
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Bruno Gularte Barreto - 5 CASAS

EVENTO: Exposição individual Bruno Gularte Barreto - 5 CASAS

ARTISTA: Bruno Gularte Barreto

NÚMERO DE VISITANTES: = 10.873

LOCAL: Galeria Iberê Camargo e na Sala Oscar Boeira do 2o andar do MARGS

PERÍODO: 11 de Maio de 2021 a 22 Agosto 2021

OBSERVAÇÕES:

Com financiamento da Lei Aldir Blanc (com recursos da Lei n° 14.017/2020) e 
realização da Estranho Produções e Primeira Fila Produções, o projeto 5 
CASAS retrata a busca pelas memórias de infância do artista 20 anos após 
deixar a pequena cidade onde nasceu, no interior do Rio Grande do Sul.

A exposição faz parte do Projeto 5 CASAS, que teve origem no programa de 
mestrado em poéticas visuais no PPGAV/UFRGS sob a orientação do crítico e 
professor Alexandre Santos. Desde então, o projeto contou com a realização de 
uma exposição a convite do Centro de Fotografia de Montevideo e de um longa- 
metragem documental 5 CASAS / 5 HOUSES.

O projeto conta ainda com um livro/arte homônimo que está sendo concebido 
por Bruno Gularte Barreto e conta com texto de apresentação de Alexandre 
Santos e com colaboração de Amanda Teixeira (Azulejo Arte Impressa) e 
Daniel Eizirik (Riacho), e terá lançamento com larga distribuição gratuita para 
instituições de arte e educação do interior e da capital.
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BRUNO GULARTE BARRETO

Este sou eu.

Esta é a única foto de mim criança quebrados. Aquelas coisas que a
que eu me lembro de ter tirado. gente juntou a vida inteira. E agora
Eu nasci numa cidade pequena, 
mas tinha um estudiozinho de 
um fotógrafo no centro. A minha 
mãe me arrumou todo e me levou 
lá para fazer esse retrato. Nessa 
época a gente ainda não sabia, 
mas ela já estava doente. A gente 
morava numa casa grande no 
centro. A casa onde eu nasci e me

não tinha coragem de jogar fora. 
No meio delas tava a foto. Que eu
mesmo tirei da parede da sala

A gente juntou essas coisas e 
colocou dentro de caixas de 
papelão. Que a gente guardou num 
galpão na fazenda do meu avô. 
Essas caixas ficaram lá, fechadas

criei. E foi na parede da sala dessa no escuro por 20 anos. Até que 
casa que o pai pendurou essa foto. uma noite um vento muito forte 
No verão seguinte, a mãe morreu.

$

arrancou um pedaço do telhado do 
Três meses depois de eu completar galpão. Foi então que eu precisei 
8 anos. Depois disso, a casa nunca 
mais foi a mesma.

voltar lá. Pra abrir essas caixas e
lidar com essas coisas. Mas, para 
minha surpresa, quando eu voltei, 
eu não encontrei só essas caixas. 
Eu acabei reencontrando a cidade 
onde eu nasci. E as pessoas que 
eu deixei para trás quando eu fui 
embora. Parecia que elas estavam 
lá, guardadas no escuro todos 

esses anos. Esperando eu voltar.

A foto ficou lá na parede por mais 
4 anos. Até que a gente descobriu 
que o pai também tava doente. 
Quando ele morreu, eu e meus 
irmãos precisamos esvaziar a casa 
A gente dividiu o que conseguiu 
mas sobrou muita coisa sem

>

5 CASAS
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Quando eu fui embora da 
cidadezinha de Dom Pedrito, eu 
estava cheio de rancor. As memórias 
da cidade estavam contaminadas 
não apenas pela dor da perda, mas 
também por que eu - assim como 
as pessoas nas 5 casas - sempre me 
senti um “outsider” na sua sociedade 
conservadora e preconceituosa.

nesse processo de esquecimento 
quando me dei conta de que já não 
me lembrava do som da voz da 
minha mãe. Eu consigo lembrar do 
seu rosto e de imagens, mas a sua 
voz eu perdi para sempre. Tentar 
parar esse processo de apagamento 
foi o estopim inicial deste trabalho.
Tentar encontrar e recriar as imagens 
da minha infância antes que seja 
tarde. Durante este processo, pude 
recuperar algumas memórias, como 
as grandes alamandas amarelas

