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ARTISTAS PARTICIPANTES

Ana Lima / Anete Abarno / Clara 

Pechansky / Danúbio Gonçalves / 

Fábio Fansere / Franca Taddei / 

Fuhro / Gheno / Gustavo Nakle / 

Gustavo Tabares / Hidalgo Adams / 

Hilda Mattos / Fantoni / Jader 

Siqueira / Zw/z Gonzaga Mello 

Gomes / Magliani / Aforá Menna 

Barreto / Milton Würdig / Nádia 

Poltosi I Paulo Amaral / Paulo Per es / 

Péricles Gomide / Plinio Bernhardt / 

Ricardo Becker / Roth /Vagner Dotto / 

Vasco Prado / Waldomiro Motta

Abertura:
25 de agosto de 1998, das 19 às 21hs

Período de visitação: 

de 26 de agosto a 27 de setembro 

de terças à domingos, das 10 às 17hs

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli



SEDUÇÃO E ARTE ERÓTICA

Robson Pereira Gonçalves
O tema da sedução, proposição bastante subjetiva, encaminha nossa 

atenção para aqueles valores que regem e coordenam a invenção. Invenção e 
invento são as palavras que atestam nossa posição frente à criação em arte. 
Por que seduz urna obra de arte? Qual é o vetor que ordena nosso 
encantamento frente ao objeto artístico? Seduzir é como uma metáfora que 
encontra sua raiz numa outra dimensão. Os latinos já nos ensinavam que a 
sedução é um processo de afastamento, de desvio, para, à parte, condicionar 
uma atração. Curioso é que a palavra sedução era formada por um prefixo, 
pronome pessoal - se - que indicava separação, privação, afastamento, e por 
um verbo - «lucere - que apontava a ação de condução, de atração. Nessa 
medida, seduzir seria atrair algo!alguém para um encantamento. Mas o que 
realmente encanta?Na nossa visão do objeto artístico, é o seu estranhamento, 
que chamamos de ato poético, lugar virtual da erotização do invento. Dessa 
maneira, pode-se dizer que é a erótica o que seduz no processo da fruição da 
arte.

Esculturas / Desenhos / Pinturas 

Objetos / Gravuras

Exposição dedicada à memória de
Jussara Cirne de Souza, 

Beatriz Camelier e Wilbur Olmedo

Curadoria: Renato Rosa

A arte, dita erótica, tem uma dupla vertente no processo de fruição do 
espectador: de um lado apresenta um encantamento, seduz os sentidos pelas 
catexias que reforçam o gozo humano; de outro demonstra um saber, sintoma 
radical da atração da invenção artística. O erotismo em arte dá a sensação da 
transcendência do objeto, pois o artista consegue inventar uma dimensão 
nova, dar ao natural a magia necessária para que sua obra torne-se passível 
de ser significada. Portanto, o erotismo enquanto tema na arte aposta 
naquela crença de um gozo, de um prazer virtual efundador do humano.

Apoio: Companhia das Pizzas
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
ADO MALAGOLI

Aberto à visitação de terças a domingos, das 10 às 17hs. 
Expediente interno na segunda-feira.

Praça da Alfândega, s/n°
CEP: 90010-150 - Porto Alegre / RS 

Fone: (051) 227.2311

FUNDO
NACIONAL DA 

CULTURA

MINISTÉRIO 
DA CULTURA

GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL


