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DATA: 10 de Agosto de 2020 a 16 de Agosto de 2020

OBSERVAÇÕES:

Partindo da temática do Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2020, “Narrativas 
abran(gentes): memórias e identidades”, o MARGS deu inicio ao projeto 
INVESTIGAÇÕES DO AGORA que em 2020 apresentou pelas redes sociais do 
museu duas pesquisas que oferecem olhares críticos sobre o Acervo Artístico do 
MARGS.
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10 de Agosto de 2020

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural foi criado no Rio Grande do Sul em 2019, e neste ano 
propõe uma reflexão a partir do tema "Narrativas abran(gentes): memórias e identidades".

No caso dos museus, a proposta dialoga com um debate que tem sido estabelecido 
últimos anos sobre como as instituições se relacionam com os contextos sociopolíticos e 
como respondem a questões envolvendo inclusão, diversidade, pluralidade e 
representatividade.

nos

Afinal, cada vez mais se entende as instituições museológicas como espaços polifônicos, 
promotores de diálogos críticos e com uma atuação socialmente responsiva.

A partir dessa compreensão, e tendo em conta a temática do Dia Estadual do Patrimônio 
2020, celebrado no dia 17.08, o MARGS dá início ao projeto INVESTIGAÇÕES DO AGORA, 
que trará a público 2 pesquisas que oferecem olhares críticos sobre o Acervo Artístico do 
Museu, e cuja pertinência se dá pela atualidade e urgência das questões que as movem e 
fundamentam.



São investigações comprometidas com o exame das relações assimétricas e hierárquicas de 
poder que estão colocadas no Acervo Artístico do MARGS, em termos de presença e 
representatividade, com enfoque nos processos de visibilidade e invisibilidade, sobretudo 
quanto a gênero e raça, permitindo identificar narrativas alternativas que questionam a 
historiografia canônica da é tidaarte oficial.que como

Conheça amanhã essas duas pesquisas, com as quais queremos convidar os nossos públicos 
a uma reflexão conjunta sobre as questões que serão expostas, entendendo que é 
responsabilidade da instituição repensar permanentemente sua atuação, tendo em vista o 

compromisso com a sociedade, a atualidade e a circunstância histórica, bem como a 
promoção
seu

de valores democráticos cidadãos.e

Os conteúdos serão divulgados ao longo desta semana nas redes sociais do Museu.

11 de Agosto de 2020
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Dentro da programação no mês de agosto do Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2020, o 
MARGS traz a público o projeto INVESTIGAÇÕES DO AGORA, apresentando duas pesquisas 
que oferecem olhares críticos sobre o Acervo Artístico do Museu.



Uma delas é o projeto Mulheres nos Acervos, que investiga a presença de artistas mulheres 
nas coleções públicas de arte presentes em Porto Alegre. O estudo realizado a partir do 
acervo do Museu forneceu as bases para a curadoria da exposição "Gostem ou não - 
Artistas mulheres no acervo do MARGS", inaugurada em dezembro de 2019.

A segunda é a realizada pela pesquisadora Izis Abreu como projeto de mestrado em Artes 
Visuais História, Teoria e Crítica pela UFRGS, no qual analisa a representação visual e a 
representatividade de sujeitos racializados como negros e negras em acervos artísticos 
públicos em Porto Alegre como o MARGS.

Durante esta semana, estatísticas e análises de ambas as pesquisas serão compartilhadas 
em conteúdos com postagens nas redes sociais do MARGS. Acompanhe!

12 e 13.08 Publicações da pesquisa Mulheres nos Acervos

> Mulheres nos Acervos é uma pesquisa colaborativa em história da arte de Cristina Barros, 
Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin. Em 2019, o projeto promoveu ações para 
divulgar seus resultados quantitativos e qualitativos, com exposições, programas educativos 
e falas públicas em três das cinco instituições estudadas: Pinacoteca Aldo Locatelli, 
Pinacoteca Ruben Berta e MARGS. Recentemente, o projeto foi indicado ao 13° Prêmio 
Açorianos de Artes Plásticas em 3 categorias (curadoria, acervos e ações de difusão e 
inovação)

14 e 15.08 Publicações da pesquisa de Izis Abreu

> Izis Abreu é bacharela em História da Arte e mestranda em Artes Visuais - História, Teoria 
e Crítica (UFRGS). Investiga as visualidades e visibilidades de sujeitos racializados como 
negros em acervos públicos de Porto Alegre, concentrando-se nas intersecções entre arte, 
ideologia, política, raça e gênero, informada por teorias feministas negras e decoloniais. É 
servidora do Estado e integra o Núcleo Educativo e de Programa Público do MARGS.
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INVESTIGAÇÕES DO AGORA
12 de Agosto de 2020
Por Mulheres nos Acervos



Em 2019, o MARGS foi uma das instituições que teve seu Acervo Artístico investigado no 
contexto da nossa pesquisa.

Hoje e amanhã, como parte da programação do Museu para o Dia Estadual do Patrimônio 
Cultural 2020, vamos postar conteúdos com alguns dos dados que obtivemos a partir do 
levantamento realizado.