Quando eu parti, os únicos laços de 
amor e conforto que eu tinha com a 
cidade haviam sido abruptamente 
desfeitos, e ir para longe foi um alívio, que minha mãe plantava no pátio, 
pois eu finalmente podería esquecer 
o passado e começar uma vida nova.
Esquecer o passado era libertador.
No entanto, o que há de curioso 
sobre a memória é que ela não pode

o som da caminhonete do meu
pai chegando em casa, a textura 
das pedras na lareira, o cheiro de 
perfume e lã dentro do guarda- 
roupas deles...

ser domesticada. E, ao esquecer a dor 
do passado, eu acabei esquecendo 
muitas coisas boas junto com as ruins.

Por muito tempo, tentei esquecer 
essas imagens, querendo esquecer a 
dor da perda, da solidão, da morte. 
Me esforcei para encaixotá-las e 
escondê-las no escuro. Foi preciso 
um vendaval para que tivesse 
coragem de trazê-las à tona.

Durante muitos anos, a minha forma 
de lidar com o luto foi não pensar 
no passado. Eu finalmente pude 
perceber o quanto estava perdendo

5 CASAS
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BRUNO GULARTE BARRETO

5 CASAS
ENTRE 0 PASSADO, 0 PRESENTE E 

OS REPOSICIONAMENTOS DA MEMÓRIA
Marcei Proust, em seu monumental 
romance “Em busca do tempo perdido”, 
nos fala do resgate do passado e da 
possibilidade da memória involuntária 
ao tornar presentes as sensações e 
experiências de outros tempos, como 
os momentos de prazer da infância e o 
imenso universo que pode estar contido 
no sabor de uma simples madeleine.
O escritor francês nos fala, em suma, 
da questão fragmentária que 
constitui as narrativas e a constante 
reconfiguração do vivido para além 
dele mesmo. Bruno Gularte Barreto faz 
um caminho parecido em seu projeto 
“5 Casas”, do qual fazem parte uma 
dissertação de mestrado, um filme, 
um livro e uma exposição. Fiel à sua 
formação em cinema e à sua atuação 
como fotógrafo, Bruno reapresenta 
elementos sobre suas lembranças da 
infância no interior do Rio Grande do 
Sul, principalmente através de imagens 
fotográficas e cinematográficas, 
duas linguagens intrinsecamente 
relacionadas entre si e profundamente 
ligadas à instauração da memória.

desencadeia o retorno a este lugar 
depositário de memórias que contém 
em si outros lugares. Brinquedos, 
personagens do antigo presépio 
natalino, livros sublinhados, velhas 
agendas, cadernos de anotações 
e vários objetos funcionam como 
catalisadores de memórias que podem 
ser boas ou ruins. Mas é talvez nos • 
diferentes reencontros consigo mesmo 
através da imagem fotográfica que 
reside o fator principal do desafio 
artístico em questão. Por exemplo, 
quando se depara com o primeiro 
retrato da infância, do qual guarda 
nítidas recordações de um dia feliz na 
companhia da mãe, que o arrumara 
para a solene sessão de pose no estúdio 
fotográfico da cidade. Tal circunstância 
não parece desfazer o olhar melancólico 
do menino. Não por acaso, essa imagem 
é um dos centros da investigação 
poética autobiográfica em questão. 
Aquele rosto e aquele olhar infantis 
acompanham o projeto com grande 
força imagética, principalmente quando 
impresso em grande escala sobre 
tecido que esvoaça ao vento, como a 
criar relações com a temporalidade e o 
necessário amadurecimento.

Mais de vinte anos separavam o artista 
do enfrentamento de suas gavetas 
de guardados, propositadamente 
relegadas ao esquecimento em um 
velho galpão na propriedade da família. 
Um vendaval é o acontecimento que

