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8

TARSO GENRO
Governador do Estado do Rio Grande do Sul

O Governo de Estado do Rio Grande 
do Sul apresenta, através daquele 
que podemos considerar o mais im
portante museu de arte do Estado, 
um projeto editorial composto por 
um conjunto de publicações que 

mostra a relevância das exposições realizadas pelo 
museu, a partir do início desta gestão em 2011. Estas 
publicações são dedicadas às exposições Do Atelier 
ao Cubo Branco, Labirintos da Iconografia, O Mu
seu Sensível: Uma Visão da Produção de Artistas 
Mulheres na Coleção do MARGS, Alien: Manifes
tações do Disforme e Economia da Montagem: Mo
numentos, Galerias, Objetos.

Acervos museológicos são a prova do fortaleci
mento cultural de uma comunidade na medida que 
promovem a salvaguarda de um patrimônio artísti
co e cultural para gerações futuras. Preservá-los é 
apenas a primeira parte de uma tarefa continuada 
que museus devem promover. Exibir estas obras de 
maneira original e inovadora é a consequência de pro
gramas relevantes que o governo deve desenvolver em 
suas instituições para consolidar um senso de histó
ria e promover o exercício da rotina institucional.

Com estas publicações o MARGS atesta mais 
uma vez a importância de seu programa de exposi

ções, assim como suas características inovadoras e 
seu potencial em promover a visibilidade do acervo 
que o museu possui. As parcerias com outras institui
ções do Estado não têm sido realizadas simplesmente 
por mera rotina institucional, mas demonstram que 
o museu dialoga a partir de proposições férteis que 
visam promover possibilidades desafiadoras de apre
sentar novos projetos de exposições e acrescentar co
nhecimento 11a área na medida que o realiza. Assim, 
o MARGS dá mais um passo 11a consolidação de 
uma trajetória que já completou 60 anos e se mostra 
digna de uma instituição que conquistou o imaginá
rio e a estima de sua comunidade. Ao longo da traje
tória do MARGS, podemos identificar um conjunto 
de ações que consolidaram esta instituição como uma 
das mais importantes do país na área museológica.

A realização destas publicações atesta o alto ní
vel de qualificação que o MARGS atingiu ao longo 
destes anos e que vem se consolidando ainda mais 
desde que foi iniciada esta gestão. Através de uma 
política cultural de qualificação institucional, o Go
verno do Estado assegura a preservação e a visibili
dade do patrimônio sob sua guarda, garantindo um 
futuro promissor para nossas instituições museológi- 
cas, colocando-as em uma relação de igualdade com 
seus mais importantes pares nacionais.

Um Novo Programa de Exposições
pai a o MAPGS
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ASSIS BRASIL
Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul

fato assente que no pós-Ilurainisino 
pensamento que chega até hoje e 

se aprofunda há o privilégio da. in
tuição sobre a dedução, da emoção 
sobre a razão. Nada a condenar, nem 
a comentar, pois todo processo cultu

ral é o que é, e apenas quando for passado é que se 
torna possível uma ação judicativa sobre ele, a partir 
de critérios ancorados na contemporaneidade.

Dentro dessa linha, o MARGS apresentou uma 
exposição exemplar, que corresponde exatamente ao 
pensamento de hoje. A ideia de labirinto, por si só, é 
antirracional, pois dá espaço à intuição e, se quiser
mos ir mais longe, à teoria do caos, que, discutível ou 
não, absorve as mentes mais acesas de nosso tempo.

O visitante é convidado, nesses labirintos, a deixar 
que aflorem suas escolhas, sem pressa, sem a angús
tia de “ver tudo de uma vez”; e essa escolha derivará 
de seus conceitos éticos e estéticos, mas também da 
intensidade de seu universo de conhecimentos.

Urna política pública saudável, na área da cul
tura, recusa os dirigismos e o pensamento único 

aliás, sabemos bem o que já causaram de ruína 
social. Assim é que vemos com muita alegria o nos
so MARGS assumir esse papel de ponta, oferecendo 
variadas escolhas, as quais decorrem do respeito ao 
cidadão e a sua liberdade. Com isso, colabora-se para 
a construção de uma sociedade múltipla, capaz de 
fazer suas escolhas e determinar seus destinos, o que 
não é pouco.

E
Labirintos da Intuição
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GERDAU

uhlicações museológicas são funda
mentais para gerar conhecimento 
sobre novos modelos de exposições, 
projetos museográficos e avanços ob
tidos pelas novas metodologias em 
curadoria. O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul vem realizando um projeto editorial 
que merece destaque pela relevância e inovação que 
apresenta, colocando-se em uma relação de igualdade 
com os grandes museus brasileiros.

Desta forma, as publicações que agora são reali
zadas representam uma contribuição à legibilidade da 
obra dos artistas que participaram destas exposições, 
assim como à construção de uma trajetória de avanços 
em programas de ponta para museus, que contribui 
significativamente para o avanço do conhecimento 
gerado em instituições museológicas brasileiras. Este 
projeto editorial contempla as exposições 2011-12, rea
lizadas pelo museu — Do Atelier ao Cubo Branco, 
Labirintos da Iconografia, O Museu Sensível: Uma

Visão da Produção de Artistas Mulheres no Acer
vo do MARGS, Alien: Manifestações do Disforme 
e Economia da Montagem: Monumentos, Galerias, 
Objetos — proporcionando um vasto conjunto de tex
tos, imagens e informações sobre obras, montagens e 
projetos curatoriais.

A Gerdau tem a satisfação de apoiar esse conjun
to de publicações do MARGS e engajar-se mais uma 
vez em um projeto de relevância para o crescimento 
intelectual do meio artístico. A colaboração da inicia
tiva privada em empreendimentos como este é funda
mental na condução de parcerias com a esfera pública 
que possam colaborar para preservar, gerar conheci
mento e alavancar o patrimônio cultural e artístico. A 
Gerdau participa das iniciativas do MARGS, visando 
colaborar de forma ativa na constituição de uma rede 
de conhecimento sobre arte, que acreditamos represen
tar um considerável avanço para a sociedade contem
porânea na área da cultura, patrimônio e arte.

P
Investindo em Conhecimento Mnseológico
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JOSE FRANCISCO ALVES
Curador da Exposição

abirintos são intrincadas construções 
arquitetônicas que mudam de forma, 
a cada momento, conforme o ponto 
de vista dos que neles são jogados ou 
se aventuram: são, portanto, constru
ções de caráter instável. Aqueles que 

entram em um labirinto nem sempre se dão conta de 
que encontrar a saída pode ser algo difícil.

A teorização das questões em torno de espaços 
labirínticos tem como ponto de partida o labirinto mi
tológico grego, construído para abrigar um ser emble
mático. Essa criatura foi um filho bastardo de Pasífae 
(esposa do rei Minos) com um Touro que fora enviado 
pelo deus do mar, Poseidon, com o objetivo de punir 
o rei, por meio do adultério da rainha. Como resul
tado, ela acabou dando a luz a um ser meio homem, 
meio touro: o Minotauro. Na medida que ele crescia, 
teve que ser aprisionado no Labirinto, uma construção 
projetada por Dédalo. Um ser híbrido, não só em sua 
compleição física, mas como criatura que não perten
cia nem ao mundo dos homens, nem à esfera divina, o 
Minotauro tinha que se alimentar de jovens, que eram 
lançados ao Labirinto. Os banquetes à criatura con
figuravam-se também como cerimônias de sacrifício 
aos deuses. Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas, ofere
ceu-se para ser lançado ao sacrifício, pois seu objetivo 
era matar o monstro e resolver rixas entre gregos e 
cretenses. Sua apaixonada, a filha do rei Minos, Aria- 
dne, deu-lhe um novelo de lã para ajudar a tirá-lo do 
labirinto. Ao conseguir matar a criatura, ele achou o 
caminho de volta, soltando o fio de linha, que havia 
desenrolado na medida que entrou no covil da cria
tura.. Esta é, todavia, uma sinopse de convergências 
das mais diversas versões desse mito.

Evocado por esse mito, o Labirinto é levado à 
condição de questão, um modelo, um ponto de partida 
para as situações conceituais propostas pela presente 
exposição. Labirintos da Iconografia é uma exposição 
que exige do espectador certos esforços, certa concen
tração para cjue, em confronto com as obras, o público 
possa fazer e refazer os vários caminhos, as várias 
leituras possíveis que são apresentadas para as obras. 
Quando a direção do MARGS propôs esta exposição,

L se estabeleceu a tarefa da curadoria de apresentar 
obras dentro de uma “proposição labiríntica” que pu
desse “propiciar diversas vias interpretativas”, ao “exi
gir do visitante (ou de forma metafórica o caminhante 
do labirinto) diversas escolhas interpretativas”.

Para esse novo empreendimento do MARGS (a 
segunda mostra produzida pela nova gestão da ins
tituição), foi tomado como base o acervo da institui
ção, transformada assim no núcleo central e majoritá
rio das obras. Foram incluídas também, assim como 
na mostra anterior, obras de acervos de instituições 
coirmãs integrantes da Secretaria de Cultura do Rio 
Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, bem como 
de coleções particulares. Tais obras estão apresenta
das em situação ora de confronto, ora de diálogo, ora 
de justaposição. Mas não somente com trabalhos de 
artistas atuantes no presente, mas entre as obras do 
acervo, nunca antes trazidas a público em situações de 
paralelismo não cronológico. Devemos ter em mente 
que a visão que adotamos para as obras da exposição 
se faz através do olhar do presente: estamos recon- 
textualizando-as com o estágio atual da arte e não 
com a visão das épocas nas quais tais obras foram 
concebidas. Trata-se de um corpo numeroso de obras 
representativas da produção de 83 artistas nascidos 
entre 1806 e 1989.

O Labirinto Museològico
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GAUDÊNCIO FIDELIS
Diretor do MARGS - Doutor em História da Arte

hierarquias de estilo e o status público do artista, a 
genialidade artística, as prerrogativas de formação 
canônica, o aparato museológico c um conjunto de 
outras premissas que se consolidaram no universo 
fie exposições por décadas, sem que estas, muitas 
vezes, tenham sido questionadas.

Ao exibir um considerável número de obras lo-
A exposição Labirintos da Icono

grafia., organizada pelo Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MAR
GS), em 2011, foi a primeira ex
posição que anunciou ter utilizado 
um método labiríntico de curado

ria, método este que foi posteriormente definido tam
bém como “curadoria no labirinto”,1 em referência 
ao espaço museológico como um labirinto. Posterior
mente diversas exposições foram realizadas pelo mu
seu utilizando o mesmo método, tais como O Museu 
Sensível: Uma Visão da Obra de Artistas Mulheres 
na Coleção do MARGS; Alien: Manifestações do 
Disforme e Economia da Montagem: Monumentos, 
Galerias, Objetos, entre outras. Subsequentemente 
a exposição Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no 
Contexto Museológico redefiniu o método como de 
teor “cromolabiríntico”.2 Labirintos da Iconografia 
foi resultado de uma proposta metodológica feita 
pela direção do MARGS e organizada pelo cura- 
dor-chefe da instituição na época,3 José Francisco 
Alves. O método labiríntico revelou uma inovadora 
dimensão cultural e artística ao possibilitar a rea
lização de exposições que desafiaram o cânone, as

calizadas entre meados do século 19 e a contempora- 
neidade coincidente, portanto, com o arco histórico 
de obras colecionadas pela instituição, e consideran
do ainda que a maior parte das obras incluídas nessa 
exposição pertencem ao próprio acervo do museu —, 
Labirintos da Iconografia mostrou a possibilidade de 
um conjunto de propostas curatoriais que poderíam ser 
construídos a partir dessa nova perspectiva de abor
dagem. A instituição de um novo modelo curatorial 
(novo para o museu e também para um contexto mais 
amplo da área de curadoria) era necessária para pôr 
em prática um programa curatorial que fosse capaz de 
promover a exibição continuada da coleção do museu 
de forma sistemática e original. No entanto, também 
era preciso que esse mesmo programa fosse capaz de 
gerar conhecimento e legibilidade acerca dessas obras 
e das exposições que sobre elas fossem realizadas.

Um Novo Modelo Curatorial:
0 Método Labiríntico de Curadoria e as Estratégias de Justaposição

1. Gaudêncio Fidelis, "Alien no Museu", in Alien: Manifestações do Disforme, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de 17 de maio a 08 de julho 
de 2012, brochura da exposição.
2. A exposição foi realizada pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de 7 de dezembro de 2012 a 31 de março de 2013, com curadoria do autor.
3. Em meados de 2010, quando preparava o projeto administrativo para a Gestão 2011-2014 para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MAR
GS), comecei a elaborar o que posteriormente convencionei chamar de "um método labiríntico de curadoria". No início de 2011, propus ao cura- 
dor-chefe do MARGS, José Francisco Alves, realizar uma exposição utilizando tal método de abordagem curatorial. O resultado foi a exposição 
Labirintos da Iconografia, que aconteceu de 29 de junho a 14 de agosto do mesmo ano. O texto que assinala o método e publicado no fôlder da 
exposição é o que segue: "A direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul propôs à curadoria do museu a realização de uma exposição cujos 
procedimentos estivessem em sintonia com um modelo labiríntico de organização curatorial. O resultado foi a exposição Labirintos da Iconografia. 
A organização curatorial da exposição foi realizada na forma de confrontos e paralelos entre obras de períodos, escolas e gêneros diferenciados, 
onde uma obra estará sempre ligada a outra e/ou conjunto de obras. No estabelecimento dessas relações haverá uma ênfase em questões concei
tuais, estéticas, históricas, técnicas e ainda outras abordagens, como gênero, classe e abordagens, que sejam frutíferas para potencializar e expandir 
o significado de cada uma das obras presentes na exposição. A escolha das obras foi realizada como forma de quebrar pressupostos canônicos 
que fundamentam as hierarquias entre obras, definindo-as como tendo maior ou menor importância em uma escala de valores estéticos, culturais 
e históricos. Metaforicamente falando, como um fio de Ariadne, os procedimentos curatoriais adotados irão propor ao visitante possíveis pistas 
para que este, ao visitar a exposição e ao fazer uma transição de obra para obra, possa extrair dela a melhor experiência no espaço do museu, 
construindo suas próprias decisões interpretativas". Press release da exposição. Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, junho de 2011. 
O texto da exposição assinalou a relação da proposta curatorial com os modelos de labirintos conhecidos da literatura: "Segundo os modelos de 
labirintos existentes na literatura, eles podem ser classificados em dois tipos, os unicursórios e multicursórios. Os labirintos unicursórios são consti
tuídos por um único caminho que leva ao centro e multicursórios aqueles que possuem diversos caminhos e por isso mesmo envolvem escolha. Os 
modelos multicursórios podem ser definidos como requerendo intuição em oposição aos unicursórios, que são mais racionais. Podemos dizer que a 
exposição Labirintos da Iconografia enquadra-se assim em uma proposição labiríntica/multicursória ao buscar propiciar diversas vias interpretativas 
e, portanto, exigindo do visitante (ou, de forma metafórica, do caminhante do labirinto) múltiplas escolhas interpretativas". Gaudêncio Fidelis, 
Labirintos da Iconografia, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, fôlder da exposição, não paginado.
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Na exposição Labirintos da Iconografia, 
obras foram articuladas através de um mecanismo de 
justaposição em uma série de ramificações internas 
e externas à problemática conceituai da exposição, 
ou seja, relacionadas à sua proposição temática1 (a 
história mitológica de Dédalo e seu labirinto) e ao 
seu próprio método curatorial, sendo constituída por 
meio de um arranjo não cronológico das obras. A 
quebra de linearidade propiciou um conjunto de pos
sibilidades de justaposições através das quais essas 
obras foram colocadas de maneira a expandir sua 
especificidade cultural, artística e conceituai:

ticulando um conjunto de formas consideradas inova
doras, mas que temporariamente não se mostravam 
distinguíveis de um conjunto de obras a que a crítica 
e a historiografia deixaram de atribuir relevância:

as vertical, longitudinalmente ou nando política, conceito, significado e produtivi
dade curatorial, na medida em que possibilitaria 
constituir outros meios de negociação do espaço 
com a obra, levando em consideração não somen
te analogias formais, mas também vários outros 
fatores em um contexto de justaposição.9

mento (horizontal
realinhamento frontal), o alinhamento conceituai 

advindo da predisposição espacial e aquele do espaço 
redefinido pela colocação da obra na exposição. Sen
do assim, é necessário repensar a topografia da dis
persão espacial da curadoria, cuja performatividade 
observamos continuamente no espaço de exposições.

Dois outros aspectos precisam ser considerados

ou

em

Sob a perspectiva de uma exposição trata-se de uma 
estratégia que permite não somente uma maior en
vergadura de interpretação de problemas, mas um 
campo de atuação onde a especificidade pode ser re
definida a cada passo do processo, sem necessaria
mente perder a coerência interna. Ao seguir a lógica 
de um labirinto, com suas constantes mudanças de 
perspectiva, há sempre uma exigência de adaptação 
na abordagem do problema ao longo da trajetória, 
com consequentes reavaliações e tomadas de decisões.

