outro do ambiente museológico, aquelas que permaneceram à margem, vistas 

estranhas, vislumbradas como fora da norma ou como de uma qualidade um tanto 

difusa, não tendo podido ainda ascender a um patamar de excelência crítica relevante, 

seja culturalmente, esteticamente ou mesmo historicamente. O Outro entre os objetos 

museológicos é, por ora, apenas uma questão de ponto de vista. Mas., o- oílfo é
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Quantas vezes nós, como instituição, não fomos transformados no Outro ou na Outra 

instituição? O contexto institucional tem-se mostrado uma guerra de vaidades pela 

exclusão e pela projeção institucional, pelo desejo de quem mais brilha, de quem mais 

se projeta diante da esfera pública. Embora tal ambição seja movida em algumas 

situações pela busca da excelência, pela qualidade de seus programas, pela vontade de 

contribuir com a sua comunidade, este nem sempre é o caso.

Instituições nunca falam dos bastidores das exposições, das dificuldades, das forças 

obscuras que rondam seus interstícios e procuram agir sobre elas de modo a obter 

benefícios próprios. Instituições nunca falam das forças conservadoras que agem 

sobre a rotina museológica com o objetivo de impedir o avanço da inteligência, do 

pensamento reflexivo e da clareza ou da lucidez teórica e da democracia. Contudo, 

acredito que valha a pena deixar um registro dessa notável capacidade de um grupo de 

indivíduos que não age em nome do bem comum, mas de determinado grupo ou dos 

próprios interesses. Instituições estão especialmente sujeitas ao obscurantismo de tais 

forças, do retrocesso ilegítimo dos interesses escusos e inclusive da mediocridade de 

um pequeno grupo de não deseja ver o conhecimento avançar.

Felizmente, o MARGS tem mais amigos do que detratores. Nossa comunidade tem 

mais pessoas que gostam de arte e cultura do que gostam de banalidades; mais 

indivíduos que acreditam na força da produção artística do que aqueles que acreditam 

na vontade criativa de nossos indivíduos. São eles que contribuem para o progresso da 

instituição e de sua comunidade, impulsionando-nos rumo a um futuro institucional 

mais transparente, mais público, mais democrático.

Foi assim que, no ano de 2011, promovemos diversas exposições exclusivamente 

concebidas, realizadas e financiadas pelo MARGS. Ainda é cedo; porém, quanto mais 

o tempo passa, mais é possível verificar em que medida essas exposições foram 

imprescindíveis para a história da instituição - Do Atelier ao Cubo Branco, 

Labirintos da iconografia, Stockinger: Os Diversos Tempos da Forma, O Museu 

Sensível. Já seria difícil imaginar a trajetória do MARGS sem tais exposições. A
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seriedade e a inovação trazida por elas não têm precedentes na história artística 

gaúcha.
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Alien: Manifestações do Disforme junta-se a esse grupo de proposições curatoriais. 

Dividida em quatro segmentos (Imagens que mundo esqueceu, Desvios da norma, Um 

outro entre tantos e Supernova), esta exposição é modesta e ambiciosa ao mesmo 

tempo, simples e complexa, mas em última análise inovadora e com uma ponta de 

ousadia, como não poderia deixar de ser. Afinal, somos um museu que avança a 

passos largos para o futuro. Só podemos imaginar o que será o MARGS em 2014 ou 

2018, e assim por diante.

Supernova agrega as obras do acervo do MARGS à produção recente de oito artistas 

no início de sua trajetória: Alessandro Amorin, Camila Schenkel, Dirnei Prates, 

Flavya Mutran, Guilherme Dable, Leandro Machado, Marcos Sari e Mayana Redin. 

Estamos muito felizes de ter reunido esse grupo de artistas porque, depois de todos 

estes anos, o MARGS avançou definitivamente até o limite da contemporaneidade, 

trazendo juntamente com a inovação dessa produção o substrato cultural que sustenta 

a produção da atualidade, presente no conjunto destas 3.000 obras do acervo do 

museu que vem sendo mostrado continuamente em nossas exposições. O MARGS 

agradece a todos os artistas pela generosidade de sua contribuição a esta exposição.

Muito obrigado aos nossos apoiadores incondicionais, a Tintas Killing, Arteplantas, 

Celulose Sul-rio-grandense e ao Instituto Goethe, que nos apoia especialmente nesta 

exposição com a obra de Guilherme Dable.