A fotografia e o encontro consigo 
mesmo também se fazem presentes 
no gesto de abertura das páginas
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BRUNO GULARTE BARRETO

de antigos álbuns fotográficos que 
apresentam os rituais sociais importantes 
da família, como o casamento dos pais, 
as festividades escolares, os batizados 
e os aniversários, nos quais se pode 
reconhecer a fisionomia dos entes 
queridos, ainda hoje contidas em seu 
rosto ou em alguns de seus gestos. No 
entanto, não são somente as imagens 
dos momentos celebrativos da família

da sua leitura do passado e da sua 
história pessoal, desvirtuadas por um 
doloroso processo de esquecimento 
autoimposto. É na constituição de 
parcerias afetivas que o artista traça o 
seu caminho de reposicionamento da 
memória em um processo no qual a 
leitura do passado e o próprio presente 
se encontram imbricados. 0 reencontro
com outras pessoas e com diferentes 

que interessam ao artista, mas também configurações do que o artista chama 
aquelas sem importância que lhe 
permitem surpreender-se e redescobrir- 
se. Como as fotos feitas por ele mesmo 
ao apropriar-se da máquina fotográfica 
do irmão. São imagens cheias de erros 
técnicos, já desbotadas ou mesmo 
marcadas pelo amadorismo infantil 
que, frequentadas com o olhar de hojç, 
sinalizam a importância do ritual de 
inauguração dos seus primeiros passos 
no fazer fotográfico.

de casa torna possível o reencontro 
com a sua própria casa.

Uma casa é um lugar de escolha, de 
aconchego, de conforto. Um lugar 
em que podemos ficar à vontade 
com nossos objetos, lembranças, 
prazeres, afetos e idiossincrasias.
É também um lugar de experiências 

íntimas, uma espécie de refúgio que 
contempla a solidariedade, o choro e 
o riso, assim como as nossas relações 
com o mundo de fora e com o mundo 
de outras casas e lugares. E é talvez 
com essas premissas que o artista 
convoca os personagens caros de sua 
memória para falarem sobre suas casas 
metafóricas. Todos os depoimentos 
carregam alguma tristeza, provocada 
por diferentes formas de intolerância 
ou rupturas bruscas.

Como em um processo de revisão, 
o retorno a esses objetos e imagens 
desencadeia também a necessidade de 
um outro retorno a pessoas, espaços 
e lugares que conformam a cidade 
provinciana em que nasceu e que 
parecia apagada de sua experiência. 
Sabemos que os lugares, tal e qual 
a memória, são construídos pela 
experiência individual e reforçados 
pelos seus laços com a experiência 
coletiva. Nessa perspectiva, os lugares 
têm importância por serem espaços 
conotados, preenchidos por pessoas, 
vivências, fatos, pensamentos e crenças.

A casa de Seu Ricardo já não é mais.
O antigo capataz da família, hoje 
aposentado e na reta final de sua 
vida, fala com saudade da fazenda 
desabitada que foi, por muitos anos, 
o seu lar solitário. Foi o campo que 
o ensinou sobre a vida e o mundo, 
onde aprendeu a sua profissão e onde 
outrora podia deslocar-se livremente

Como um arqueólogo de sua própria 
memória, Bruno sai em busca de 
fios condutores para a restituição
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BRUNO GULARTE BARRETO

à cavalo, diferente de sua condição 

atual de aposentado que não mais 
pode se aventurar no galope. Ele 
fala das violências que sofreu ainda 
menino, quando começou a trabalhar 
nas fazendas, cujos patrões não lhe 
ofereciam mais do que dormir no chão 
de galpões desconfortáveis como 
se fosse um animal. Ironicamente, 
como um guardião fiel da memória e 
da propriedade alheias, foi ele quem 
cuidou durante anos do galpão onde 
ficavam os objetos da família.

no qual a congregação parece não 
respeitar as raízes afetivas entre as 

freiras e o lugar. Essa intolerância se 
materializa na transferência unilateral 
de irmã Amélia para outra cidade, 
mesmo a despeito de seu desejo 
e da mobilização da comunidade 
quanto à sua permanência. Talvez a 
intolerância da ordem religiosa reflita 
a mesma intolerância expressa nos 
depoimentos da professora de francês 
sobre o racismo e o bullying, ambos 
acontecimentos que tiveram lugar 
nas dependências daquela instituição 
de ensino.A casa da professora de francês 

Maria Miranda está quase em ruínas, 
mas ainda tem o velho piano que 
preenche a memória involuntária 
da infância do artista. Além de estar 
cercada de árvores que, em outros 
tempos, fizeram sombra para selar as 
boas cumplicidades nos piqueniques 
encantados que aproximaram a velha 
senhora e o menino. Cumplicidade 
que nasceu, aliás, após a proteção que 
ela lhe ofereceu, levando-o para casa 
da escola todos os dias para impedir a 
ameaça de colegas que o maltratavam.
O seu depoimento fala ainda do racismo 
contra o qual teve de lutar em favor de 
uma professora negra e da especulação 
imobiliária e seus tentáculos em direção 
ao valor do terreno de sua casa. Estes 
fatos lhe renderam ataques e apelidos 
pejorativos na cidade, simplesmente 
por resistir ao senso comum racista 
e à venda de sua propriedade.