A instituição de um método labiríntico dc cura
doria permitiu ao museu avançar em uma abordagem 
crítica de suas coleções, agenciando um considerável 
conjunto dc exposições que deram maior legibilidade 
ao acervo como um todo, assim como a obras em 
específico. A forma física dessas exposições, ou seja, 
sua estrutura museográfica, também se mostrou fun
damental para estabelecer a lógica de métodos expo- 
sitivos em outro patamar, distante dos métodos tra
dicionais e obsoletos de realizar exposições que ainda 
se pratica em grande parte dos museus brasileiros.

projeto curatorial que considere o reposi-por um
cionamento espacial e temporal das obras no espa
ço de exposições: o da realidade estética e de seus 
aspectos puramente formais e o da justaposição 
conceituai das obras em relação ao contexto. Caso

Partindo de uma organização curatorial labiríntica, 
onde as escolhas das obras foram realizadas para 
privilegiar uma disposição não cronológica, 
çando e recuando dentro do arco histórico defini
do pela exposição, Labirintos da Iconografia busca 
privilegiar a convivência entre obras no espaço de 
exposição produzindo mecanismos de amostragem 
que venham a enfatizar o potencial artístico de cada 
uma dessas obras para além de sua aparência ini
cial. Iconografia, no caso desta exposição, refere-se 
à abordagem de um tema ou assunto em termos de 
conteúdo e imagem. Assim, a exposição busca ins
tituir novas relações entre imagens como entidades 
cujo potencial artístico seja capaz de se relacionar 
com obras de períodos e gêneros diversos para mui
to além da sua especificidade.5

exposição não consiga redimensionar os prin-uma
cípios de experiência estética para um novo pata- 

dc realinhamento conceituai, é pouco provávelavan-
mar
que ela obtenha sucesso em produzir conhecimento8 
inovador a partir da produção artística ou acerca 
de sua proposição curatorial como modelo exposi- 
tivo. Outras transformações no âmbito do aparato 
museológico precisam ser operadas; porém, sem um 
método curatorial diferenciado, não seria possível 
realizar tal interferência de maneira mais efetiva. 
Os métodos tradicionais já não ofereciam mais as 
ferramentas necessárias para o desenvolvimento das 
exposições que gostaríamos de realizar no MARGS. 
Conforme escrevi em outra ocasião:

Se estabelecermos uma analogia, podemos dizer que 
o fio de Ariadne é propiciado pelo curador ao visitan
te, através das diversas proposições interpretativas 
que ele engendra no espaço de exposições. A figura 
do Minotauro aqui é introduzida a cada passo, quan
do este se defronta com uma obra. Diante dela a 
dimensão da criatividade se manifesta, ameaçando 
engolir o visitante pela ansiedade de uma eventual 
busca frustrada do significado. O fio condutor que 
lhe indica o caminho é propiciado através de uma via 
aberta à interpretação, levando a um próximo passo 
na trajetória de um ciclo de experiência que possa ser 
propiciado através de uma exposição.7

* * *

Vale salientar o quão atrasado é aquele que podemos 
considerar o mais antigo e recorrente procedimen
to de realizar uma exposição através da escolha de 
“nomes de artistas”, em vez de tais escolhas serem 
definidas pela inclusão “de obras” a partir de uma 
proposição curatorial. A esperada lista de artistas 
é geralmente constituída de uma elite de privilegia
dos, considerados pelo curador (ou organizador) da 
exposição como sendo um grupo de relevância para 
que possam ter suas obras exibidas conjuntamente. 
O conjunto de obras que será exibido na exposição, 
definido assim como um “espelho” dos nomes dos ar
tistas que as representam, é então colocado sob uma 
justificativa de ordem temática e muito raramente de 
teor conceituai. Um elenco de estrelas: assim pode
mos definir esse grupo privilegiado de eleitos. Sob o 
ponto de vista da montagem, o procedimento mais 
recorrente tem sido aquele de colocar esses artistas 
lado a lado, sendo que o seu conjunto de obras per
manece então agrupado, acentuando a disputa de 
espaço e a distinção política de cada artista ao re
presentar a si mesmo como símbolo de uma marca, 
estilo, personalidade ou tendência.

Estas não eram (ou em alguns casos que ainda ve
mos) exposições com obras, mas exposições de artistas 
e suas representações, algo muito próximo das repre
sentações nacionais que encontrávamos nas grandes 
exposições internacionais e, muitas vezes, em bienais10

Minha percepção era a de que, embora os mé
todos não cronológicos empregados até então sa
tisfizessem diversas considerações necessárias à 
rearticulação do cânone, como os princípios da 
experiência não linear e a desconstrução da lógica 
produtiva da genialidade artística (ao situar os 
artistas em ordem hierárquica de relevância dc 
produção de sua obra), ainda faltavam alguns re
quisitos a serem preenchidos com o objetivo de su
perar determinadas limitações impostas pelo apa
rato de exposições. O principal deles talvez tenha 
sido a excessiva contaminação do significado pelo 
raciocínio intercultural do arranjo entre conjun
tos de obras que apresentavam alguma familiari
dade e, ao mesmo tempo, excessiva acomodação 
da lógica produtiva formalista, a qual assegurava 
a essas obras nada mais do que uma paralela co
locação no espaço, muitas vezes sem conseguir ul
trapassar analogias exclusivamente formais. Um 
modelo labiríntico teria então a incumbência de 
satisfazer um conjunto de necessidades, combi-

Ern muitos aspectos, a especificidade artística 
e cultural das obras exibidas nessa exposição foram 
temporariamente deixadas de lado como um fator 
determinante, ou se pode dizer estrategicamente re
consideradas, para que pudessem ser situadas em um 
novo contexto. Nesse sentido, a exposição configu
rou-se estrategicamente em relação à abordagem da 
preservação da especificidade cultural ou em bene
fício dela, sendo que tal articulação curatorial mos
trava-se por ora apenas temporária. Por um lado, é 
fundamental que projetos curatoriais advoguem em 
prol da especificidade cultural, justamente para que 
não tenhamos um conjunto de obras negligenciado 
em relação a outras, especialmente porque uma esté
tica dominante circula nos grandes centros de produ
ção internacional.6 Um método labiríntico possibilita 
uma constante reavaliação do sentido das obras, ar-

Qual seria, então, o sentido de articular uma ex
posição que alterasse a posição conceituai das obras, 
acentuando tais características em relação ao espaço, 
redimensionando as prerrogativas que construíram 
os pressupostos estéticos de constituição de determi
nadas obras segundo um corolário de elementos for
mais, conceituais e materiais, a própria razão de ser 
de uma exposição? A constituição da lógica curatorial 
pressupõe determinada disposição de obras no espa
ço, considerando a dimensão temporal em que foram 
construídas. Essa disposição no espaço também deve 
levar em consideração a presença de elementos que se 
encontram inseridos em cada uma das obras da ex
posição: uma vez destacados como prioritários, eles 
poderão ser colocados em justaposição a elementos de 
outras obras. Nesse realinhamento, diversos aspectos 
terão de ser considerados, como o espaço de desloca-

4. É preciso distinguir entre proposição temática e proposição conceituai. A primeira serve para orientar a segunda, e exposições relevantes devem 
ser construídas em relação a proposições conceituais e não a temas, pois estes tendem a tornar-se meramente ilustrativos.
5 Press release da exposição. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, junho de 2011.
6. Quando se trata de especificidade artística, aquelas obras que conquistaram visibilidade nos grandes centros de produção artística internacional 
possuem uma grande vantagem em relação aquelas produzidas nos centros marginais. Cabe esclarecer que especificidade artística é justamente 
aquele aspecto capaz de distinguir entre uma obra da outra, quando as mesmas apresentam similaridades formais ou conceituais, já que a especifi
cidade cultural é o que é capaz de diferenciar uma obra da outra 
consideravelmente seu significado.
7. Gaudêncio Fidelis, "Para um Modelo Labiríntico de Curadoria", in Labirintos da Iconografia, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, brochura da 
exposição, junho de 2011.

8. O espaço museológico pode ser considerado essencialmente um labirinto de intrincados artifícios construídos pelo aparato museológico. Os 
diversos caminhos interpretativos que o visitante deve adotar naquele espaço fazem dele o lugar por excelência de decisões, sejam elas morais, 
intelectuais ou artísticas.
9. Gaudêncio Fidelis, "Justaposição no Labirinto: Observações Preliminares Para uma Teoria de Design, Montagem e Diagramação Conceituai em 
Exposições Museológicas", in Catálogo Geral, Raul Holtz (org.). (Porto Alegre: Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 2013), 52.
10. Talvez a Bienal de Veneza seja 
já abandonaram tais formatos.

que o contexto cultural, político, etc., onde ela foi produzida, modificauma vez

das únicas a manter ainda o formato de representações nacionais. As Bienais de São Paulo e do Mercosuluma
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realmente chega a acontecer.obras que são exibidas por razões defini-e grandes exposições temáticas de larga escala. Mais 
recentemente, as bienais abandonaram esta visão 
atrasada das representações nacionais, reminiscente 
das grandes feiras e ingressaram em territórios mais 
sofisticados de organização. Vez por outra elas ain
da mergulham novamente no território privilegiado 
da representação individual do artista. Em grande 
parte podemos dizer que os artistas não participam 
de bienais, mas estão representados nelas. Por se
rem exposições extremamente competitivas e de high 
profile, a disputa por essa representação é acirrada 
e precedida de lobbies e jogos de influência. Muitos 
curadores, por outro lado, concebem tais exposições 
como um território de visibilidade, em que a lista de 
artistas participantes representa um dos seus mais 
esperados momentos, tanto quanto a exposição em 
si. Sim, ele é inevitável ao creditar-se aos artistas 
a legitimidade de suas obras. Mas é preciso conce
bê-las como sendo uma “lista” definida em razão da 
escolha da obra (ou obras), que irá representar estes 
artistas e não apenas um conjunto de nomes, consi
derados apenas pela sua importância, pelas relações 
de amizade ou contatos políticos. Assim, o elenco de 
artistas deve surgir depois que suas obras sejam esco
lhidas, ou seja, depois que o sentido da presença das 
mesmas derem significado ao conjunto de objetos que 
integram a exposição.

Há uma radical diferença entre conceber uma 
exposição pela “exposição de artistas” (ou seja, uma 
lista de nomes considerados de relevância) e uma 
“exposição de obras”. Talvez esta seja uma das mais 
radicais mudanças operadas nos modelos de exposi
ções contemporâneos, a qual se originou nos museus, 
visto que estes possuem acervos c trabalham com 
obras, e migrou posteriormente para alguns projetos 
curatoriais fora deles, embora ainda seja um caso 
raro, sobretudo se levarmos em conta o vasto núme
ro de exposições realizadas a cada ano ao redor do 
mundo. Ainda assim, quando muitas dessas exposi
ções eram realizadas nos museus, as escolhas eram 
feitas com base no nome dos artistas e de seu pres
tígio, mesmo porque as obras canônicas pertencem 
quase que exclusivamente aos artistas considerados 
pela crítica os mais “importantes” no meio artístico. 
No Brasil, uma das primeiras exposições de grande 
porte realizada na forma de escolha de obras," em 
vez de uma lista de artistas nela representados, foi

a XXV Bienal Internacional de São Paulo, curada 
por Paulo Herkenhoff em 1998, que ficou conhecida 
como a Bienal da Antropofagia,12

Não muito tempo atrás, era impensável que 
curadores colocassem lado a lado, em exposições, 
artistas que tivessem uma produção de natureza 
discrepante, seja por juntar artistas “consagrados” 
com outros ainda com menos prestígio no meio, seja 
pela chamada qualidade de suas obras ou ainda por 
diferenças geracionais.13 Somente aqueles curadores 
à frente de seu tempo o fizeram, em alguns projetos 
curatoriais que se tornaram marco na história de 
exposições. Contudo, muitas vezes as exposições 
que vemos são realizadas através da fornmlação de 
listas com base em influência junto aos agentes de 
poder (curadores, historiadores, críticos e diretores 
de instituições, entre outros), assim como são con
sumadas pelo grau de influência e prestígio junto 
a esses mesmos agentes. Ainda hoje podemos ver 
exposições como estas sendo realizadas, embora o 
fato de construir projetos curatoriais com base cm

das com
das. cujo objetivo último é integrar um conjunto 
de idéias sob uma lógica conceituai que caracterize 
a exposição como tendo uma razão, justificativa e 

proposição conceituai, e não apenas uma reu
nião de objetos artísticos aglomerados sem lógica.14

Passados quase três anos, percebe-se que essa nova 
lógica de organização curatorial promoveu a exce
lência dos projetos de exposições, a inclusão como 
uma disposição política e democrática de abordagem 
da arte e da cultura, bem como uma indistinguível 
inovação que permitiu ampliar consideravelmente o 
potencial estético dessas obras para muito além de 
seu patamar inicialmente concebido como tal. Obras 
são infinitos repositórios de sentido que podem mudar 
e ser acionados de outra forma, dependendo de como 
a estratégia curatorial é posta em prática. Exposições 
organizadas a partir de obras têm o potencial de criar 
uma exposição mais precisa, de mais eficiente leitu
ra e mais interessante sob o ponto de vista crítico. 
O avanço atingido por elas já se mostra tão inten
samente consolidado no contexto de programas da 
instituição, e sua realização imprimiu ao contexto de 
exposições tamanha inovação, que é possível perceber 
que o primeiro efeito que apresenta é a dificuldade cm 
sequer observarmos como essas exposições funciona
vam anteriormente. Hoje, é comum que venhamos a 
concebê-las como se sempre tivessem sido realizadas 
dessa forma quando, na verdade, tal procedimento é 
extremamente novo, sobretudo no contexto local de 
uma história de exposições no caso brasileiro.

Do Atelier ao Cubo Branco; Labirintos da Ico
nografia; Stockinger: Os Diversos Tempos da For
ma;’6 O Museu Sensível: Uma Visão da Produção de 
Artistas Mulheres na Coleção do MARGS; Mecanis
mos e Dispositivos: Articulações Contemporâneas 
do Sentido em Curadoria; Museumetria: 20 Anos 
de Produção de Conhecimento pelo Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul; A Invenção 
da Escala; Alien: Manifestações do Disforme; Eco
nomia da Montagem: Monumentos, Galerias, Ob
jetos; Trânsitos da Iconografia, Sul-Rio-Grandense; 
Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Mu- 
seológico; De humani corporis fabrica: Anatomia 
das Relações Entre Arte e Medicina; A Bela Morte: 
Confrontos com a Natureza-Morta no Século XXI e 
o Cânone Pobre: Uma Arqueologia da Precariedade 
na Arte, todas essas exposições foram concebidas a 
partir da escolha de obras, e não de artistas. Se Do

uma

* * *

Uma das maiores e mais significativas mudanças ope
radas nos programas de exposições do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, desde o início dessa gestão, foi 
a mudança definitiva, desde a primeira exposição que 
realizamos em 2011, de uma lógica que sempre privi
legiava a representação de artistas para aquela da in
clusão de obras. A princípio, a mudança causou uma 
confusão epistemológica, pois determinados especialis
tas não entenderam o que estava acontecendo. Eles se 
perguntavam como um artista “x” encontrava-se lado 
a lado com um artista “y”, de outra geração, status 
profissional ou inclinação estética. E, mais uma vez, 

estranhamento e confusão ver artistas consi-disti nções de privilégio e representação da imagem 
pública do artista seja uma concepção atrasada e 
conservadora

causava
derados como pertencentes a uma “elite artística”, com 
obras canônicas, lado a lado com artistas desconhecidosnão apenas conservadora em ter

mos das implicações políticas, mas também em 
termos de uma tipologia de modelos de exposições.