O MARGS tem o orgulho de apresentar, na abertura desta exposição, a performance 

Tacet, do artista Guilherme Dable, com a participação dos músicos Diego Silveira, 

Antonio “Panda” Gianfratti e Thomas Rohrer. É uma obra extremamente sofisticada e 

delicada para a audição, um dos sentidos tão negligenciados no espaço museológico. 

A performance será realizada na galeria localizada à direita da Pinacoteca.

Agradecemos a todos e desejamos uma ótima exposição!
J
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Exposição Alien - Manifestações do Disforme
Local e data de nascimento e morte
Porto Alegre/RS, 1958
Nova Friburgo/RJ, 1896 - Belo Horizonte/MG, 1962
Porto Alegre/RS, 1958
Passo Fundo/RS, 1923
São Paulo/SP, 1928
Porto Alegre/RS, 1936
Venancio Aires/RS, 1940
Porto Alegre/RS, 1946
Arroio Grande/RS, 1934 - Santa Maria/RS, 1981 
Bagé/RS, 1925 
Sobradinho/RS, 1951 
Bom Jesus/RS, 1942
Santander/Espanha, 1895 - Porto Alegre/RS, 1979
Belo Horizonte/MG, 1917 - Rio de Janeiro/RJ, 2008
Indiana/SP, 1943
Júlio de Castilhos/RS, 1940
Tapes/RS, 1924
Montevidéu/Uruguai, 1951
São Paulo/SP, 1914
Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994
Porto Alegre/RS, 1925
Polônia, 1924
Pelotas/RS, 1929
Uruguaiana/RS, 1950

1 Adma Corá
2 Alberto Guignard
3 André Petry
4 Aríete Sauer
5 Artur Luiz Piza
6 Astrid Linsenmeyer
7 Bez Batti
8 Britto Velho
9 Cláudio Carriconde

10 Danúbio Gonçalves
11 Eleonora Fabre
12 Elim Dutra
13 Fernando Corona
14 Frank Shaeffer
15 Fukuda
16 Luiz Gonzaga
17 Guma
18 Gustavo Nakle
19 Hércules Barsotti
20 Iberê Camargo
21 lisa Monteiro
22 Israel Szajnbom
23 Jader Siqueira
24 João Pedro Madeira Gonçalves
25 Lucia Ramenzoni
26 Luiza Albuquerque
27 Luís Alcione Moreira
28 Luiz Barth
29 Luiz Carlos Felizardo
30 Lyria Palombini
31 Mário Rõhnelt
32 Milton Kurtz
33 Moacir Chotguis
34 Noelia de Paula
35 Norberto Nicola
36 Paulo Aguinsky
37 Paulo Osir
38 Paulo Porcella
39 Renato Hauser
40 Roberto Cidade
41 Rodolfo Garcia
42 SaintClairSemin
43 Tânia Resmini
44 Tomie Ohtake
45 Vera Raush
46 Wilbur Omedo
47 Wilma Vilaverde
48 Wilson Cavalcanti
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i Porto Alegre/RS, 1927
Porto Alegre/RS, 1945
Taquara/RS, 1941
Porto Alegre/RS, 1949
Minas gerais 1939
Pelotas/RS, 1950
Santa Maria/RS, 1951 - 1996
Santana do Livramento/RS, 1954
Salvador/BA, 1937
São Paulo/SP, 1931
São Borja/RS, 1942
São Paulo/SP, 1890- 1959
Passo Fundo/RS, 1936
Porto Alegre/RS, 1953
Caçapava do Sul/RS, 1939 -Torres/RS, 2011
Montenegro/RS, 1931
Cruz Alta/RS, 1951
Porto Alegre/RS, 1940
Kyoto/Japão, 1913
Porto Alegre/Rs, 1943
Cachoeira do Sul/RS, 1920
Buenos Aires/Argentina, 1942
Pelotas/RS, 1950



Porto Alegre/RS, 1948 
Yamagata/Japão, 1931

49 Wilson Alves
50 Yutaka Toyota
51 Alessandro Amorin
52 Bruno Teixeira
53 Guilherme Dable
54 Gustavo Freitas
55 Ismael Monticelli
56 Leandro Machado
57 Marco Sari
58 Mayana Redin

i

i