A casa do amigo de infância Rodier 
é um espaço que não pode ser um 
lugar. É a sua impossibilidade de estar 

naquele ambiente hostil, o qual sempre 
rejeitou a sua presença de criança 
diferente ou de jovem gay. É uma casa 
imaginária, que habita nele mesmo e 
que se faz estratégia de resistência em 
sua escolha por constituir um lar no 
exílio de uma outra cidade grande. Essa 

casa imaginária também se constitui 
a partir deste outro lugar, o qual 
também compreende o apagamento 
das pequenas e grandes violências 
cotidianas sofridas desde a infância 
naquela cidade, literalmente pequena 
e intolerante. Uma cidade, como tantas 
do interior, que o queria invisível, 
mas ainda assim não conseguia apagar 
a sua visibilidade.

Todas essas casas trazem elementos 
fragmentários para que possamos 
nos aproximar da casa do artista, que 
é aquela das lembranças da primeira

A casa das irmãs Ana e Amélia é o 
Colégio Nossa Senhora do Horto, por 
elas administrado, um lugar rigoroso,
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infância, interrompidas abruptamente 
pelo trauma dos desaparecimentos 
da mãe e do pai, com poucos anos de 
intervalo. Sobre essa casa real, de cor 
verde, com portão branco e ladrilhos, 
situada no centro daquela cidade, são 
convocados os depoimentos da prima 
Beatriz, que cuidou dos seus pais no 
leito de morte; da melhor amiga da 
mãe, “tia” Ivone, que foi quem lhe deu 
a notícia sobre a morte da progenitora; 
e da empregada Maria Sinhorinha, que 
cuidou, sempre com grande devoção 
e carinho, dele e dos seus irmãos por 
longos anos. As suas falas, mescladas 
aos olhos marejados e às lágrimas 
incontidas, são depoimentos que 
renovam a solidariedade e os laços 
afetivos dessas mulheres 
com o protagonista de “5 Casas”.

é uma tentativa de ultrapassar as 
convenções familiares em direção a 
outras famílias e afetos possíveis. Em 
direção a outras casas que auxiliam na 
consolidação da nossa própria casa ou, 
se quisermos, de outras experiências 
maternais possíveis. Casualmente, 
Maria era o nome da mãe de Bruno, 
assim como também o da professora 
de francês e da empregada doméstica 
da família. Três Marias que, de forma 

complementar, configuraram lugares 
maternais possíveis na vida do artista.

O esforço de reposicionamento da 
memória proposto neste projeto 
autobiográfico envolve uma grande 
capacidade de reescrita da infância 
em relação à vida adulta, a qual 
pode ser comparada à máxima de 
Heráclito sobre a impossibilidade 
de nos banharmos duas vezes no 
mesmo rio. As águas nunca são as 
mesmas e, portanto, o rio também 
não o é. Uma pessoa que revisita sua 
memória reconhece-se como um rio 
que corre e, em seu curso, modifica o 
desenho inconstante das águas sempre 
renovadas. Para além do apagamento, 
o trabalho poético de Bruno dá lugar 
a outra versão, mais crítica 

e amadurecida, de si mesmo, 
de seus afetos reais e dos lugares 
que o habitam.

O filósofo espanhol Paul B. Preciado, ao 
refletir sobre o empenho, durante anos, 
de uma amiga para reencontrara sua 
babá de infância, depois de cinquenta 
anos sem vê-la, propõe ser uma mentira* 
a ideia de que temos somente uma 
mãe, pois, segundo ele, o corpo social 
nos acolhe sempre com muitos braços, 
do contrário não poderiamos sobreviver. 
Ou seja, para além das nossas relações 
familiares mais convencionadas, 
há também a presença de inúmeras 

pessoas que por nós passam, cujos 
laços de afeto podem sertão intensos 
quanto os maternos. Essas experiências 
povoam as nossas lembranças 
afetivas e se constituem como marcos 
mnemônicos da nossa existência.