Pensar uma exposição com base em listas de 
artistas para realizar projetos curatoriais para mu
seus, e não em obras, não faz mais sentido. Não é 
possível constituir uma exposição conceitualmente 
coerente e inovadora que não seja pensada pela in
clusão de obras e pelo papel que cada uma delas 
(isolada ou em conjunto) desempenha na exposi
ção. E é fundamental, tanto para o público quan
to para a própria legibilidade da obra do artista, 
que as exposições não sejam apenas celebratórias e 
representativas de personalidade e estilo, mas que 
acrescentem inovação a uma já larga história de ex
posições internacionais. Incorremos, além disso, em 
outra questão: a de que o maior avanço que se pode 
conceber em termos de concepção curatorial é uma 
mudança no sentido de organização de exposições, 
daquelas que são “vitrines” de representações de ar
tistas para aquelas que são realizadas através de 
uma reunião de obras com propósitos específicos e 
claros tanto esteticamente quanto conceitualmente. 
Nesse modelo, as exposições passam a ser realiza-

não tão celebrados pela crítica e pela historiografia. 
Tais especialistas pareciam perder de vista o sentido 
real da exposição ao concentrar-se por demais no velho 
e retrógrado paradigma de exposições em que se cos
tuma apenas vislumbrar personalidades artísticas em 
exposições.15 O público, por outro lado, não ciente de 
que as exposições são historicamente territórios muitas 
vezes de exclusividade do exercício do privilégio, con
centra-se nas obras e em sua articulação curatorial e 
observa esses novos modelos de exposições com conside
rável interesse. Estas, de fato, mostram-se muito mais 
interessantes e, considerando-se que o visitante não se 
atém à política de bastidores, ele não se vê distraído 
por ela. Ao desvencilhar-se da lógica da representação 
da genialidade individualista do artista, os espectado
res passam a prestar mais atenção à arte e à coerência 
da exposição. Os especialistas por sua vez, viram-se 
envoltos na habitualidade da rotina das representações 
de personalidades e, muitas vezes, enredados em um 
beco sem saída, têm demorado consideravelmente para 
compreender o sentido de tais exposições quando isso

ou

14. Exposições que apenas reúnem artistas e suas obras exibidas em uma parede, em que a disputa de espaço (por aquele mais privilegiado) trans
forma-se em sua principal lógica produtiva, só teriam razões de existir na atualidade se fossem para tematizar, por exemplo, a própria lógica da 
distinção com um sentido demonstrativo. Fora isso, não há de fato muitas razões para isso, e tais exposições tornam-se assim o bastião da distinção 
hierárquica da genialidade e da distinção de privilégio. Quantas vezes vemos exposições e nos perguntamos, diante do conceito que a exposição 
engendra, porque este ou aquele artista está participando dela, visto que sua obra não se encontra em sintonia com o conceito da exposição.
15. Dai que seja comum vermos comentários como “O artista tal não estava bem representado naquela exposição" ou "sua obra não está interes
sante Tais comentários, quando se trata de uma exposição de obras, perdem totalmente o sentido e devem transforma-se em "não faz sentido que 
aquela obra esteja colocada naquela exposição ou naquele contexto" ou, ainda, "a articulação desta ou daquela obra com o conceito da exposição 
não faz sentido ou não é satisfatória".
16. A exposição Stockinger: Os Diversos Tempos da Forma foi uma exposição monográfica/retrospectiva. Contudo, apesar de estar concentrada 
exclusivamente na obra de um artista, evitou tornar-se uma exposição celebratória ao incluir obras que fossem capazes de representar a trajetória 
do artista e que pertencessem exclusivamente ao acervo do MARGS.

11. A curadoria da bienal atingiu esse objetivo na montagem da parte brasileira da exposição e nas exposições especiais. No que se refere a 
representações estrangeiras, a curadoria articulou, tanto quanto possível, uma tentativa de coerência ao conceito da exposição (o conceito de 
antropofagia) junto aos curadores responsáveis pelas representações nacionais.
12. A estruturação da exposição pelos critérios de escolha de obras causou descontentamento de alguns artistas que tiveram suas obras escolhidas 
para a exposição à revelia de sua vontade. O motivo foi o fato que o procedimento teria ocasionado uma perda da oportunidade de terem sua 
produção mais recente mostrada em um evento de extrema visibilidade internacional.
13. Curadores e organizadores de exposições em geral sempre foram os principais responsáveis por manter essa "hierarquia qualitativa", receosos de 
serem criticados pelos próprios artistas ou de sofrerem pressões do meio se viessem a quebrar tais normas. Cabe lembrar que muitos dos indivíduos que 
organizavam essas exposições eram historiadores de arte, sendo que a academia é a mais conservadora quando se trata de assegurar tais distinções.
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Atelier ao Cubo Branco ainda se baseou em uma Penetráveis (1960-1980) e também em seus Núcleos. 
Oiticica escreveu sobre esta experiência:

mental que tem por consequência certas implica
ções morais. O modelo unicursório pode ser carac
terizado como sendo mais racional e menos intui
tivo. Múltiplas escolhas que envolvem o percurso 
de um labirinto multicursório podem, em virtude 
do processo de escolha, resultar em esclarecimento 
e fortalecimento moral. Os labirintos multicursó- 
rios estão associados a um considerável grau de 
intuição requerido justamente pelo exercício destas 
escolhas. Ao percorrer o labirinto, o caminhante 
necessariamente precisa exercitar uma movimenta
ção ocular na realização das escolhas (inicialmente 
em relação ao caminho) e o constante movimento 
que redefine constantemente a perspectiva de vi
são, estabelecendo a via interpretativa na qual o 
caminhante torna-se envolvido.

Podemos incluir nesse processo a utilização dos 
outros sentidos, tais como o olfato, o tato (lembran
do que os labirintos são, de modo geral, escuros), 
a audição e, por que não dizer, o paladar, já que 
podemos imaginá-lo sendo utilizado para utilizar o 
gosto como mais um mecanismo de ajuda em meio 
ao processo de busca da saída. Nesse processo, a 
escolha é necessária ao exercício da capacidade de 
interpretação. Sendo assim, o modelo multicursó
rio estaria associado à diferenciação estética, dado 
que permite o estabelecimento de um considerável 
espectro de tarefas conceituais definidas como aqui
lo que é possível estabelecer como caminhos de es
clarecimento. Desse processo depreendemos que há 
um considerável componente ético e moral em tais 
escolhas, visto que elas implicariam definir este ou 
aquele caminho como sendo o melhor e o mais apro
priado, já que no caso do labirinto mitológico pode 
tratar-se de uma escolha de vida ou morte.

Um modelo labiríntico de curadoria estaria re
lacionado, portanto, a um modelo multicursório em 
virtude de suas diversas possibilidades interpretativas 
e a uma constante predisposição de ajuste da pers
pectiva do visitante/espectador durante a exposição. 
Tal modelo pressupõe que o visitante realize uma série 
de escolhas e construa, ao longo do “caminho”, suas 
próprias vias interpretativas ou, dito de outro modo, 
pavimente suas próprias avenidas de entendimento na 
busca pelo significado.21 Esse significado deve ser en
contrado na confluência entre uma obra e o contexto 
no qual está inserida em relação a outras obras na 
exposição, sem as quais ela só pode ser vislumbrada 
como um objeto precioso, mas não necessariamente 
significativo. Para tanto, mecanismos de justaposição

excluído, como daquilo que já está predefinido como 
das possibilidades de canonização, seja pela 

crítica ou pela historiografia. O modelo labiríntico 
incerteza, a desativação dos dogmas, a

limitação, que foi o fato de os artistas que participas
sem com suas obras mostradas na exposição tivessem 
— de alguma maneira ou em algum momento de sua 
carreira

fora

Quando realizo maquetas ou projeto de maquetas, 
labirintos por excelência, quero que a estrutura ar
quitetônica recrie e incorpore o espaço real num es
paço virtual, estético, e num tempo, que é também 
estético. Seria a tentativa de dar ao espaço real 
um tempo, uma vivência estética, aproximando-se 
assim do mágico, tal o caráter vital. O primeiro 
indício disso é o caráter de labirinto, que tende 
a organificar o espaço de uma maneira abstrata, 
esfacelando-o e dando-lhe um caráter novo, de 
tensão interna. O labirinto, porém, como labirinto, 
ainda é a ideia abstrata mais próxima da arqui
tetura estática do espaço. Seria uma arquitetura 
estática desenvolvendo-se até tornar-se espacial. 
Seria portanto a ponte para uma arquitetura espa
cial, ativa, ou espaço-temporal.19

pressupõe
destituição das verdades que fundamentam os al
tos padrões da estética kantiana, ou do formalismo 
greenberguia.no. Ao ingressar no percurso da expo
sição. o espectador precisa deixar de lado os pressu
postos afirmativos, tornando-se disponível para um 

diversidade de possibilidades que uma

a
envolvimento com o Atelier Livre da Pre

feitura, as exposições posteriores aboliram totalmente 
tais limitações e foram concebidas exclusivamente a 
partir de obras. Labirintos da Iconografia foi uma das 
exposições conceitualmente mais precisas de todas as 
organizadas pelo MARGS, sendo que cada obra na 
exposição tinha um propósito específico, buscando 
reduzir a margem para interpretações adicionais em 
relação ao objeto e à sua colocação ou ao papel de
senvolvido na exposição.17

ingresso na
plataforma labiríntica de curadoria possibilita. O 
percurso é um de seus principais objetivos, pois ele 
possibilita a materialização da experiência:

Para desatar a complexidade do percurso, é neces
sário uma ausência de objetivo. É a vontade de sair 
do labirinto que faz a pessoa se perder. O estado 
labiríntico é o estado de quem vaga, um estado er- 

ao contrário do que ocorre em

* * *

A exposição Labirintos da Iconografia fundamentou 
sua plataforma curatorial na história mitológica de 
Dédalo e de seu labirinto para construir os mecanis
mos de display e sua plataforma conceituai, assim 
como a estrutura organizacional da exposição. Foi 
justamente do encontro com uma estrutura arquite
tônica que para os gregos não parecia fazer sentido 
que surgiu a ideia de labirinto. A irregularidade ob
servada na construção do palácio de Knossos (onde, 
segundo muitos estudiosos acreditam, residia a ori
gem mitológica do labirinto) colaborou para subver
ter a lógica de raciocínio do povo grego, para quem 
a simetria era um elemento indispensável na cons
trução do sentido. Se, para muitos, a regularidade 
simétrica introduz a lógica da racionalidade, o ema
ranhado visual propiciado pela construção de Knos
sos estabeleceu uma imprecisão que não era admitida 
pelos gregos com sua intolerância à imperfeição simé
trica. É igualmente a essa irregularidade que pode
mos equiparar a ausência de linearidade adotada em 
um método labiríntico de curadoria.

O modelo labiríntico de curadoria encontra fun
damento nas idéias de Hélio Oiticica (1937-1980), 
dos maiores artistas brasileiros do século 20. Sua frase 
antológica Aspiro ao Grande Labirinto,18 tornou-se 
título do livro homônimo, publicado postumamente. 
Suas idéias sobre o labirinto, ganharam culminância 
em sua obra Tropicália de 1967, concebida como um 
“penetrável-labirinto”. Das favelas brasileiras, Oitici
ca experienciou o labirinto como uma estrutura so
cial, principalmente através da favela da Mangueira a 
partir de 1964 no Rio de Janeiro, quando começou a 
frequentá-la. Sua obra já estava impregnada da noção 
de labirinto, em seus Metaesquemas (1957-1958), nos

rático. O percurso
itinerário já planejado impõe a disponibilidade 

para vagar. Vagando ao acaso, a dúvida desaparece. 
São os que duvidam os que se perdem.20

um
A noção de percurso aparece em todas as obras- 

labirinto de Oiticica, adquirindo cada vez mais uma 
virtualidade que ultrapassa suas dimensões formais. 
Oiticica irá encontrar na favela da Mangueira a im
provisação e a espontaneidade, através de seus ca
minhos tortuosos e também do samba, que o artis
ta aprende na convivência com seus moradores. É 
inegável que a busca do artista pelo universo mais 
popular, distante de seu ambiente burguês, o conduz 
a um universo aberto e amplo de possibilidades, ele 
mesmo está em um labirinto de possibilidades, pas
sando a explorá-lo em suas obras, impregnadas ago
ra da vivência experimental daquele universo. É sua 
convivência com o samba que origina seus Parangolés, 
uma série de trabalhos que revolucionou a maneira 
como pode ser pensada a cor no espaço. Trata-se de 
uma das mais brilhantes formas que Oiticica encon
trou para assinalar o percurso do corpo no espaço, 
redefinindo nossa percepção deste como condutor do 
sentido ao longo do trajeto.

Penetrar no labirinto é também encontrar o es
trangeiro, representado neste caso pelo Minotauro, 
uma figura mitológica que foi excluída da convivência 
social. O encontro com o Outro no labirinto signifi
ca também reconhecê-lo através da inclusão. Sendo 
assim, um modelo labiríntico de curadoria pressupõe 
a inclusão como tarefa mais elementar de uma expo
sição. Para tanto é preciso repensar a dissolução das 
hierarquias canônicas que fundamentam a exclusão 
e promover um conjunto de procedimentos que pro
movam a visibilidade tanto do que foi historicamente

As certezas e concepções determinantes precisam 
ser deixadas de lado para que seja possível empreender 
um projeto curatorial labiríntico e, ao mesmo tempo, 
consolidar o modelo como curatorialmente produtivo. 
Não se pode conceber um modelo labiríntico de cura
doria a partir de uma visão exclusionária da arte, tão 
comum e pervasiva em grande parte dos projetos de 
exposição de museus. Trata-se de um modelo inclusivo 
e democrático, mas apesar disso rigoroso na constru
ção de um conjunto de premissas que permitem a rea
lização de exposições em que o conhecimento pode ser 
ampliado de forma para muito além daquele permitido 
por modelos tradicionais.

* * *

Labirintos são construções que se transformam à 
medida que o caminhante percorre seus interstí
cios. De acordo com a literatura, eles podem ser 
caracterizados em duas principais categorias: mul- 
ticursórios (descritos essencialmente como uma sé
rie de bifurcações através das quais o caminhante 
será eventualmente conduzido ao centro) e unicur- 
sórios (caracterizados por um único caminho que 
leva direto ao centro). O primeiro modelo está li
gado metaforicamente à necessidade de se realizar 
escolhas, estando assim relacionado

um

a um processo

20 Paola Berestein Jacques, A Estética da Ginga: a Arquitetura das Favelas Através da Obra de Hélio Oiticica (Rio de Janeiro: Editora Casa da
Palavra/RIOARTE, 2001), 86.

A concepção de uma exposição realizada através da exposição de artistas que se auto-representam, por si só, suprimiría qualquer possibilidade 
oe interpretação de um raciocínio em torno de 
da noção de genialidade individual.

17. Se por um lado o significado destas obras mantiveram-se estáveis, sua razão de ser dentro da exposição tornou-se precisa e clara.
18. Luciano Figueiredo, Lygia Pape e Waly Salomão (Orgs ), Aspiro ao Grande Labirinto (Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1986). A frase aparece no 
diário do artista em 15 de janeiro de 1961.
19. Idem. 29. Texto escrito por Oiticica em 22.02.1961.

conjunto de obras que se inter-relacionam, concentrando todo sentido na atitude contemplativaum
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cluí naquela exposição a obra O Museu Vazio, de 
Ilya e Emilia Kabakov. A experiência foi não so
mente física, mediada pela presença no próprio es
paço da obra (uma grande construção que lembra a 
sala de um museu de meados do século 18, ausente 
de obras), mas complementada pela experiência 
de negociar, articular e conceber a obra dentro da 
exposição e finalmente acompanhar a detalhada e 
minuciosa construção, que foi realizada com precisão 
em seus mínimos detalhes. O Museu Vazio2ü é uma 
obra poderosa e emblemática, cuja possibilidade de 
experiência pelo visitante é no mínimo inesquecível.

A consciência da ausência física naquele espaço 
c a possibilidade de reflexão através da mediação 
do vazio propiciavam uma condição única de refle
tir não apenas sobre todas as características que 
presumidamente conhecemos em relação ao poder 
de existência da arte, a falta dela como um sinto
ma de miséria institucional, mas também sobre a 
sua temporária ausência, que demarca um campo 
da experiência da ordem da falta. Quem trabalha 
em espaços destinados a exposições já experienciou 
o vazio daquele espaço, seja horas antes da mon
tagem de uma exposição, momento que antecipa 
a chegada e a montagem das obras, seja durante 
o posterior vazio deixado pela desmontagem de
pois de finalizado o evento. O primeiro momento, 
que antecipa a montagem, é quase sempre carre
gado de excitação propiciada pela possibilidade do 
espaço generosamente vazio que se mostra como 
um campo aberto de possibilidades, uma tabula 
rasa aberta a realizações. O segundo é carregado 
da sensação de perda, deixado pela ausência das 
obras em estado de pleno abandono, depois de uma 
marcante presença das obras no espaço e da forte 
impressão de sua ausência quando deixam no local 
onde estavam expostas.

Para quem já assumiu a responsabilidade de 
administrar um espaço de exposições, definir como 
será ocupado e arcar com o peso da responsabilida
de que isso representa, a dimensão do vazio é ainda 
mais marcante. Trata-se, porém, de um tabu a ser 
discutido, especialmente porque expressar sentimen
tos sobre o vazio museológico implica uma condição 
de propriedade que eticamente se mostra complexa 
de ser tratada, sobretudo quando se fala de espa
ços públicos ou mesmo aqueles privados de caráter 
público. A manifestação de qualquer sentimento ao 
campo da institucionalidade parece demonstrar a 
aproximação de uma distrofia do rigor institucional 
que logra mostrar-se pessoal e voltado para uma 
disposição do ego. Quando se trata de instituições,

estabelecimento de tais relações, mas sua disposição 
no espaço, definindo a colocação de obras em uma 
estrutura organizacional que possibilite alterar a 
regularidade simétrica de sua disposição formal, 
fazê-lo, a exposição introduz outros mecanismos de 
articulação conceituai entre obras para muito além 
da justaposição conceituai.