Para começar, apresentamos hoje um gráfico que relaciona a quantidade de artistas 
presentes no Acervo Artístico da instituição em termos de gênero e uma tabela com a 
divisão geracional que produzimos a partir da data de nascimento de cada artista. Ao 
observarmos esses números, as lacunas e as disparidades são imediatamente evidenciadas.

Em nossa trajetória de pesquisa, uma das perguntas mais frequentes que nos foi e é feita é: 
qual a importância de uma discussão sobre a disparidade entre gêneros em uma coleção 
de arte?

Nossa resposta sempre gira em torno do fato de que as coleções de artes visuais que 
estudamos pertencem a instituições públicas, que através de suas programações anuais 
não somente constroem um repertório artístico no imaginário da população que as acessa, 
como também endossam uma narrativa "oficial" do que é arte e de quem é relevante à 
história da arte através das imagens, projetos e nomes que reconhecem, legitimam, 
canonizam.

Se os museus de arte têm um compromisso com a cultura e a memória da sociedade em 
que estão inseridos, e essa sociedade é constituída por uma ampla diversidade, logo a 
discussão sobre a disparidade entre gêneros - que também deve estar acompanhada por 
uma discussão sobre a disparidade entre raças - é importante porque promove um 
movimento de revisão de uma história da arte fundada em bases patriarcais e eurocêntricas 
que endossa e promove principalmente a produção de homens cis, brancos, héteros e 
economicamente abastados.

Sendo assim, é urgente que ao estarmos em contato com essas instituições, tanto como 
funcionáries quanto como públicos, reivindiquemos a presença de múltiplas vozes e 
existências.
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Por Mulheres nos Acervos

Hoje, dando continuidade à nossa participação na programação do MARGS para o Dia 
Estadual do Patrimônio Cultural 2020, apresentamos a segunda e última publicação 
alguns dos dados que obtivemos a partir do levantamento que realizamos junto ao Acervo 
Artístico do Museu.

com

Entre as coleções que investigamos, a do MARGS é a que possui a maior quantidade de 
obras - são mais de 5 mil. Assim, ao observarmos os dados que compõem esta postagem, 
entendemos que — além da diferença na quantidade de obras produzidas por mulheres e 
homens — muitas das artistas mulheres que alcançaram grande visibilidade na história da 
arte não estão presentes no acervo com obras representativas de suas mais importantes 
pesquisas poéticas, enquanto muitos artistas homens estão bem representados por obras 
que canonizaram suas trajetórias.

Muitas das questões e reivindicações que discutimos em nosso projeto, como as que 
apresentamos aqui ontem e hoje, foram levantadas por vozes dissidentes ao redor do 
mundo desde, no mínimo, o século 18, mas ganharam grande força no campo das artes 
visuais com os movimentos de ativismo artístico empreendidos a partir da década de 1970 
por diversas pesquisadoras, artistas, historiadoras e críticas de arte.

Além disso, nós, pesquisadoras do projeto Mulheres nos Acervos, entendemos que, ao 
efetuarmos o levantamento dessas informações e estatísticas e promovermos situações 
que suas problemáticas encontrem uma esfera pública de debates nas próprias instituições 
que estudamos, como é o caso do MARGS, oficializamos uma reivindicação de que as 
presenças contidas no acervo sejam revistas e de que as ausências e lacunas, que tornam- 
se cada vez mais inadmissíveis, passem a ser prioridade nas políticas de aquisição e 
exibição das instituições.

em

Agradecemos à equipe do MARGS pelo convite para apresentarmos e mantermos ativa, 
aqui nas redes sociais, a discussão que começamos na exposição "Gostem ou não - Artistas 
mulheres no acervo do MARGS", inaugurada em dezembro de 2019.
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INVESTIGAÇÕES DO AGORA
14 de Agosto de 2020
Por Izis Abreu

Dando prosseguimento ao projeto INVESTIGAÇÕES DO AGORA, com o qual o MARGS 
participa da programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2020, hoje falarei sobre 
as representações visuais de pessoas negras em obras do Acervo Artístico do Museu. O 
tema integra minha pesquisa de mestrado em História, Teoria e Crítica de Arte, que estou 
desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS.

Os dados expostos, mais do que apresentar respostas, visam antes suscitar perguntas que 
ajudem a refletir sobre questões urgentes acerca das desigualdades raciais em sua 

intersecção com a arte e a memória. Um ponto de partida talvez seja a pergunta: por que é 
importante debater sobre a quantidade e o caráter das imagens sobre corpos racializados 
no acervo artístico de um museu?

nos

Podemos pensar o acervo de um museu de arte como um espaço de preservação e partilha 
do comum, e as obras figurativas nele presentes como narrativas que apresentam assuntos 
e temáticas sobre os modos de ser e existir de diferentes grupos sociais, a partir do olhar 
de um determinado autor.