Alexandre Santos
Historiador, crítico de arte e professor 

no Departamento de Artes Visuais e no 
Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais, do Instituto de Artes da UFRGS0 trabalho empreendido em 5 Casas
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O MARGS e uma instituição
museológica voltada à história da
arte, às práticas artísticas históricas e linguagens visuais, enquanto
e contemporâneas e à pesquisa, instância de inserção e legitimação
pensamento e produção de de novos valores e sentidos artísticos.
conhecimento atualizado e avançado É nossa convicção que, ao criar
em artes visuais. aproximações entre a produção

histórica e as práticas artísticas
Tal compromisso tem sido reafirmado atuais, encontramos modos de
na atual gestão, com a convicção aprofundar e intensificar as formas
de que o Museu deve trabalhar a de conhecimento e experiência
memória artística em relação e sensível, renovando o entendimento
envolvimento com o processo criador e a compreensão sobre o que a arte
e a produção artística atual. pode comportar e proporcionar.
Entendemos que o Museu tem como
atribuição revisitar, reexaminar e Essa é uma visão que questiona a
reavaliar o passado artístico; ao noção de contemporâneo como
mesmo tempo estando próximo aquilo que designaria o que viria após
das manifestações, linguagens e os modernismos e, portanto, apenas
investigações empreendidas pelos e exatamente aquilo que se teria
artistas no presente. Ou seja, que por arte hoje. Em lugar, entendemos
cabe ao Museu focalizar a história

5 CASAS
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diferentes e múltiplos tempos, os 
quais coabitam e coexistem sem 
hierarquias, mas em tensionamento; 
compondo uma temporalidade 
complexa, uma mistura de passado, 
presente e mesmo futuro.

“Espaço investigação”, que o MARGS 
manteve nos anos 1980, sempre 
lembrado por ter sido responsável 
pela projeção de muitos artistas 
então jovens, e que hoje figuram 
como grandes nomes da nossa arte.

Com a individual “Bruno Gularte 
Barreto — 5 Casas”, o MARGS dá 
prosseguimento ao programa 
expositivo “Poéticas do agora”, 
dedicado a artistas atuais cuja 
produção recente tem se mostrado 
promissora e relevante no campo 
artístico contemporâneo. Não se trata 

de algo novo ou estranho na história 
do Museu, a considerar o constante 
acompanhamento da produção 
contemporânea ao longo de sua 
história iniciada em 1954. E também 
outros programas institucionais que 
nos são inspiradores, a exemplo do

Assim como nas exposições “Bruno 
Borne — Ponto vernal” e agora 
“Bruno Gularte Barreto — 5 Casas”, 
as próximas mostras do programa 
“Poéticas do agora” privilegiarão 
produções em poéticas visuais 
artísticas que investem na pesquisa 
e experimentação de linguagem, bem 
como na transdisciplinaridade dos 
meios, operações e procedimentos.