A organização de uma exposição que pressupo
nha um método labiríntico de organização curatorial 
exige o reposicionamento das obras em dois níveis 
de articulação: aquele do espaço, que deve ser al
terado significativamente nas orientações verticais 
e horizontais, da colocação e do deslocamento das 
obras relativamente deslocadas de sua costumeira 
posição; e aquele das relações conceituais que envol- 

rearticulação de paralelismos e contrastes, es-

são indispensáveis, pois colocam obras em confronto 
ou em paralelo, gerando um novo conjunto de sentidos 
que se apresentam a partir da fricção entre a obra e 
sua experiência em comparação a outras na exposição. 
A experiência sensorial do labirinto foi assinalada por 
Bernard Tschumi quando escreveu que “o espaço é 
real porque ele afeta meus sentidos, antes de afetar 
minha razão. A materialidade de meu corpo coincide 
com a materialidade do espaço, ao mesmo tempo em 
que luta contra ela”.22 Um método labiríntico de cura
doria implicaria portanto em uma redefinição do senti
do prioritário da visão para aquele dos outros sentidos, 
que incluiríam o olfato, o tato, a audição e o paladar.

Ao percorrer um 
labirinto, o “caminhan
te” deve realizar es
colhas; analogamente, 
em uma exposição, o 
visitante terá de cons
tituir suas avenidas 
interpretativas. Nessa 
perspectiva, o curador 
pode desempenhar o 
papel duplamente simi
lar àquele de Dédalo, o 
arquiteto da mitologia 
que construiu o labirin
to, a saber: definindo a 
estrutura da exposição, 
ou guiando o visitante 
ao longo do percurso, tal como aquele representado pelo 
fio de Ariadne,23 na abertura de possibilidades e na ins
tituição de caminhos para desvendai' o sentido da expo
sição, como o significado das obras naquele contexto. In
ferioridade e exterioridade passam a ser uma dicotomia 
inexistente na medida em que a circulação e o percurso 
demarcam uma falta de bordas. Na exposição Economia 
da Montagem: Monumentos, Galerias, Objetos,2' por 
exemplo, foi tratada desta questão, com a inclusão de 
uma exposição dentro da outra, chamada Reduções do 
Sentido. A segunda, incluída dentro da primeira, com 
curadoria do mesmo curador, incluiu um espaço de uma 
pequena galeria dentro do espaço maior onde Economia 
da Montagem estava localizada [FIG. 1]. As paredes da

galeria continham aberturas que possibilitavam entrever 
as paredes e obras do espaço maior e vice versa.

Podemos conceber ainda o modelo labiríntico como 
uma multiplicidade risomática nos termos de Gilles De- 
leuze e Félix Guattari. Seu sistema de network antige- 
nealógico é fundamental para a estratégia curatorial em 
questão. A exposição se expande em direções as mais 
diversas, introduzindo novas possibilidades de articula
ção que podem ser consideradas extremamente relevan
tes para uma nova estrutura organizacional de projetos 
curatoriais, e inclusive, de novos modelos de exposições.

Ao

*

Um método labirín
tico de curadoria re
quer uma abordagem 
não cronológica das 
obras,25 realizada atra
vés de justaposições 
que produzem con
trastes, confrontos ou 
paralelismos. Há uma 
articulação interna ao 
significado que precisa 
ser articulado progres
sivamente de uma obra 
aoutra, causando tanto 
uma perda daestrutura 
cristalizada do signifi

cado quanto um ganho em sua ampliação, graças ao 
acréscimo do sentido agregado ao espaço conceituai 
das obras. Na ausência de um método não crono
lógico, o arranjo entre elas deverá necessariamente 
pressupor que a descaracterização da lógica linear 
seja deslocada para um nível superior, ou seja, para 
grupos de obras, períodos ou conjuntos, que seriam 
demovidos de sua costumeira linearidade cronológica 
para então assumir a característica própria de novas 
estratégias de exibição não linear. A desconstrução 
da estrutura cronológica tornaria possível uma rede
finição dos princípios de consideração linear que são 
tão comuns em exposições. 0 processo de descons
trução dos pressupostos hierárquicos inclui não só o

vem a
sencialmente estabelecidos através de justaposições 
e analogias de diversas ordens, entre elas formais, 
conceituais, políticas ou de qualquer outro registro
que seja considerado pertinente.

O modelo labiríntico pode então ser descrito 
aquele que tenta apresentar novas possibilida-FIG. 1

Exposição Reduções do Sentido 
com curadoria de José Francisco 
Alves, curador-chefe do MARGS. 
Exposição realizada dentro da ex
posição Economia da Montagem: 
Monumentos, Galerias, Objetos 
de Curadoria de José Francisco 
Alves. De 22 de agosto à 28 de 
outubro de 2012. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.

como
des de leitura para a produção de determinado artis
ta ao deslocar a linearidade temporal da disposição 
cronológica — ainda que muitos outros modelos fa
çam o mesmo — para fora do centro gravitacional da 
exposição. Uma exposição de caráter labiríntico ar
ticula conceitualmente a produção em uma equação
de espacialização, alterando a costumeira percepção 
que temos de determinada obra, introduzindo novos 
mecanismos de exibição no contexto expositivo. Me
didas como adoção de um procedimento não cronoló
gico na exposição das obras, deslocamento delas em 
relação ao seu lugar tradicional de exibição, conside
rando-se disposição espacial, quebra de hierarquia por 
modalidade artística, relevância, status canônico, es
cala e localização semântica (ausência da base para a 
exibição de esculturas, por exemplo, e a criação de ou
tros mecanismos), constituem o fundamento do méto
do adotado em uma exposição com esse caráter. Para 
construir uma exposição de caráter labiríntico, seria 
necessário transformar o espaço vazio em um campo 
de propriedades labirínticas, e tal construção precisa 
antes de tudo ser criada através das obras.

[FIG 1]

* * *

Minha experiência (ou pelo menos uma consciência) 
do espaço vazio do museu/galeria, e o poder evo
cativo <la ausência, tornou-se mais forte quando 
organizei a exposição Fronteiras da Linguagem 
para a 5" Bienal do Merco sul, ocasião em que in-

22. Bernard Tschumi, "Questions of Space: The Pyramide and The Labyrinth (Or The Architectural Paradox)”, Studio International (September/ 
October, 1975), 140.
23. O fio de Ariadne tornou-se símbolo da continuidade narrativa. Metaforicamente, podemos considerar a sua figura como aquela cuja predispo
sição é a de guiar o espectador pelos meandros do significado.
24. Exposição realizada pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com curadoria de José Francisco Alves, de 22 de agosto a 28 de outubro de 2012.
25. Thierry de Duve assinalou o fato de que a cronologia é o resultado de determinada visão ideológica e enfatizou o interesse em uma perspectiva 
não cronológica a respeito da história da arte: "Os museus estão repletos de teorias, assim como de obras. O conjunto de salas, a divisão em 
períodos, o reagrupamento das obras, os nomes dos estilos, os cartéis, são conceitos operacionais, muitas vezes altamente carregados de ideologia 
que impõem uma leitura particular da história. Eles são o trabalho de historiadores da arte, mas são também os historiadores da arte que são ca
pazes de contestá-los, desmontá-los, problematizá-los. Nada diz que a história da arte deva ser ensinada em ordem cronológica ou ser periodizada 
como ela costuma ser; hoje os historiadores da arte mais interessantes são, muitas vezes, pessoas que fazem incursões em vários períodos, estão 
cientes da problematização de sua área pelas ciências humanas e têm um olho na arte contemporânea". Thierry de Duve, Faire école (ou lare faire?) 
(Geneva: Musée dart modern et contemporain e Les presses di réel, 2008), 121. 26. Para uma visão detalhada sobre a montagem da obra O Museu Vazio, ver Gaudêncio Fidelis, “A Site-Especificidade da Memória", in Da Escultura 

3 ,nsta,aÇão. Porto Alegre, Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2004, 207-237.
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à medida que ele as percorre, pois o retiram de sua 
percepção cotidiana. Se, por um lado, tal condição 
parece ser à primeira vista proveniente da própria 
estrutura museológica, que por sua vez é constituída 
pelo aparato de exposições, por outro, as exposições 
contemporâneas têm enfatizado cada vez mais essa 
característica, conduzindo a uma condição que ca
racterizei anteriormente por museologia, como sendo 
uma síndrome cujas características descreví da se
guinte forma:

delas uma experiência singular. Dando continuidade 
de exposições instituído nesta gestão,

o comprometimento dos agentes que as dirigem, 
administram e regulam deve demonstrar um com
prometimento ético com o ambiente institucional. A 
demonstração de qualquer fator de sensibilidade no 
ambiente museológico (leia-se também: institucio
nal) pode significar um resvalo para o território da 
personalidade (insatisfatória) do comportamento in
dividual, através do qual as instituições não devem, 
por sua estrutura constitutiva, coadunar, ainda que 
vejamos tais demonstrações cotidianamente em si
tuações capazes de causar constrangimento.

zissem situações de distinção ou hierárquicas, demons
trativas do processo discriminatório que comumente 
observamos no ambiente social e em outras exposições 
que não poderíam ser, ainda que simbolicamente, re
produzidas no contexto museológico:

ao programa 
trata-se
obras, e não em individualidades, salientando-se a 
importância de cada uma delas em um campo ins
titucional de geração de conhecimento através da 
produção artística que o museu deseja privilegiar.31

igualmente de uma exposição centrada em

Adotou-se novamente um modelo não cronológico de 
exposição de obras, pois o que está em questão não é, 
nesse caso, a prioridade histórica (qual artista fez o 
que primeiro), mas a igualdade entre elas, desfazen- 
do-se também uma perspectiva linear de construção 
da lógica institucional de formação das hierarquias 
entre diferentes gerações de artistas e estilos. O di
ferencial que caracteriza tal modelo é que o visitante 
pode percorrer o trajeto das obras de maneira não 
linear e hierárquica, tendo a possibilidade de cons
truir as próprias vias interpretativas e estabelecendo 
novas relações no contexto da exposição. Sob o pon
to de vista conceituai, utilizaram-se mecanismos de 
exposição das obras baseados em uma concepção do 
museu corno um ‘sistema reprodutivo’, cujo foco foi 
o nascimento da criatividade, do conhecimento e da 
visualidade como potencial comunicativo.30

O Museu de Arte Moderna de Nova York tal- 
tenlia sido a primeira instituição a utilizar uma 

organização labiríntica32 (ainda que tal perspectiva 
não tenha sido anunciada claramente) para condu
zir o visitante ao longo da exibição cronológica de 
sua coleção por ocasião da abertura de seu novo 
prédio em 1939. A combinação dessas duas possi
bilidades, cronologia e labirinto, permitiu à insti- 

grande eficiência uma lógica

vez

Podemos supor que alguma espécie de mágica de
senvolve-se entre as paredes do museu, que enfeiti
ça, levando o visitante a uma fantasia, engajando-o 
em um processo circulatório, em uma busca perpé
tua por uma viável e coerente interpretação da(s) 
obra(s). É difícil não deixar de pensar que Teseu, 
nosso substituto para o espectador contemporâneo, 
sofre de museologia. (Mas, afinal, não estamos todos 
sofrendo da mesma condição?)34

* * *

A exposição Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no 
Contexto Museológico avançou na especificidade de 
um modelo labiríntico de curadoria, reagrupando as 
obras segundo uma perspectiva denominada de “cro- 
molabiríntica”.27 Com base em uma afirmação da cor 
como dispositivo perturbador da ideologia do cubo 
branco, o modelo estruturou-se em uma excessiva 
disposição colorística, caracterizada pelo enfrenta- 
mento do espaço por meio da introdução de uma cen
tena de cores e da organização expositiva das obras 
por segmentos conceituais construídos a partir de 
diversas abordagens da cor:

tuição construir com
de outra forma não seria possível. Como todoque 

museu
coesão por meio de uma disposição espacial que 
unisse tais rupturas através das paredes curvas e 
oblíquas mostrou ser uma possibilidade factível. 
Todavia, contrariamente ao ameaçador espaço do 
labirinto, as galerias apresentavam uma significati
va sensação de intimidade:

possui lacunas em sua coleção, construir

A museologia35 concebida como metáfora para 
uma condição física, e mesmo para males do espíri
to, poderia ser descrita como uma síndrome de teor 
expositivo. Podemos imaginar que ela seja preci
pitada especialmente pela constante exposição ao 
aparato museológico. Porém, como uma síndrome 
metafórica, é também uma condição contemporâ
nea típica de um tempo em que a excessiva con
vivência com o aparato de exposições mostra-se 
significativamente maior do que no passado. Como 
síndrome, podemos dizer que seria uma condição 
atribuída prioritariamente a profissionais da área, 
ou a uma classe específica de indivíduos, por as
sim dizer, frequentadores assíduos dos espaços de 
exposições. Não obstante, museologia,36 tal como 
uma disciplina ou uma síndrome da maneira em 
que metaforicamente estou tentando sugerir aqui, é 
sobretudo um sinal dos tempos, uma manifestação 
da era expositiva em que vivemos.

Pode-se dizer que parte da força produtiva de 
um projeto labiríntico de curadoria advém de um 
efeito colateral resultante do universo de contami
nação das diversas tentativas de transformar as 
tarefas curatoriais em um programa instrumental 
passível de execução. Ocorre que essa “síndrome 
museológica”, como convencionei chamá-la, acarre-

Uma vez quebrada a lógica hierárquica de dis
tinções, toda e qualquer pressuposição que avaliza a 
organização expositiva pode ser desestabilizada, pois 
exposições são essencialmente mecanismos de afir
mação da trajetória histórica ou da constituição de 
uma narrativa cronológica coerente. Nesse empreen
dimento, é quase uma regra que seja lançado mão da 
linearidade, seja através da datação, seja através de 
uma suposta lógica qualitativa que busca reafirmar 
aquilo que obedece a uma sequência, um artista que 
se projeta em relação ao outro, uma inovação que 
sucede a outra, e assim por diante. Nesse sentido, a 
quebra de hierarquias torna-se imprescindível em um 
projeto que adote um método que deseje subverter a 
lógica hierárquica e canônica e que possa ser concebi
do como labiríntico:

ü espaço foi dividido em pequenas unidades com 
planos irregulares e o teto foi mantido deliberada- 
mente baixo. A escala doméstica não se restringiu 
às galerias, mas penetrou todo o edifício, começando 
com a área de entrada. [...] Outros elementos do mu
seu, como o número limitado de andares, a cobertura 
e a varanda, bem como a falta de espaços de repre
sentação e do uso extensivo de plantas decorativas, 
aprofundou a analogia com uma Nova York de edifí
cios residenciais típicos. Os espaços de galeria foram 
tornados domésticos e aproximados das casas do 
colecionadores privados tão intimamente associados 
à instituição. O caráter íntimo das galerias facilitou 
a estetização de arte, permitindo que o espectador 
estabelecer uma relação pessoal com os objetos ex
postos.33

Se no modelo chamado labiríntico o espaço físico era 
determinante para percorrer o espaço e desenvolver um 
raciocínio interpretativo a partir de seus desdobramen
tos, no modelo cromolabiríntico a cor passa a probleina- 
tizá-lo com vistas a introduzir um movimento visual e 
uma contaminação do olhar pela cor a cada momento 
que o visitante vislumbra uma obra na exposição, o que 
podemos chamar aqui de cromoprobabilidade. Outras 
questões complementares sobre a cor são tratadas nos 
diversos segmentos da exposição.28

Outra exposição que adotou também um mode
lo labiríntico de curadoria foi a exposição O Museu 
Sensível: Urna Visão da Produção de Artistas Mu
lheres na Coleção do MARGSP O modelo favoreceu 
a abordagem da produção em questão, visto que a 
relação entre obras teria de ser feita com um método 
não hierárquico para que não reproduzisse as estrutu
ras de exclusão em relação à obra de artistas mulhe
res, comumente vislumbradas no contexto artístico. A 
adoção de uma abordagem não linear construída por 
justaposições mostrou-se, assim, o caminho mais ade
quado. O principal objetivo foi evitar que se reprodu-

A disposição das obras teve por objetivo quebrar 
pressupostos canônicos que fundamentam as hierar
quias entre obras, que as define como tendo maior 
ou menor importância em uma escala de valores es
téticos, culturais e históricos. Metaforicamente fa
lando, como um fio de Ariadne, os procedimentos 
curatoriais adotados propõem ao visitante possíveis 
pistas para que ele, ao visitar a exposição e ao fazer 
uma transição de urna obra para outra, possa extrair

Podemos de fato dizer que as exposições são, 
última instância, um labirinto de possibilidades 

e escolhas. Em uma perspectiva museológica, boas 
exposições produzem certa desorientação no visitante

em

31. Idem. Gaudêncio Fidelis, "Um Museu Feminista", Fôlder da exposição, não paginado.
32. Para uma descrição mais precisa do assunto, ver Christoph Grunenberg, "The Politics of Representation: The Museum of Modern Art, New 
York", in Art Apart: Art Institutions and Ideology Across England and North America, Mareia Pointon, ed. (Manchester and New York: Manchester 
University Press, 1994), 201-202.
33. Christoph Grunenberg, “The Politics of Representation: The Museum of Modern Art, New York", in Art Apart: Art Institutions and Ideology 
Across England and North America, Mareia Pointon, ed. (Manchester and New York: Manchester University Press, 1994), 204.
34. Gaudêncio Fidelis, "O Lugar da Indeterminação: Para uma Abordagem Labiríntica de Dédale," in Dédale - Pierre Coulibeuf, Gaudêncio Fidelis 
(org.), Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, 2009, 56.