Porém, ao olharmos para o gráfico sobre a relação entre obras figurativas 
representações de figuras humanas negras e não negras no Acervo Artístico do MARGS, 
percebemos que os povos africanos da diáspora e seus descendentes não têm encontrado 
representação cultural comparável à da população branca.

e com

O que nos conduz a um segundo questionamento: por que razão o grupo étnico-racial 
branco encontra maior representatividade neste lugar que deveria olhar de forma



*
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igualitária para todos os povos?

Talvez o ponto central dessa problemática esteja nas origens daquilo que conhecemos 
como museu.

Amanhã, 15.08, trarei mais alguns dados sobre visualidades de pessoas negras no Acervo 
Artístico do MARGS.
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INVESTIGAÇÕES DO AGORA
15 de Agosto de 2020
Por Izis Abreu

Dando continuidade às reflexões sobre representações de pessoas negras nas obras do 
Acervo Artístico do MARGS, hoje partirei de uma breve análise sobre o caráter dos assuntos 
e temáticas presentes nas obras pesquisadas, a fim de lançar uma discussão mais ampla e 
urgente.

Nesse sentido, para além da quantidade de imagens com pessoas pretas presentes 
Acervo do Museu, é importante refletirmos sobre quais histórias vêm sendo narradas. 
Afinal, quem produz essas narrativas? E as produz a partir de que olhar? Quem possui 
autorização discursiva para produzir narrativas sobre si? E quais narrativas ganham 
visibilidade?

no

Tanto a arte, da forma como a conhecemos, como o museu são produtos e dispositivos da 
modernidade/colonialidade, moldados por uma visão de mundo eurocêntrica, 
perspectiva universalizante da história, ou seja, uma história única: 
branca/patriarcal/heterocisnormativa.

com uma

Assim, ao privilegiarmos uma única lente para vermos e darmos conta de um mundo tão 
rico em diversidade como o nosso; estamos negando, invisibilizando, diminuindo, 
silenciando e mesmo demonizando uma série de outras histórias.

O grande problema da voz única da perspectiva hegemônica é crer que, ao representar o 
outro, se está dando visibilidade; sendo que, ao passar a falar "por" e "em nome de", 
negam-se as vozes outras e próprias.

Ao reunir em seu acervo imagens de pessoas negras predominantemente relacionadas a 
situações como trabalho, escravidão, nudez e religiosidade — em contraposição aos 
inúmeros retratos, cenas de infância, lazer e núcleos familiares de pessoas brancas —, o 
museu contribui para naturalizar e difundir discursos redutores e/ou essencialistas que 
reforçam imaginários negativos, sistematicamente criados ao longo do processo histórico 
de hierarquização das raças.

Por isso, é de extrema urgência que os museus tenham consciência de sua herança colonial 
e encontrem formas de se descolonizar. Um caminho é começar a refletir sobre quais 
histórias outras são possíveis de serem contadas por vozes também outras, e que ações 
podem ser executadas para torná-las visíveis.
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16 de Agosto de 2020

Pelo Dia Estadual do Patrimônio — "Narrativas abran(gentes): memórias e identidades", o 
MARGS estreou nesta semana o projeto INVESTIGAÇÕES DO AGORA, apresentando 2 
pesquisas que trazem olhares críticos sobre o Acervo Artístico.

Uma é o projeto Mulheres nos Acervos, que investiga a presença de artistas mulheres 
coleções públicas de POA. A outra é da pesquisadora Izis Abreu, que estuda a 
representação visual e a representatividade de sujeitos racializados como negros e negras.

em

São investigações que colocam em causa as hierarquias e assimetrias no Acervo do MARGS, 
com enfoque nos processos de visibilidade e invisibilidade, sobretudo quanto a gênero e 
raça, permitindo identificar narrativas alternativas que questionam a historiografia canônica 
da arte tida como oficial.

Ao trazermos as pesquisas a público pelo perfil institucional do MARGS, procuramos não 
apenas colaborar para a sua visibilidade e divulgação, mas nos colocarmos 
suscetíveis, receptivos e, sobretudo, interessados pelo exame e debate (auto)crítico. Isso 
passa por assumir um compromisso a que nem sempre as instituições estão dispostas, pois 
exige abertura ao escrutínio público e, portanto, a ser objeto de crítica.

como

Nosso esforço, que atende à exigência também crítica de se (re)pensar a atuação do Museu 
face a um processo histórico hoje questionado, relaciona-se a um dos empenhos da atual 
gestão. Trata-se de tomar parte nos debates sobre como as instituições se relacionam com 
os contextos sociopolíticos e respondem a questões envolvendo inclusão, diversidade, 
pluralidade e representatividade. Afinal, cada vez mais se entende as instituições 
espaços polifônicos, de diálogos críticos e com atuação socialmente responsiva.

como

Com INVESTIGAÇÕES DO AGORA, que é mais uma parte de um movimento de esforço 
um conjunto de ações com ainda muito a fazer, renovamos o compromisso assumido 
início desta gestão do MARGS, em 2019: a necessidade de se descolonizar narrativas 
eurocentradas, dessacralizar a retórica autoritária dos discursos canônicos, tensionar 
hierarquias preestabelecidas que reiteram os relatos dominantes, e explicitar as 
representatividades e suas lacunas em acervos e exposições.
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