Francisco Dalcol
Diretor-curador do MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica 
e História da Arte
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BRUNO GULARTE BARRETO
Atua como artista visual, diretor e fotógrafo. É mestre em poéticas visuais pelo 
PPGAV/UFRGS. Suas obras integram, entre outras, as coleções do MAC-RS e 
Coleção Joaquim Paiva (MAM-RJ). Projeto ao qual se dedica atualmente, “5 
CASAS” compreende uma série de exposições fotográficas, livro, longa metragem 
documental e minissérie televisiva, contando com o financiamento do IDFA Bertha 
Fund (Holanda - Fundo de desenvolvimento do International Documentary Film 
Amsterdam), PRODAV 04 (Brasil, FSA - desenvolvimento de séries documentais), 
PRODECINE 05 (Brasil, FSA - produção de filmes com inovação de linguagem) 
e NRW Stifung (Alemanha - finalização). O projeto participou como convidado 
de programas de treinamento nos principais festivais e de eventos de mercado 
internacionais: IDFA (Flolanda), Visions du Réel (Suíça), DocMontevideo (Uruguai), 
DOK Leipzig (Alemanha), etc. A primeira exposição do projeto ocupou o segundo 
andar do CDF (Centro de Fotografia de Montevideo), renomado espaço dedicado 
à fotografia na capital uruguaia e o longa metragem documental teve sua 
premiére internacional no IDFA, maior e mais importante festival dedicado à arte 
documental do mundo e já tem exibições programadas em outro grandes festivais 
ao longo de 2021, como os Rencontres de Toulouse, na França e o Vision du Réel, 
na Suiça. Realizou a exposição, “DESORGANISMOS”, na Galeria Xico Stockinger da 
Casa de Cultura Mário Quintana (Porto Alegre) com o financiamento da bolsa Décio 
Freitas de Pesquisa. Seus trabalhos receberam diversos prêmios, tendo os filmes 
participado de importantes festivais nacionais e internacionais e as exposições 
sendo realizadas em galerias públicas de grande visibilidade. Realizou o curta 
metragem “Linda, uma História Horrível”, agraciado com o Prêmio PETROBRÁS 
Cultural, premiado no Festival de Gramado, Curta-se, Festival Mix Brasil (Grande 
Prêmio Canal Brasil), Star Film Fest (Csoácia), Festival de Cinema da Fronteira 
e selecionado para o Festival de Huesca (Espanha), Festival dei Nuevo Cine 
Latinoamericano (Havana), e Queer Lisboa (Portugal). Desenvolveu como diretor 
e dramaturgo, a peça “Homem que Não Vive da Glória do Passado”, vencedora 
do Prêmio FUNARTE Myriam Muniz. Dirigiu o curta metragem “Enciclopédia”, 
participando do circuito de Festivais como o Festival Internacional dei Nuevo Cine 
Latinoamericano (Cuba), Oiympia Film Festival (Grécia), Mostra de Tiradentes, 
Festival de Guarnicê, Latin American Film Festival (Irlanda), Goiânia Mostra 
Curtas, Chicago Film Festival (EUA), Brasil Cine (Suécia), etc. No momento se 
dedica à direção de dois espetáculos e um curta metragem: a peça “A Vó da 
Menina” vencedora do edital do ponto de Teatro do Instituto Ling e o projeto “A 
Vó da Chapeuzinho”, vencedora do FAC-RS das Artes, além da produção de dois 

novos desdobramentos do projeto 5 CASAS, do livro do projeto 5 CASAS e de uma 
exposição do projeto a ser realizada no MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul), ambos financiados pela Lei Aldir Blanc.

5 CASAS
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Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado do RS, 
Secretaria de Estado da Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresentam

BRUNO GULARTE BARRETO
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11.05 a 11.07.2021

Museu de Arte do Rio Grande do Sul | MARGS
Praça da Alfândega, s/n9 | Centro Histórico | Porto Alegre, RS | Brasil
Terça a domingo, 10h às 19h | Entrada gratuita
ES www.margs.rs.gov.br Q /museumargs

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul | AAMARGS

www.margs.rs.gov.br/aamargs

VISITAS MEDIADAS
Neste primeiro momento, e em acordo com a legislação vigente, 
o MARGS reabre para visitação sob agendamento, em 2 modalidades

> Visita presencial sem mediação
> Visita presencial com mediação

Os agendamentos devem ser feitos pelo Sympla:
www.sympla.com.br/produtor/museumargs

ms
O período de visitação segue de terça a domingo, das lOh às 19h
(último acesso 18h), sempre com entrada gratuita.

Na “Visita presencial com mediação”, são 2 faixas de horários, 
para grupos de até 6 pessoas: 11h às 12h e 14h às 15h, de terça a sábado.

Para a reabertura, o MARGS adotou uma série de medidas de segurança sanitária 
e de regras para acesso e visitação, com o objetivo de criar um ambiente 
seguro e que ofereça uma experiência que possa ser aproveitada da melhor maneira
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Bruno Gularte Barreto - 5 CASAS

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS, instituição vinculada à Secretaria de 
Estado da Cultura do RS — SEDAC, reabre na terça-feira, dia 11.05.2021, inaugurando a 
exposição inédita "JJruno Gularte Barreto: 5 CASAS".

Com financiamento da Lei Aldir Blanc (com recursos da Lei n2 14.017/2020) e realização da 
Estranho Produções e Primeira Fila Produções, o projeto 5 CASAS retrata a busca pelas 
memórias de infância do artista 20 anos após deixar a pequena cidade onde nasceu, no interior 
do Rio Grande do Sul. Essa busca se dá através de um extenso trabalho de arqueografia 
pessoal, onde o artista coleta fragmentos da sua história, marcada pela morte prematura de 
seus pais. Ao buscar reconstruir as memórias de um passado que tentou esquecer, como que 
tentando esquecer a dor da perda, do luto e das saudades, ele se depara com as complexidades 
e contradições da própria cidade onde viviam, e vai reencontrar e retratar uma série de lugares 
e pessoas que foram importantes na sua formação.