• A assertiva "estamos sofrendo de museologia" poderia 
aPatato museológico a que o indivíduo contemporâneo está exposto.

• Não me refiro aqui à museologia como uma disciplina.

27. Gaudêncio Fidelis, "Em Direção a Um Modelo Cromolabiríntico de Curadoria", in Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico, catálogo 
da exposição, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 2013, 13-19.
28. Idem. Gaudêncio Fidelis, Em Direção a Um Modelo Cromolabiríntico de Curadoria, 14.
29. Exposição realizada pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de 19 de dezembro de 2011 a 18 de março de 2012, com curadoria do autor.
30. Idem. Gaudêncio Fidelis, "Um Museu Feminista", Fôlder da exposição, não paginado.

metaforicamente empregada nos dias de hoje, tendo em vista a excessiva exposiçãoser
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ta uma incapacidade de experiência do fenômeno ar
tístico, impregnando-a de uma proposição ficcional, 
metafórica, visto que procura extrair uma racionali
dade produtiva da burocracia institucional, delimi
tada pela organização dos próprios modos organiza
cionais, gerando, em última análise, um bloqueio 11a 
criatividade funcional da organização museológica.

mente 110 exercício das exposições com a organização 
de obras no espaço, é indispensável que tal reflexão 
seja realizada continuamente.

A abordagem curatorial encerra em si uma pe
culiaridade labiríntica, visto que a especificidade dos 
métodos de trabalho só se distingue através do cará
ter ético das escolhas, o que pode tornar difícil a ta
refa de distinguir entre um método e outro. Alimen
tada pela lógica de constituição para-institucional, 
ou seja, de uma produtividade discursiva que, uma 
vez aplicada ao pragmatismo, busca institucionalizar 
toda e qualquer atividade curatorial, mesmo aquelas 
sem qualquer significado cultural, o cotidiano de ex
posições altera as margens de coerência lógica que 
regula as relações entre realidade e intenção. Nesse 
sentido, a experiência vivida por uma exposição cons
titui um fato que a caracteriza como única 110 uni
verso da cultura, visto que são muitos os fatores de 
dispersão discursiva que alimentam as características 
que fazem de determinada exposição um campo de 
propósitos lógico, coerente e, acima de tudo, pleno de 
sentido. Portanto, as exposições compõem um con
junto de fatores que podemos definir como relevantes 
em um contexto de proposições temáticas capazes 
de gerar novas possibilidades de articular obras no 
espaço museológieo.

Podemos considerar instrumental o estabeleci
mento de um método labiríntico de curadoria, espe- 
cialmente quando estamos tratando de uma institui
ção museológica que ainda está à margem dos grandes 
centros de produção internacional de exposições e 
cujos modelos raramente atingem a complexidade 
que é esperada de um museu. Ao diferenciar as ex
posições de teor museológieo das exposições em ins
tituições não especializadas, conclui-se que, mesmo 
que tais exposições em museus não sejam capazes de 
redefinir um campo de pensamento inovador, elas são 
importantes porque, ao estarem alocadas no espaço 
museológieo, atestam a experiência das exposições 
como sendo inerentemente problematizadas por esta
rem naqueles espaços. As exposições têm o potencial 
de redefinir o campo da história da arte e de deslo
car determinados princípios de formação canônica ao 
provocar um desvio para o campo da diferença, cons
tituindo assim um novo paradigma de exibição que se 
mostra extremamente relevante para uma história de 
exposições e para a instituição de novos modelos de 
exposições que um futuro breve nos trará.

* * *

A abordagem de curadores em relação às diversas 
tarefas de uma exposição difere consideravelmente. 
Contudo, de modo geral, elas estão destinadas à di
ferenciação. Os curadores não operam com o mesmo 
senso do passado, principalmente porque a história 
das instituições que abrigam seus acervos é bastante 
diferente. As plataformas curatoriais servem a di
ferentes propósitos e envolvem abordagens diversas 
do passado, porque as instituições apresentam perfis 
diferenciados e são produtos de situações históricas 
igualmente diversas. Além disso, a agenda pessoal de 
cada curador pode diferir tanto quanto são hoje os 
métodos curatoriais empregados. Divorciadas de seu 
contexto, as obras podem ser colocadas em situações 
nas quais são visíveis, mas não necessariamente vis
tas em exposições que buscam, através da sensação 
estética com as obras, libertá-las definitivamente de 
sua associação histórica e conceituai. Sabemos que 
não há apenas uma maneira de ver uma obra de arte 
em um contexto, inas diversas possibilidades de con- 
textualização que podem defini-la e situá-la diferen
temente, produzindo conhecimento original.

Afinal, de onde exatamente provém o conheci
mento produzido pelas exposições? Muitos abordam 
tal questão, mas não explicam adequadamente como 
se produz conhecimento por meio de projetos curato
riais ou sequer salientam a sua importância. Deve-se 
afirmar categoricamente que a produção de conheci
mento é, com certeza, o fator mais significativo de 
um projeto curatorial, ainda que haja outros fato
res de relevância, como inovação estética das obras, 
inovação do modelo curatorial que as constitui e as 
questões que geram em torno do campo de articula
ção social, com impacto na esfera pública. Se consi
derarmos uma hermenêutica das motivações, pode
remos concluir que a verdade intrínseca da produção 
de conhecimento é gerada fundamentalmente pela 
experiência produtiva da realidade material que ali
menta a dimensão da experiência. Ao produzir novas 
experiências e refletir sobre elas, estamos produzindo 
conhecimento inovador e, cada vez que articulamos 
novas possibilidades de experimentação no espaço de 
exposições, tais prerrogativas de construção de co
nhecimento estão a tomar forma, sem que sequer nos 
demos conta disso. Para que essas reflexões sejam 
consolidadas em uma produção teórica, ou simples-
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useus devem tratar priori
tariamente de seus acervos, 
perseguindo incansavelmente 
uma política de aquisição, 
conservação e exibição de 
suas coleções. Tal medida 

inclui estabelecer programas criteriosos voltados 
para a qualificação destas coleções que envolvam 
exposições realizadas através de projetos curato- 
riais ousados e que sejam ainda relevantes como 
modelos para outras instituições, publicações de 
teor acadêmico que promovam conhecimento origi
nal sobre suas obras e tragam consideráveis contri
buições para o meio, promover projetos educativos 
prioritariamente a partir dessas coleções e propor 
uma política eficaz para a busca de obras para o 
seu acervo, utilizando todas as estratégias dispo
níveis para aquisição. A frase não nos faz perder o 
fôlego à toa, pois a emergência das tarefas listadas 
é também imensa. A persistência em promover um 
contínuo programa de aquisições e exibição de seu 
acervo é a principal característica que distingue os 
museus de outros espaços envolvidos com a promo
ção da produção artística.

M meira rotina de fazer circular os diversos interesses 
de membros ou grupos que agem com o objetivo 
de usufruir de privilégios e vontades particulares. 
Se essas instituições não constituírem suficiente 
prestígio e força política, elas acabarão por ter de 
sucumbir novamente a tais interesses, que no mais 
das vezes nada têm a ver com a missão ou política 
institucional desses museus.

Promover seus acervos é o que os museus fa
zem. É preciso sempre repetir esse mote incansa
velmente, mesmo que ele seja óbvio e que saibamos 
que esta é historicamente a razão pela qual os mu
seus foram criados. Ao longo dos anos, a excessiva 
museologização de tudo à nossa volta fez com que 
eles passassem a ser criticados pelo engessamento e 
conservadorismo de suas ações de tudo conservar. 
Contudo, passada essa trepidação histórica — e 
graças às transformações dos tempos, ao cresci
mento do mercado e o papel cultural que ele desen
volve, assim como de suas galerias de arte e ao sur
gimento de espaços alternativos 
os museus retomarem com força sua vocação, agora 
de uma nova perspectiva, mais democrática, a qual 
requer preparar-se para o futuro de colecionar e 
conservar para as próximas gerações. Eles são os 
únicos reservatórios de preservação histórica que 
podem garantir à produção artística sua perma
nência no tempo. Os museus históricos não passa
ram exatamente por essa crise de identidade, nem 
foram atacados por supostas investidas políticas, 
pois as grandes narrativas pouco se movimenta
ram em sua congelada visão do mundo. Assim, os 
grandes museus enciclopédicos mantiveram-se pra
ticamente intocáveis em seus princípios de preser
var ou consolidar determinadas narrativas, e suas 
coleções continuaram crescendo progressivamente 
acumulando riqueza como nenhum outro.

Os museus de arte moderna e contemporânea, 
bem como aqueles enciclopédicos com um arco 
histórico mais recente, passaram a ser sistemati
camente atacados pelas vanguardas históricas e 
outras investidas críticas, que os obrigaram a re
pensar seu papel e sua missão museológica. Para

O Labirinto Incompleto
A Política de Exibição de Obras de Coleções Museológicas. 

A Refeitura de um Texto Publicado1

já é tempo de

As instituições museológicas devem abandonar 
definitivamente o hábito de agir como galerias de 
arte ou como espaços alternativos, adotando 
perfil de comportamento institucional cuja defi
nição é difícil de precisar. Com o crescimento do 
mercado

um

as galerias de arte estão aí para desem
penhar seu papel e têm feito isso com excepcional 
competência. Ainda assim, determinados 
insistem

museus
cm manter uma vida de exposições que 

não se relacionam de alguma maneira ao objeto sob 
sua guarda ou mantêm qualquer relação 
missão institucional. Quando seus diretores adotam 
um programa voltado para o crescimento ordenado 
e a exibição de 
instituições extraordinárias tanto para a produção
quanto para a propagação de conhecimento, contri
buição

com a sua

1 Este texto foi publicado inicialmente no catálogo da exposição Cromomuseu: 
Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico pelo Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul em 2013, p. 43-46. Partes desse texto foram apresentadas no / Semi
nário Pensando os Museus Municipais de Arte: Museu Pensando... Exposição, 
Educação, e Publicação, de 13 a 19 de maio de 2013, Museu de Arte de Goiânia, 
e no seminário de curadoria, O Papel dos Museus de Arte Contemporânea e 
das Bienais como Lugares de Memória e Acervo da História da Arte Recente no 
Brasil realizado pelo Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 22 de outubro de 2013. Ele foi refeito aqui, ampliado e aperfeiçoado em 
algumas de suas principais questões.

seus acervos, os museus tornam-se

que se mostra extremamente relevante para 
a sociedade. Em contrapartida, advêm pressões de 
todos lados para que eles voltem à velha e costu-os
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do Sul, para citar alguns exemplos incontestáveis, 
o país ainda engatinha nessa área.

Os museus têm atribuições claras, entre as 
quais se destacam colecionar, conservar e expor 
a produção artística ou histórica, porém a missão 
de cada um deles varia consideravelmente e deve 
estar de acordo com a sua história e em sintonia 
com a comunidade à qual pertence. Seus acervos 
devem ser relevantes e representativos do período 
ou objeto que pretendem abrigar. Ocorre que uma 
grande parcela dos museus brasileiros surgiu na 
informalidade e assim permaneceu, sem nenhuma 
política de acervo que seja capaz de corrigir seu 
rumo ou definir um programa a longo prazo para 
seu crescimento e sua atuação institucional.

abandonando-se a noção equivocada de 
devem ser exclusivamente repositó-

aglomerado de objetos sem interconexão e não 
necessariamente constituem sequer um senso de his
tória. Cabe aos programas de exposições instituídos 
por museus colaborar para que esse senso de histó
ria possa, paulatinamente, tomar forma e para que 
alguma coerência em relação as tradições artísticas 
que conhecemos possa adquirir legibilidade.

Ao sucumbir ao medo de fracassar na reali
zação de uma exposição coerente, os curadores 
recuam diante da possibilidade de organizar expo
sições de acervo e preferem o caminho mais fácil, 
ou seja, aquele de curar um conjunto de obras que 
já apresentem uma disjunção por natureza, com 
peças de fora de seus acervos, ou então de um 
conjunto específico que se mostre coeso, embora 
nem sempre significativo historicamente. O receio 
do fragmento parece paralisar esses profissionais, 
e a percepção de organizar exposições com obras 
de acervo mostra-se desinteressante, afastando-os 
definitivamente das coleções museológicas. Lamen
tavelmente, sem a realização de tais exposições, os 
museus deixam de cumprir em grande parte sua 
principal função, qual seja: a de promover conhe
cimento original sobre as obras de suas coleções. 
Tal conhecimento, no contexto museológico, só pode 
ser atingido através de exposições originadas nos 
museus. São elas que dão origem a um corpo de 
resultados que atribuem à atividade de exposições 

considerável relevância teórica, que se mostra

instituições de primeiro mundo, tais investidas 
tiveram muito pouco efeito, aproveitando inclusive 
essas investidas para incorporar seus ensinamentos 
estratégicos aos próprios programas. Os museus 
localizados em áreas periféricas, situados fora dos 
grandes centros de circulação da produção interna
cional e caracterizados por uma institucionalidade 
frágil, viram-se em uma continuada crise de iden
tidade que se tornou crônica e foi posteriormente 
aproveitada por grupos de interesses diversos que 
lhes tomaram de assalto, apropriando-se de seus 
espaços para o exercício de tais interesses. Aquelas 
instituições que não sofreram tanto com essa eter- 

crise de identidade, que lhes roubou uma polí
tica institucional própria, permaneceram em um 
limbo que nunca lhes permitiu avançar e constituir 
modelos novos ou relevantes de gerenciamento mu
seológico. Esta seria uma história resumida dessas 
mudanças; é evidente que ela é bem mais complexa 
e merecería uma análise mais detalhada.

formação, 
que os museus 
rios de obras-primas, canônicas, geniais, sinônimos 
de exclusividade e segregação de segmentos rele
vantes da produção artística. Presumir, como se 
faz usualmente, que os museus só devem abrigar 
obras-primas, outro empecilho para a realização 
de exposições de relevância, é no mínimo uma ati
tude reacionária, fora de época inclusive, estando 

dissonância com todos os avanços obtidos pelas

umas

em
conquistas da nova historiografia e da curadoria 

últimos anos. Contudo, é preciso dizer, aindanos
são poucos os profissionais que entendem o signi
ficado político e cultural de não conceber o muna

exclusivamente como um depositário de obrasseu
canônicas. Presumir que as exposições devem ser 
feitas somente com obras canônicas, que suposta
mente guardam um nível de “qualidade” e exce
lência estética, tem levado os curadores a propor 
projetos curatoriais conservadores e restritivos. A 
ignorância em relação às prerrogativas que regem 
a formação de uma coleção de arte é fator deter
minante para que os profissionais de curadoria não 
compreendam a necessidade de realizar projetos 
curatoriais que avancem para além das limitações 
culturais, políticas e ideológicas que concebem a 
história da arte como uma linha coerente e com-

Vcjamos algumas das linhas de atuação funda
mentais dos museus, ou ao menos aquelas que eles 
deveríam obrigatoriamente privilegiar. Exposições, 
com certeza, constituem a atividade gravitacional 
de qualquer instituição museológica. É a partir de
las que se desenvolvem todas as outras atividades, 
como a conservação e a restauração de obras, a 
realização de projetos educativos, a preservação 
de sua documentação ou de suas publicações e a 
produção de conhecimento. Conservação e restau
ração é justamente outra, mas poucos diretores de 
museus parecem querer investir nesse trabalho si
lencioso. Pesquisa tem sido, no mais das vezes, a 
última das prioridades, embora sem ela programas 
qualificados não possam surgir. Alguns diretores 
dessas instituições parecem não entender que as 
atribuições de um museu implicam o cumprimen
to de todas essas atividades. Sem elas, não pode
mos chamar tais instituições de museus, pois não 
é possível constituir uma rotina museológica nem 
pode haver o que chamamos de instituição. Como 
costuma acontecer, ela se torna apenas uma no
menclatura, sem significado nem legitimidade. A 
constituição de uma rotina institucional é indis
pensável para o adequado funcionamento de mu
seus e o cumprimento de sua missão institucional, 
incluindo também a segurança de seu patrimônio.

A experiência brasileira tem mostrado, entre
tanto, a extrema dificuldade da maior parte dos 
museus no Brasil em estabelecer essa rotina e 
transformar a vida institucional em uma realidade 
produtiva. A considerável maioria de seus dirigen
tes encontra dificuldades para implementar pro
gramas capazes de instituir essa rotina de forma 
eficaz. O que vemos são museus sem rumo, fazendo 
uma mímica das tarefas institucionais, geralmen
te através de uma aparente camuflagem das ações 
que denotam uma suspeita normalidade. Contudo,

* * *

No universo de acervos incompletos da maior parte 
dos museus brasileiros, os curadores com frequên- 

se veem diante de um dilema sobre como orga
nizar exposições cujas lacunas se revelariam por 
demais evidentes para serem tornadas visíveis.2 
Na tentativa de disfarçá-las, esses profissionais 
incorrem muitas vezes em projetos camuflados e 
de fraca consistência curatorial, ou simplesmen
te desistem de realizar exposições que deixariam 
tais lacunas expostas. Ao fazê-lo, perdem a dupla 
oportunidade de resolver tais dilemas no exercício 
de uma rotina institucional e renovar consideravel
mente o panorama das exposições institucionais, 
introduzindo um conhecimento inovador sobre as 
obras dessas coleções e de suas instituições.

Sabe-se que não existem coleções completas e 
que a importância de um acervo distingue-se jus
tamente pela singularidade que elas representam. 
Lacunas são inerentes à própria natureza de cole
ções que arregimentam determinado conjunto de 
objetos. Elas refletem também a fragmentação da 
própria história da arte, que se mostra igualmente 
incompleta e marcada por pontos cegos. Conse
quentemente, as exposições refletem tal incoinple- 
tude. Realizar exposições “incompletas” per se é 
aceitar, portanto, uma fatalidade: a de que nossas 
instituições mostram-se, em muitos casos, como

cia

posta de obras canônicas.
uma
significativa para o conjunto de elementos que fazem 
do espaço do museu um ambiente relevante para o 
exercício da práxis curatorial. É preciso, portanto, 
estabelecer uma perspectiva produtiva das falhas de 

coleção. Suas lacunas tornam-se, assim, possi
bilidades extraordinárias de construir plataformas

* *

Estamos em pleno século 21 e, ainda hoje, o Brasil 
mostra-se um país com uma institucionalidade mu
seológica claudicante. Trata-se da primeira consta
tação para que possamos avançar. Mesmo havendo 
centenas de museus no país, devemos questionar 
quantos deles realmente podem de fato ser assim 
denominados e caracterizados como instituições. 
Inúmeros museus contêm acervos irrelevantes, por
que deslocados de sua missão ou do objeto de estu
do para o qual foram criados. Outros não apresen
tam corpo funcional, estrutura ou missão definida. 
Outros ainda se tornaram sem qualquer importân
cia pelo próprio objeto de salvaguarda para o qual 
foram criados — é preciso dizer, mesmo que pareça 
uma dura verdade, que nem todos os museus são 
fundamentais. Alguns foram criados 
satisfazer a excentricidade de seus fundadores, ten
do sido constituídos com objetos pessoais, afetivos 
ou curiosidades. Se, por um lado, a cena museoló
gica brasileira profissionalizou-se a partir da déca
da de 1980, e já contamos com alguns museus de 
excelência no país, como a Pinacoteca de São Pau
lo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu 
de Arte do Rio, e o Museu de Arte do Rio Grande

uma

curatoriais livres das limitações da linearidade, uma 
vez que as lacunas precisam ser substituídas por 
outras estratégias e soluções interpretativas.

A possibilidade de realizar exposições que ad
mitam o fato de que uma coleção representa um 
conjunto de fragmentos é fundamental para que 
o público entenda como a realidade dos acervos é 
formada. Os museus precisam contribuir em todas 
as instâncias de seus programas para que o público 
entenda como seu funcionamento é organizado e 
como as coleções são formadas, assim como a polí
tica envolvida em sua formação. É importante ain
da que tais exposições sejam realizadas sob uma 
ótica crítica, tanto da própria constituição das co
leções quanto da historiografia e de seus modos de

apenas para

2 Muitas instituições mostram-se receosas de tornar pública a fragmentação de seus acervos, mesmo sabendo que não é de fato possível uma situaçao 
em que se obtenha completa amplitude em dada coleção. É possível, na verdade, atingir um grau considerável de completude em coleçoes especificas, 
o que demonstra que os museus devem primar pelo interesse em se especializar em determinadas lacunas do colecionismo, sejam elas grandes ou 
pequenas, dependendo da capacidade de cada instituição em obter recursos para tanto. É preciso ainda concentrar-se na coleção da obra de determi
nados artistas, formando conjuntos de sua produção o mais completos possível.
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já demonstravam inclinação para esse caminho. 
Outros os seguem. E, embora muito ainda precise 
ser feito, é possível vislumbrar uma chance de sair
mos da obscuridade institucional rumo a institui
ções museológicas preparadas para um sofisticado 
público do século 21 — se não ainda por sua capa
cidade de constituir programas de relevância, por 
sua importante missão de colecionar e preservar 
significativas obras produzidas ao longo das diver
sas gerações de artistas.

devemos indagar se os museus que não cultivam o 
crescimento ordenado e qualitativo de seus acer
vos, que não promovem exposições de relevância 
e que não estabelecem programas de geração de 
conhecimento sobre suas coleções estão cumprindo 
sua missão de fato, ou apenas participando de uma 
farsa ensaiada dos rituais de institucionalidade.

Por outro lado, muitos dos profissionais brasi
leiros de curadoria, crítica e história da arte foram 
tomados por uma negatividadc e baixa autoestima 
que lhes tornam descrentes da importância do mu
seu como instituição. Invariavelmente, vemos tais 
indivíduos denegrindo a imagem dos museus em 
seus textos, falas e intervenções públicas, o que 
podemos considerar diferente de criticar eventuais 
atuações administrativas. Alguns deles parecem 
não compreender simplesmente a importância do 
museu como única instituição cuja tipologia é ca
paz de assegurar a permanência de uma obra de 
arte para futuras gerações. Nem mesmo coleções 
privadas são capazes de oferecer tal garantia, na 
medida em que passam para as mãos de tercei
ros através de heranças, são vendidas e dissipadas 
para colecionadores diversos e, em alguns casos, 
negligenciadas por herdeiros que não demonstram 
interesse pela arte. Poucas são aquelas que per
manecem e têm seu futuro assegurado. Some-se 
a isso o fato de que muitas dessas obras sequer 
chegam à visibilidade pública, um fator distintivo 
no caso dos museus, cujo acesso, na pior das hipó
teses, pode ser feito por historiadores, curadores 
e estudiosos, quando da realização de exposições.

Os museus são por excelência espaços do 
aprendizado e da produção original de conheci
mento sobre arte. Eles ultrapassaram até mesmo 
as universidades em reavaliar premissas canônicas 
e inovar cm pesquisa e produção teórica. Esse fe
nômeno, que já aconteceu há alguns anos nos Es
tados Unidos e na Europa, agora começa a chegar 
a outras partes do mundo — e, no caso do Brasil, 
alguns museus superaram a academia na produção 
de conhecimento original. Mais recentemente, por 
casualidade ou não, seguindo os passos do MAR- 
GS, vários museus brasileiros passaram a inves
tir consideravelmente em seus acervos, através de 
exposições, publicações, aquisições e estudo das 
obras de suas coleções. Quem conhece a área sabe 
que se trata de um fato novo. Não muito tempo 
atrás, a maior parte dos museus no Brasil mais se 
pareciam com galerias de arte, negligenciando suas 
coleções em detrimento de exposições que pouco ou 
nada tinham a ver com a sua vocação museológica. 
Talvez fosse o sintoma de uma era de amadorismo, 
fisiologismo e/ou uso pessoal da esfera institucio
nal. Muitos ainda permanecem desse modo. Com 
raras exceções, é claro, alguns museus brasileiros
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egibilidade, prioridade história e jus
taposição constituem um conjunto 
de mecanismos instrumentais para 
promover novas estratégias de ex
posições que sejam relevantes para 
uma história de exposições, tanto no 

contexto brasileiro quanto no estrangeiro. A pro
dução de legibilidade conceituai e histórica através 
de exposições é hoje fundamental para os projetos 
curatoriais, embora eles ainda raramente sejam 
levados em conta. Os curadores muitas vezes se

ser praticada principalmente pelos países subordi
nados a eles. A dificuldade reside justamente nes
sa condição histórica. Via de regra, aqueles que 
primeiro têm atribuído a originalidade por terem 
realizado determinados feitos artísticos são aqueles 
artistas que gozam de maior visibilidade, a maioria 
deles concentrados nos grandes centros internacio
nais de produção, independentemente do fato de 
que outro artista tenha realizado tal feito artístico 
primeiro. Com a revisão da história da arte, de
terminadas realizações vão ganhando aos poucos 
sua legítima originalidade, ainda que nem sempre 
seja possível deslocar a sua credibilidade para a 
historiografia oficial. De modo geral, historiado
res, curadores e críticos mais conservadores não 
tratam de prioridade histórica em seus empreendi
mentos e não têm interesse em promover qualquer 
questionamento que possa mudar a visão oficial da 
história da arte em relação a determinados feitos 
artísticos, principalmente se estes já estiverem im
plicados em um processo de canonização. -

A possibilidade de intervir no processo de ca
nonização e de considerar um realinhamento das 
premissas canônicas em favor de formas considera
das como um desvio é um empreendimento difícil. 
Além disso, exposições que sejam consideradas de
safiadoras do cânone artístico precisam empreen
der um esforço ainda maior para promover legi
bilidade da produção que exibem para que assim 
seja possível redefinir novos parâmetros de clareza 
capazes de posicionar essas obras e a própria es
tratégia da exposição em um campo de sentido e 
valor simbólico. Uma vez estabelecidos tais parâ
metros, teremos a possibilidade de ir gradativa
mente deslocando as premissas do cânone, sem ser 
preciso estabelecer uma perspectiva de propósitos 
que seja exclusivamente aquela de inscrever tais 
obras nas grandes narrativas, o que me parece não 
ser o caso no momento histórico em que vivemos, 
especialmente agora que passamos por um período 
das grandes investidas junto às ausências deixadas 
pelas narrativas hegemônicas.

É preciso, portanto, redimensionar os projetos

L
Legibilidade, Prioridade Histórica 

e Justaposição como Estratégias Políticas 

de Organização de Exposições

preocupam muito mais com as relações formalistas 
provenientes das relações entre obras — ignorando 
ou deixando de lado um conjunto de estratégias 
que possibilitem ao espectador vislumbrar diversas 
avenidas de inteligibilidade sobre as obras 
que com a necessidade de promover legibilidade 
para as obras que suas exposições exibem.

A prioridade histórica, por sua vez, demonstra 
uma determinação crítica de tornar visível a ante
cipação da obra de artistas que tenham contribuí
do com questões pertinentes e que se adiantaram à 
produção de outros situados nos centros de visibili-

do

dade internacional onde a geração de significado se 
dá com mais impacto. De modo geral, a prioridade 
histórica pode ser descrita como a designação de 
qual artista produziu o quê e quando primeiro, 
seja, como artistas anteciparam uma condição de 
excelência e originalidade de determinadas 
sições artísticas em relação a outros, expressas por 
meio de uma obra de arte ou proposição teórica 
ou conceituai. A prioridade histórica, um concei
to de caráter essencialmente político, mas ainda 
incipiente nos países mais “periféricos”, estando, 
poitanto, à margem dos grandes centros interna
cionais de discussão política sobre as intervenções 
artísticas i 
é de direito

ou

propo-

e teóricas, consiste em atribuir a quem
a autoria no tempo (isto é, em termos 

de datação histórica) pela realização de
pelo desenvolvimento de determinada questão

estética

uma obra
ou

por um artista.
A consciência da prioridade histórica 
maior força nos grandes centros, mas deveria

existe
com
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Assim, em vez de escolher nomes e realizar uma 
lista de “eleitos,” cujas obras então os represen
tariam na exposição, esta é constituída a partir 
da escolha de obras que se mostram significativas 
para construir uma exposição coerente e artistica
mente densa. Nesse sentido, cada obra está ali para 
desempenhar um papel específico, e não para re
presentar o nome de um artista ou uma “assinatu
ra”. Trata-se de um avanço significativo em relação 
às convencionais plataformas de exposições coleti
vas, concretizadas quando curadores escolhem uma 
lista de artistas que a elas confere legitimidade. As 
obras são indispensáveis para que exposições sejam 
realizadas, e os museus precisam tê-las em seus 
acervos para que seja possível colocar cm prática 
plataformas curatoriais de alta relevância.

curatoriais em um campo de ação política que lhes 
permita transformar-se em um potencial de discus
são que seja capaz de estabelecer novos modelos 
de investigação dos limites e alcance da prática 
curatorial. Tais investidas podem ser concebidas 
como uma intervenção política no centro da prá- 
xis curatorial com o objetivo de alcançar um novo 
patamar de intervenção para a expansão da disci
plina, além de assegurar que tenhamos um conjun
to de novas abordagens que sejam determinantes 
para expandir as plataformas de exposições para 
novos territórios metodológicos. Logo, a inclusão 
de obras não canônicas em exposições e o redimen
sionamento das estratégias de exposição viabilizam 
um reposicionamento da experiência artística em 
um novo campo de constituição de exposições.

O mecanismo de justaposição é um procedi
mento para a produção de legibilidade e novas 
possibilidades de leitura das obras em exposições. 
Ele é constituído pela disposição de obras lado a 
lado por motivações diversas (conceituais, históri
cas, formais, etc.), a estratégia consiste em apontar 
possibilidades de apresentar confrontos produtivos 
entre obras. Esse procedimento é politicamente re
levante na medida em que, ao eliminar a cronolo
gia, possibilita deixar de lado a linearidade histó
rica para advertir e lembrar o espectador de que 
existem outros elementos considerados relevantes 
na circulação e institucionalização da obra de arte, 
assim como na formação de sua especificidade his
tórica e artística.

Exposições como Labirintos da Iconografia, 
e outras que se seguiram, lançaram mão de me
canismos de justaposição na constituição de suas 
plataformas curatoriais, definidas conceitualmen- 
te como um “método labiríntico de curadoria”.1 
Percorrendo um arco histórico compreendido en
tre meados do século 19 e a contemporaneidade, a 
exposição estabeleceu novas possibilidades de en
tender a experiência artística não mais pela lógica 
simplificada das relações entre obras, mas pela ge
ração de uma disposição de possibilitar novas ca
madas de leitura criadas a partir das relações entre 
obras a partir da história de Dédalo e seu labirinto, 
construído para abrigar o Minotauro. Nesse caso, 
a mitologia serviu como alavanca conceituai para 
constituir um fértil campo de relações conceituais 
entre obras.

Podemos identificar ainda o surgimento de 
uma consistente redefinição da lógica que constitui 
exposições coletivas como esta, que migrou de uma 
exposição “de artistas” para aquela “de obras”.

1 0 método foi inaugurado justamente com esta exposição, com a curadoria de José Francisco Alves, curador-chefe do MARGS na época.
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inegável que a instituição de um 
“método labiríntico de curadoria” 
inaugurado pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (MARGS), 
através da exposição Labirintos da 
Iconografia,1 realizada em 2011, 

iniciou um processo que conduziría a uma mudan
ça das mais radicais nos programas de exposições 
institucionais de que se tem notícia no Rio Grande 
do Sul. Com a ocasional abolição da cronologia e 
da linearidade, somada à adoção de mecanismos 
de justaposição na exibição de obras, um grupo de 
exposições que se seguiram mudou completamente 
a maneira como se organizam projetos curatorais, 
como se percebem obras e como se administram 
tanto acervos, quanto coleções museológicas. A 
grandiosidade dessa mudança é tão excepcional 
que ela sequer pode ser mensurada neste momen
to. Contudo, já é possível vislumbrá-la e verificar 
sinais de que tais mudanças vieram para causar 
transformação: o cenário artístico se transformou

E Dois casos em evidência são os projetos cura- 
toriais do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 
do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, este 
último uma instituição museológica recém-criada 
através do Decreto nQ 51.647, de 15 de julho de 
2014,2 que já demonstra um programa visivelmente 
avançado no que diz respeito ao projeto de tra
balho na área de programa de exposições. Expo
sições como Deus e Sua Obra no Sul da Amé
rica: A Experiência dos Direitos Humanos no 
Sul da América [Fig. 1] e Futurama: Inovações 
da Juventude3 [Fig. 2] posicionaram a instituição 
de imediato cm uma condição de vanguarda em 
programas de excelência para o meio. Trabalhando 
em parceria, essas duas instituições empreenderam 
um extenso programa curatorial que já mudou con
sideravelmente o panorama de exposições que po
demos considerar relevante, seja para uma história 
de exposições iro contexto local e nacional, seja 
para a experiência individual do visitante. Tais 
exposições mudaram especialmente a política de 
gerenciamento de acervos de arte e arquivos, assim 
como a própria maneira como as exposições são 
concebidas de acordo com uma política estratégica 
que objetiva desafiar os limites do cânone artístico, 
promover a inclusão e redefinir uma série de pre
missas importantes para que seja possível avançar 
no panorama de projetos curatoriais para museus. 
Ainda sobre o método “labiríntico de curadoria”, é 
possível assinalar que:

Curadoria Museológica: 

Novos Paradigmas Surgiram 

e Uma Nova Escola de Curadoria
se Consolidou graças a essas exposições, mostrando que velhos 

métodos estavam obsoletos, atrasados e, porque- 
não dizer, até mesmo mostravam-se reacionários.