Uma velha professora de francês tocando um piano desafinado acompanhada de seus 36 gatos, 
um homem que vive há mais de 40 anos sozinho em uma fazenda mal assombrada, um grupo 
de freiras que conduzem uma escola de ensino fundamental, um jovem gay sofrendo bullying e 
agressões e um menino cujos pais morreram 20 anos atrás são os personagens que vão guiar 
esse percurso rumo a um universo de imagens fragmentadas, paisagens esquecidas e laços 
desfeitos. Ao retornar em busca de suas lembranças o artista vai se deparar não somente com a 
realidade dos lugares e pessoas que ficaram, mas também com a possibilidade de redescobrir a 
sua própria história.

Apresentada na Galeria Iberê Camargo e na Sala Oscar Boeira do 22 andar do MARGS, a 
exposição traz a público uma série de fotografias, foto-instalações, objetos e vídeos que lidam 
com os conceitos de memória, autobiografia e autoficção. No MARGS, “Bruno Gularte Barreto: 5 
CASAS" integra o programa expositivo "Poéticas do agora", dedicado a artistas atuais cuja 
produção recente tem se mostrado promissora e relevante no campo artístico contemporâneo.



A exposição faz parte do Projeto 5 CASAS, que teve origem no programa de mestrado em 
poéticas visuais no PPGAV/UFRGS sob a orientação do crítico e professor Alexandre Santos. 
Desde então, o projeto contou com a realização de uma exposição a convite do Centro de 
Fotografia de Montevideo e de um langa-metragem documental 5 CASAS / 5 HOUSES. 0 filme 
participou de grandes eventos internacionais e, em novembro de 2020, teve sua première 
internacional como único longa-metragem brasileiro na competitiva oficial do maior festival de 
arte documental do mundo, o IDFA, em Amsterdam. E segue percorrendo o circuito de festivais 
internacionais, tendo em março de 2021, estreado na França, no Festival de Toulouse e em 
junho de 2021 estreia programada na Itália no Biografilm, em Bolonha.

Acesse o folder da exposição clicando aqui

0 projeto conta ainda com um livro/arte homônimo que está sendo concebido por Bruno 
Gularte Barreto e conta com texto de apresentação de Alexandre Santos e com colaboração de 
Amanda Teixeira (Azulejo Arte Impressa) e Daniel Eizirik (Riacho), e terá lançamento com 
larga distribuição gratuita para instituições de arte e educação do interior e da capital. Em 
breve estará disponível para venda na Livraria Baleia.

Seguindo as novas orientações do Governo do Estado do RS em relação à pandemia da Covid- 
19, o MARGS adotou uma série de medidas sanitárias e de regras de acesso e visitação 
necessárias para garantir uma visita segura e que ofereça uma experiência que possa ser 
aproveitada da melhor maneira: máximo de 15 visitantes simultâneos (sendo grupos até 6 
pessoas), controle de fluxo de entrada, uso obrigatório de máscara, medição de 
temperatura e respeito à distância de 2m.

O MARGS reabriu para visitação em 11.05.2021 mediante agendainento prévio nas 
modalidades "Visita presencial sem mediação" e "Visita presencial com mediação".

0 período segue de terça-feira a domingo, das lOh às 19h (último acesso 18h), sempre 
com entrada gratuita.

A partir de 01.06, não será mais necessário agendar para visitar o Museu. 0 agendamento 
prévio seguirá apenas para a "Visita presencial com mediação", via Svmpla fclique aqui), com 
2 horários para grupos de até 6 pessoas: llh às 12h e 14h às 15h, de terça-feira a sábado.

Mais informações em: www.facebook.com/estranhoprod

SERVIÇO

"Bruno Gularte Barreto: 5 CASAS"

Período: 11.05.2021 a 11.07.2021 (prorrogada até 22.08)

Onde: Galeria Iberê Camargo e Sala Oscar Boeira do MARGS

http://www.facebook.com/estranhoprod