Hoje, a concepção de obras-primas produzi
das apenas por artistas “geniais” caiu por terra. 
Embora a excelência seja indispensável e deva ser 
sempre perseguida, ela não é mais apenas um fe- 
I iche, e sim uma aspiração ao que há de melhor
e mais avançado. Agora essa excelência mostra-se 
também transferida para a qualidade das exposi
ções e sua inovação curatorial, tornando os proje
tos de exposições capazes de construir plataformas 
fiue sejam interessantes para o visitante, e que lhe 
possibilitem uma experiência qualitativa no espaço

Partindo de uma organização curatorial labiríntica, 
onde as escolhas das obras foram realizadas para pri
vilegiar uma disposição não cronológica, avançando 
e recuando dentro do arco histórico definido pela ex
posição, Labirintos da Iconografia busca privilegiardo museu.

1 No início de 2011 propus ao então curador-chefe do MARGS, José Francisco Alves, realizar uma exposição utilizando tal método de abordagem 
curatorial. O resultado foi a exposição Labirintos da Iconografia, que aconteceu de 21 de maio a 14 de agosto do mesmo ano.

museu inaugurou de fato em Io de abril de 2014, com a exposição Deus e Sua Obra no Sul da América: A Experiência dos Direitos Humanos 
traves dos Sentidos, com curadoria de Márcio Tavares, 

xposição com curadoria de Ana Zavadil, de 22 de julho a 6 de setembro de 2014.
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fazê-lo, e por não inovar nesse aspecto, também 
nada fazem para impulsionar a obra dos artistas 
que apresentam e a elas dar significado. Destaca- 
se, nesse sentido, a persistência de uma experiência 
de exposições que pouco ou nada acrescentam ao 
meio e que, por isso, persistem em um limbo de 
inatividade política que lhes confere determinada 
capacidade de recorrência. Dito de outro modo, 
quanto maior é a sua ineficácia na relação com o 
meio em produzir uma rede simbólica de significa
do, maior parece ser a sua intermitência.

Com a introdução de um novo modelo de cura
doria que viesse a questionar os limites da expe
riência de realização de exposições no ambiente 
museológico, podemos identificar o grau de influên
cia que esse novo método alcançou em contribuir

rapidamente 
que houvesse avan
ços significativos em 
algumas instituições 
locais, embora ou
tras tenham apenas 
adotado uma mími
ca de seus procedi
mentos, sem de fato 
mergulhar na com
plexidade do apara
to museológico. Os 
avanços tornaram-se 
então consideravel
mente importantes 
para que tenha sido 
organizado um con
junto de exposições 
de relevância que a 
elas atribuiu uma im
portância que persis
tirá na história des
sas instituições como 
tendo redefinido um 
novo patamar de in
tervenção curatorial 
cujas influências ex
trapolaram as suas 
esferas.

delas consideráveis contribuições, já que se trata de 
expandir gradativamente o campo das plataformas 
curatoriais por meio do exercício das exposições. 
Tomemos por exemplo a introdução no contexto 
local de mecanismos de justaposição em exposi
ções. Apesar de o procedimento já ter sido utiliza
do em outras exposições, principalmente depois da 
24 a Bienal Internacional de São Paulo, a cha
mada “Bienal da Antropofagia”, curada por Paulo 
Herkenhoff em 1998, a consciência da relevância de 
utilização de novos modelos curatoriais de exposi
ção que venham a acrescentar possíveis mudanças 
na maneira (muitas vezes atrasada) de realizar ex
posições ainda se mostra rara no Brasil.

O principal objetivo de exposições museológi- 
cas é a produção de conhecimento pela espaciali- 
zação da obra de arte. Além disso, as exposições 
devem desempenhar um papel político 11a legibili
dade de obras de arte com vistas a dar sentido à 
circulação dessas obras no desdobramento de seu 
papel cultural e artístico. O método “labiríntico” 
de curadoria imprime-lhe ainda outra caracterís
tica: a de produzir exposições mais inclusivas. Tal 
aspecto refere-se essencialmente à possibilidade de 
abrir brechas 11a produção canônica e de incluir em 
exposições obras que fogem à norma ou que foram 
desconsideradas pela crítica e pela historiografia 
como não tendo relevância suficiente para receber 
a devida atenção. Essa relevância obviamente cos
tuma estar relacionada a um comprometimento 
desses mesmos profissionais com as formas canôni
cas e com as formas institucionalizadas.

Ocorre que não é mais possível conceber a 
produção artística como um conjunto limitado de 
obras-primas, as quais poderíam ascender ao pata
mar daquelas mais relevantes e dignas de interes
se. O aspecto político dessas manobras curatoriais 
encontra força em um conjunto de estratégias in
clusivas colocadas em curso para que essas obras 
recebam a consideração que merecem e para que 
lhes seja dada visibilidade em um contexto de re
levância, e não apenas circunstancial. Exposições 
9ue não apresentam uma plataforma curatorial 
que proporcione considerável interesse intelectual 
e 9ue contribua para a produção de conhecimento 
ingressam em um território de irrelevância que não 
produz interesse histórico, imprimindo ao contexto 
de exposições apenas uma experiência curatorial 
relaxada’ e inconsistente que na maioria das ve

zes não chega a ser relevante para uma história de 
exposições.

a convivência entre obras 110 espaço de exposição 
produzindo mecanismos de amostragem que venham 
a enfatizar o potencial artístico de cada uma dessas 
obras para além de sua aparência inicial. Iconogra
fia,no caso desta exposição, refere-se à abordagem 
de um tema ou assunto em termos de conteúdo e 
imagem. Assim, a exposição busca instituir novas 
relações entre imagens como entidades cujo potencial 
artístico seja capaz de se relacionar com obras de 
períodos e gêneros diversos para muito além da sua 
especificidade.4

Se, por um lado, há uma tendência de expo
sições que privilegiavam o contexto da produção 
contemporânea, sem levar em conta seu substrato 
histórico, como se ela existisse em um vácuo, o 
modelo inaugurado 
pelo MARGS preten
de demonstrar que 
as relações entre a 
produção contempo
rânea e aquela que a 
antecedeu é extrema
mente relevante para 
conferir a ambas 
sentido, assim como 
significado cultural 
e artístico. Trata-se 
também de propiciar 
ao visitante dessas 
exposições a possibi
lidade de vislumbrar 
essas obras históricas 
conforme parâmetros 
de interesse que se
jam relevantes para a 
contemporaneidade, 
ou seja, não se trata 
de querer transportar 
o visitante contempo
râneo para um tem
po passado, mas de 
mostrar-lhe o que es
sas obras apresentam 
de relevância para o 
tempo presente em 
que ele vive.

A questão que parece surgir quando da reali- de instituições museológicas em restabelecer para-
zação dessas exposições é a seguinte: porque ainda digmas de intervenção cultural no ambiente local,
persistem exposições com plataformas curatoriais Se, por um lado, essa influência é por vezes limita-
rasas, que sequer contribuem para assinalar pers- da a uma geografia cultural própria, por outro, o
pectivas de novos modelos? .Justamente por não universo de expansão da curadoria adquire a partir

para
FIGA
Vista da Exposição Deus e Sua 
Obra no Sul da América: A Ex
periência dos Direitos Humanos 
Através dos Sentidos Museu dos 
Direitos Humanos do Mercosul - 
Porto Alegre, RS. Curadoria de 
Márcio Tavares. De 1" de abril a 
31 de maio de 2014.
Fotografia: Fábio De Re e Carlos Stein 
- Viva Foto

[FIG 1]

FIG.2
Vista da Exposição Futurama-. 
Inovações da Juventude Museu 
dos Direitos Humanos do Merco
sul- Porto Alegre, RS. Curadoria 
de Ana Zavadil. De 22 de julho a 
6 de setembro de 2014. 
Fotografia: Fábio De Re e Carlos Stein 
- VivaFoto

Podemos repen
sar inclusive o papel[FIG 2]

4 Press release da exposição Labirintos da Iconografia. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, junho de 2011.
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s ão antigas as aproximações entre a arte 
e a política. Tal relação remonta aos es
critos filosóficos de Platão. Para ele, o 
exercício da atividade política era uma 
arte capaz de ser dominada por poucos.1 
Na Antiguidade e na Idade Média, não

tiguidade, aproximou os dois espaços. Desse modo, 
produção artística e ação política passaram a ope
rar em universos distintos na experiência moderna. 
A filósofa Hannah Arendt afirmou que, nos últimos 
dois séculos, houve uma predominância do paradig
ma científico, utilitário e racionalista no exercício da 
política, razão pela qual ela acabou por se afastar 
das raízes que a aproximavam da estética no período 
pré-moderno.3

Arendt desenvolveu boa parte de seus escritos 
filosóficos tendo em vista restabelecer o significado 
do político em seu tempo. Sua obra está impregnada 
do contexto mais dramático da experiência moderna: 
as duas guerras mundiais, a emergência dos totali- 
tarismos e, principalmente, o terrível acontecimento 
do holocausto. Nesse momento, ação política livre foi 
subjugada por projetos utilitaristas baseados na for
ça, na repressão e na violência como instrumento de 
poder. Para a filósofa alemã, os totalitarismos signi
ficaram o eclipse da política cm favor da violência. 
Assim, o pensamento arendtiano desenvolveu uma 
crítica profunda aos pressupostos intelectuais ociden
tais que balizaram a construção do mito do progres
so perpétuo e linear da humanidade, visto que esse 
paradigma engendrou também a possibilidade de os 
próprios seres humanos destruírem a civilização, seja 
pela via do campo de concentração, seja por meio da 
bomba atômica.

Entretanto, as linhas de Hannah Arendt, ao 
mesmo tempo em que faziam um duro julgamento da 
experiência da modernidade, pretendiam um modo 
de reconciliação “com um mundo em que tais coisas 
são definitivamente possíveis” 4 por meio da recupe
ração de paradigmas modernos que permaneceram 
relegados a uma condição de subalternidade. Segun
do ela, somente um empreendimento compreensivo 
possibilitaria o entendimento acerca dos aconteci-

foram poucos os filósofos que associaram os dois do
mínios nesse sentido. A política vista como arte ti
nha certo ar elitista, oligárquico, pois as duas esferas 
eram percebidas como mistérios abertos aos poucos 
que conseguiam apreender seus códigos e técnicas. 
É provável que Nicolau Maquiavel2 tenha sido quem 
mais popularizou uma visão aproximada das duas 
áreas, já que para ele a política é, metaforicamen
te, uma arte de homens em liberdade, exatamente 
pelo esforço e pelo conhecimento exigidos para regrar 
ações, gerir Estados e aperfeiçoar a sociedade contra 
as armadilhas e dificuldades do destino.

Na modernidade, a arte e a política tornaram-se 
campos autônomos de conhecimento, pensamento e 
ação. A especialização dos conhecimentos tornou a 
relação entre os dois domínios menos óbvia. O proje
to iluminista trouxe no seu bojo o privilégio do pen
samento racional-científico. Nesse processo, houve a 
tentativa de levar ao estatuto de ciência para os co
nhecimentos humanísticos e, inclusive, começou-se a 
desenvolver a Ciência Política. Isso significou relegar 
à arte uma nova condição no programa de moderni
zação social e cultural, separado da esfera religiosa: 
o meio artístico tornou-se um campo com autonomia 
e certo grau de autor referencial idade graças ao me
cenato e ao surgimento de um mercado para a arte.

Em termos históricos, a Revolução Americana e 
a Revolução Francesa tiveram como efeito o empo- 
deramento político da cidadania. A ideia de

Da Política na Arte e da Arte da Política: 

Aproximações e Inferências

Un par de medias de seda: arte 
Un par de medias de seda: moralidade 

Un par de medias de seda: comercio y competência 
Un par de medias de seda: mujeres índias 
/obligadas a incubar gusanos de seda em 

/sus sobacos!

Sergei Eisenstein

repre
sentação e de igualdade propiciada pela democracia 
retirou da ação política a aura divina - o que, na An-

? 2í?°- República Ri0 de Janeiro: Editora Best-Seller, 2002.
QUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969 e MAQUIAVEL, N. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio.

3 ARf U|'iversidade de Brasília, 1979.
4 ARFw^T hannah. The Promise of Politics. Nova York: Schocken Books, 2005.

DT, Hannah. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1993, p. 39.
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se civilizacional existente. A filósofa alemã afirmava 
que “os homens no plural, isto é, os homens que vi
vem e se movem e agem neste mundo, só podem ex
perimentar o significado das coisas por poderem falar 
e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos”.6 Em uma 
época na qual estamos imersos na era digital, em que 
a informação chega aos borbotões e, muitas vezes, 
tem-se dificuldade de racionalizar diante de tal volu
me de dados, torna-se quase necessária a compreen
são da ação política a partir daquelas características 
que lhe seriam intrínsecas, ou seja, por meio da pos
sibilidade de oferecer sentido comum a um mundo 
aparentemente em descontrole. A deliberação livre, 
para Hannah Arendt, conduziría à formação de sen
tido compartilhado sobre as coisas e sobre o mundo.

Na visão arendtiana, o exercício da política seria 
um ato performativo que acontece na esfera públi
ca, tornando-se evidente a aproximação de sua per
cepção acerca da política com a arte. De fato, tal 
percepção da política como produtora de significado 
compartilhado é uma aproximação filosófica com a 
análise da estética, desenvolvida por Kant. A esté
tica kantiana apontava que a construção de sentido 
na arte depende da comunidade dos homens, isto é, 
a compreensão seria sempre relacionai. Desse modo, 
o debate sobre as relações entre o meio artístico e 
o campo político partiríam de um mesmo ponto: a 
necessidade de compartilhar regras comuns para a 
validade do debate, mesmo que tal inclinação seja 
subjetiva. Portanto, as duas instâncias nasceríam da 
permissão do dissenso e exigiríam o florescimento da 
pluralidade humana. Por isso, a ação política e a arte 
instigariam os seres humanos a pensar sobre sua con
dição no mundo.

Em A Condição Humana, em um breve capítido 
sobre a obra de arte, Hannah Arendt escreve:

do [non-world], um produto de emanação mais que 
de criação. O pensar relaciona-se com o sentimento 
e transforma seu desalento mudo e inarticulado, do 
mesmo modo como a troca transforma a ganância 

do desejo e o uso transforma o anseio deses
perado das necessidades - até que todos se tornem 
adequados a adentrar o mundo e serem transforma
dos em coisas, serem reificados. Em cada caso, uma 
capacidade humana que, por sua própria natureza, 
é comunicativa e aberta-ao-mundo [world-open], 
transcende e libera no mundo uma apaixonada in
tensidade que estava aprisionada no si-mesmo [selj].7

demonstrações dos usos e abusos políticos da arte. O 
nazismo foi o regime que mais explorou a potencia
lidade da atividade artística como propaganda. En
tretanto, também nesse momento as artes sofreram 
um imenso ataque do terror de Estado. Os nazistas 
chegaram ao ponto de produzir uma exposição de 
“artes degeneradas” para atacar a produção de 
guarda daquele período. Mais uma vez se percebe a 
aproximação dos dois campos: a atividade artística 
é uma das primeiras instâncias a ser cerceada sob 
regimes políticos autoritários.

O período pós-Segunda Guerra Mundial foi um 
momento de profundas transformações econômicas, 
políticas, sociais e culturais em virtude do impacto 
devastador da guerra e de todos os traumas decor
rentes dos totalitarismos, da explosão das bombas 
atômicas e da emergência da Guerra Fria. Tal situa
ção engendrou uma resposta no meio artístico. Nos 
anos 1960, surgiu uma reação no meio artístico aos 
processos de modernização. Foi uma movimentação 
que começou nos Estados Unidos convulsionados pe
las lutas pela igualdade de direitos civis e chegou até 
a Europa no final daquela década. Os artistas faziam 
uma forte crítica ao racionalismo e aos projetos de 
modernização, tanto capitalistas quanto comunistas.

Da condenação à utopia modernizadora do pe
ríodo modernista, surgiu a arte contemporânea. Por 
isso, não há como dissociar a arte de nosso tempo 
da política. Entretanto, a compreensão da política 
também se estendeu a novos horizontes. A nova sen
sibilidade artística- marcada pelo surgimento das 
instalações, pela política das performances, pela ideia 
de intervenção -trouxe uma série de novas preocupa
ções para a arte. Por exemplo, artistas como Joseph 
Beyuse levaram os temas da tradição e da conser
vação cultural a um status fundamental em suas 
preocupações políticas e estéticas. Podemos afirmar 
que, se a arte do modernismo estava voltada para 
preocupações com o futuro (particularmente em suas 
preocupações políticas), a arte contemporânea tem 
sua produção voltada para o presente.

Conforme Andreas Huyssen, a produção artís
tica contemporânea opera em um campo de tensão 
entre tradição e inovação, conservação e renovação, 
cultura de massas e alta cultura, sendo que os segun
dos termos já não desfrutam de privilégio em relação 
aos primeiros. O sentimento, portanto, é o de que 
não estamos mais destinados a completar o projeto 
da modernidade, embora nem por isso a única saída 
seja a irracionalidade absoluta ou o niilismo. A arte 
contemporânea tem conseguido ultrapassar um telos

mentos políticos da primeira metade do século XX 
e, a partir desse discernimento filosófico, perceber 
que, em verdade, tais eventos teriam sido antipolí- 
ticos. O investimento teórico arendtiano, portanto, 
pode ser entendido como uma tentativa de resgate da 
experiência política moderna diante do desastre tota
litário. Em Origens do Totalitarismo, por exemplo, 
ela explica o modo como esses governos, em vez de 
exacerbarem a ação política, de fato a aniquilaram.5

Para a filósofa, o terror de Estado protagonizado 
pelos regimes totalitários teve como objetivo a des
truição da pluralidade humana. Tais regimes propu
nham, através da construção de uma uniformidade 
artificial, a formação de sociedades absolutamente 
homogêneas. Daí se explicaria, por exemplo, o feti- 
chismo totalitário por homens em uniforme, paradas 
e afins. A ideia de uniformização humana é excluden- 
te com o posicionamento sobre a essência da política 
desenvolvido por Hannah Arendt, para quem o sen
tido da política era a liberdade. Nessa perspectiva, 
a ação política existiría como um ato relacionai, ou 
seja, a viabilidade do agir político depende da inte
ração dos indivíduos em uma comunidade. Por isso, 
a política seria o exato contrário da violência, já que 
o domínio físico representaria a anulação da comuni
cação e do debate. Em termos metafóricos, pode-se 
dizer que, entre a ponta, da baioneta e o ser humano, 
não haveria diálogo, restando tão somente o medo. 
Dito de outro modo, somente na capacidade humana 
de pensar junto é que se instituiría a política e a 
liberdade.

Em nosso tempo, adaptado ao utilitarismo, uma 
visão generosa da ação política parece por demais 
sonhadora. Uma vez que, para a maioria, seu sentido 
é apenas o de gerar melhorias na educação, na saúde, 
na segurança, etc. A atividade política foi transforma
da em mera habilidade técnica, passando a responder 
a questões que, na verdade, lhe são exteriores. Sendo 
transformada em quase sinônimo de administração, 
o critério do bom exercício político consiste na quan
tidade de bens materiais que os governos podem pro
porcionar. Esvaziou-se a capacidade de produção de 
significado da ação deliberativa, esgotou-se a crença 
de que através do debate seja possível encontrar as 
saídas para os grandes dilemas humanos e, diante 
de tal descrédito, a política tornou-se mais uma ins
tância sem sentido em uma sociedade abarcada pelo 
consumismo e pelo tecnicismo.

Retornar ao pensamento de Hannah Arendt 
permitiría descortinar novas questões para o debate 
acerca do significado da política no contexto de cri-

crua

van-

Ao entender a obra de arte como produção da di
ferença. como manifestação da pluralidade humana, 
Hannah Arendt então a aproxima decisivamente da 
ação política. A arte é vista como elemento questio- 
nador do significado das coisas e produtora de novos 
sentidos compartilhados sobre a experiência de estar 
no mundo. Segundo Kant, o exercício do artista seria 
o de explorar as fronteiras da produção de “satisfa
ção desinteressada” -e, com isso, a produção artís
tica torna-se uma reificação da pluralidade humana 
desenvolvida no ato do pensamento. Ao se adotar 
esse prisma, torna-se evidente a complementação en
tre a arte e a política. Emerge na ação política uma 
perspectiva estética e percebe-se o quão impregnado 
por mecanismos políticos encontra-se o meio artísti
co. Logo, a política como exercício da liberdade signi
fica resgatá-la do tecnicismo racionalista moderno e 
reaproximá-la da arte.

Então, o sentido político da arte estaria, em pri
meiro lugar, no fato de que a obra de arte induziría as
pessoas a pensar por si mesmas e, simultaneamente, 
lazer desse pensamento algo compartilhado 
mundo ao redor. A arte compeliría à formação de 
sentidos partilhados e dela dependería. Esse ponto 
de vista associa a experiência estética à comunica- 
bilidade. Talvez seja por isso que Hannah Arendt 
chegou a afirmar que a estética tenha sido a “filosofia 
política que Kant jamais produziu”,8 visto 
tendimento kantiano do juízo estético permite 
te da discordância, mas exige a explicitação pública 
das opiniões. Nessa ótica, gosto é de fato algo 
se discute e tal percepção do julgamento estético 
transmutada

com o

A fonte imediata da obra de arte é a capacidade hu
mana de pensar, da mesma forma como no homem 
a ‘propensão para a barganha e a permuta’ é a fonte 
dos objetos de troca e sua aptidão para usar é a 
fonte dos objetos de uso. Trata-se de capacidades do 
homem, e não meros atributos do animal humano, 
como sentimentos, carências, necessidades, aos quais 
estão relacionadas e que muitas vezes constituem o 
seu conteúdo. Essas propriedades humanas são tão 
alheias ao mundo, que o homem cria como seu lar 
na Terra, quanto as propriedades correspondentes 
de outras espécies animais, e se elas tivessem de 
constituir um ambiente fabricado pelo homem para 
o animal humano, esse ambiente seria um não-mun-

que o en- 
e par

que

ação política exige não só o direito 
de todos terem opinião, mas também a obrigação ge
ral da participação na esfera pública.

As for

na

mas como a arte intervém no espaço públi
co são as mais variadas possíveis. A produção artísti- 

sempre é crítica, e o século XX é pródigo emca nem

mana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 210.
Lições sobre a filosofia política de Kant. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 33.

5 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letra, 1989.
6 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 12.
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liação de como os processos criticados na sociedade 
são repetidos irrefletidamente no meio artístico. Os 
casos mais bem-sucedidos de intervenção política a 
partir da arte são justamente aqueles que partiram 
do campo artístico- a produção de Marcei Duchamp 
é um excelente exemplo disso.

Hannah Arendt, após a tragédia de duas guerras 
mundiais e do holocausto, estava imbuída do desejo 
de demonstrar a necessidade de considerar a política 
como elemento fundante de uma sociedade capaz de 
superar os acontecimentos catastróficos do passado 
pela produção de sentido comum. Ela encontrou na 
estética a fortaleza teórica de seu empreendimento 
filosófico. Alguns anos depois, em nosso tempo ace
lerado, parece difícil encontrar sentido, que dirá co
munidades de sentidos partilhados. A arte, diante 
disso, pode tornar-se um oásis ou uma miragem. Um 
oásis quando se encontra referenciada na revisão do 
meio artístico e, com base nele, insere-se criticamen
te no mundo. Uma miragem (ou simulacro) quando 
transformada em simples ilustração de plataformas 
externas. Trata-se, portanto, de recolocar a ação po
lítica no foco da arte e a crítica de exposições em 
novo patamar, já que a tensão entre política e esté
tica, embora pareça perturbadora, simultaneamente 
limita e expande nossos horizontes: é nosso drama e 
nossa solução.

objetivo de reposicionar o debate sobre as relações 
entre as duas esferas. Trata-se de demonstrar que, 
para avaliar as relações entre política e arte em 
exposições, é necessário adensar conceitualmente 
a compreensão da política, de seus mecanismos e 
do seu sentido no mundo atual. Também é preciso 
intensificar a importância de haver, na elaboração 
das plataformas curatoriais, uma ancoragem sólida 
na história da arte e na historiografia de exposições 
para perceber as interferências do contexto social na 
produção artística. Em síntese, superar a visão uti
litária da arte e da política, como propunha Arendt, 
é fundamental nesse processo. Assim argumentou o 
antropólogo Clifford Geertz:

perigoso de abstração, não-representação e sublimi
dade, que as críticas ao modernismo em seu começo 
sustentavam, para permitir a abertura de um novo 
universo crítico e criativo para a cultura e para a 
arte.9

Desse modo, a arte contemporânea constitui um 
espaço para a politização do campo artístico, tanto 
de seu interior quanto em suas relações com os de
mais projetos sociais. Por isso, a produção contempo
rânea não torna a arte modernista obsoleta, mas joga 
sobre ela novas luzes, enuncia parte de suas contradi
ções e evidencia contradições da própria contempora- 
neidade. Quando apresentadas cm conjunto, as pro
duções de tempos diversos inserem-se em uma nova 
constelação política e cultural que lhes oferece novos 
sentidos. Assim, a produção artística, o colecionis- 
mo (em especial aquele realizado por instituições) e 
os programas de exposições passam a intervir em 
seu contexto por meio da seletividade e da densidade 
conceituai de suas escolhas e abordagens.

A explosão dos referenciais artísticos do moder
nismo na construção da produção contemporânea 
não significou- nem significa -uma separação da 
arte e da política. Ao contrário, avaliando-se minu
ciosamente, percebe-se que a emergência de novos 
temas nos trabalhos artísticos caminha junto com a 
incorporação de uma série de novos temas no âmbito 
político nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Este foi o 
momento de emergência dos debates públicos acerca 
do ambientalismo, das preocupações com os povos 
originários e da alteridade, do feminismo e das ques
tões queer, por exemplo.

Logo, pode-se facilmente caracterizar a emer
gência da arte contemporânea como um momento de 
politização do campo artístico. Conceitualmente, é 
correta a afirmativa. Entretanto, tal percepção tem 
servido de base para projetos curatoriais, expositi- 
vos e museológicos que, avaliando-se por uma ótica 
política simplista e conceitualmente pobre, têm cons
truído projetos nos quais a arte é transformada em 
mera ilustração de visões sobre a organização social. 
Nos últimos anos, vemos uma tendência na organiza
ção de exposições que partem de percepções filosófi
cas ou políticas como constituidoras de plataformas 
curatoriais a ponto de que a percepção programática 
definida torne a produção artística simples acessório 
explicativo de uma defesa de determinada visão de 
mundo. São exposições que passaram a ser prescriti- 
vas de uma política-mundo, em vez de revisoras dos 
efeitos da ação política na arte.

A retomada, neste artigo, do posicionamento de 
Hannah Arendt acerca, da política e da arte tem o

A participação no sistema particular que chamamos 
de arte só é possível através da participação no sis
tema geral de formas simbólicas que chamamos de 
cultura, pois o primeiro sistema nada mais é que um 
setor do segundo. Uma teoria da arte, portanto, é, 
ao mesmo tempo, uma teoria da cultura e não um 
empreend i mento autônomo.1D

As duas esferas correm em paralelo, de modo 
a não haver sobrepujança de uma sobre outra, mas 
sim cruzamentos mútuos entre os campos. Torna-se 
evidente, assim, que a política não é apenas o que 
acontece em Brasília ou Washington, mas que ela se 
manifesta de diversas maneiras nos vários domínios 
da atividade humana. Contudo, a construção de uma 
visão holística e compreensiva sobre o tema não per
mite a quem se aventure a organizar uma exposição 
esquecer-se de que este é um projeto que parte de 
determinado espaço: o campo artístico. E é justa
mente a partir do adensamento referente à revisão 
histórica da produção artística que deve partir uma 
plataforma curatorial que aborde temas políticos ou 
sociais para o desenvolvimento de uma exposição que 
pretenda realizar uma intervenção política, seja no 
meio artístico, seja na sociedade como um todo.

Nesse caso, não há saída: a arte é o ponto de 
partida e de chegada em projetos expositivos que 
abordam a produção artística com base em um olhar 
político. Interferir no meio social a partir de uma 
exposição de arte com tais características pode deter
minar o sucesso de uma ação militante; porém, se o 
discurso proferido pela mostra não estiver fortemente 
ancorado no campo artístico, a polêmica social tor- 
na-se pueril, porque será passageira. Uma exposição 
que não revisa a produção artística com olhar crítico 
torna-se conservadora em sua estratégia de exibição, 
visto que a intenção da crítica social impede a ava-

♦

9 HUYSSEN, Andreas. Mapeando o pós-moderno. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque (org.). Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
10 GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 113.
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ARTHUR TIMÕTHEO DA COSTA [Rio de Janeiro-RJ. 1882-1923]
A dama de branco, 1906
Óleo sobre tela
191.8 x 95.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por compra, 1957

FRANTZ [Rio Pardo-RS. 1963) 
Sem título, 2011 
Pintura sobre tela 
200 x 50 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por doação do artista
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FRANTZ [Rio Pardo-RS, 1963] 
Sem titulo, 2011 
Pintura sobre lona 
495 x 192 cm 
Coleção do artista

FRANTZ [Rio Pardo-RS, 1963] 
Sem titulo, 2011 
Pintura sobre lona 
Coleção do artista
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CIBELE VIEIRA [Porto Alegre-RS, 1973]
Mosca. 2009
Fotografia
100 x 66.5 cm
Edição 1/6
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista, 2011

CIBELE VIEIRA [Porto Alegre-RS, 1973]
Noiva. 2009
Fotografia
100 x 66.5 cm
Edição 1/6
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista, 2011
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CARLOS FAJARDO [São Paulo, 1941]
Sem título, 1989.
Construção com 13.244 tijolos.
Edição de 3
Coleção Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul
e coleção do artista
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CARLOS FAJARDO [São Paulo, 1941]
Sem título, 1989.
Construção com 13.244 tijolos.
Edição de 3
Coleção Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul e 
coleção do artista
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PEDRO WEINCÀRTNER [Porto Alegre-RS, 1853-1929] 
Escombros, s.d.
Oleo sobre papelão 
34 x 54 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra, 1954

LEONARDO FANZELAU [Porto Alegre, 1983] 
Obra com defeito, 2011 
Bronze fundido 
Coleção do artista

JOÃO FAHRION [Porto Alegre/RS, 1898 -1970]
Interior de atelier, s.d
Oleo sobre tela
60 x 52 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação das Lojas Renner, 2002

PEDRO WEINGÀRTNER [Porto Alegre-RS, 1853-1929] 
Atelier Julian. s.d.
Oleo sobre tela 
64.3 x 79 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação das Lojas Renner, 2002

CARLOS PETRUCCI [Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012] 
Ateliê, 1947
Oleo sobre cartão colado em madeira
62 x 49 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, s.d.
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VILN/fA VILLAVERDE [Buenos Aires/Argentina. 1942]
Vieja barca, 1975
Úxidos, chamote esmaltado
19.3 x 33.8 x 18.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista, 1975

LUIZ CARLOS FELIZARDO [Porto Alegre-RS. 1949]
Arquitetura. 1979
Fotografia
29.6 x 23.9 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por compra, 1983

LUIZ CARLOS FELIZARDO [Porto Alegre-RS. 1949]
Arquitetura. 1979
Fotografia
29.6 x 23.9 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por compra, 1983

PEDRO WEINGÀRTNER [Porto Alegre-RS, 
1853-1929]
Estudo de plantas. 1890 
Oleo sobre tela 
51 x 25 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação das Lojas Renner, 2002

ARAÚJO PORTO ALEGRE [São José do Rio Pardo-RS,1806 - Lisboa-Portugal.1879] 
Croquis para um cenário, s.d.
Aquarela s/ papel 
35.5 x 44 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por transferência do Museu Júlio de Castilhos. 1978

PEDRO WEINGÀRTNER [Porto Alegre-RS, 1853-1929] 
Ruínas, s.d.
Óleo sobre madeira 
35 x 42.5 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra. 1954

RAFAEL PAGATINI [Caxias do Sul-RS. 1985] 
Amanhecer no porto. 2010.
Xilogravura sobre papel wenzou (edição de 6). 
Coleção do artista.
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SAINT CLAIR CEMIN [Cruz Alta-RS, 1951]
Na vert, 1993
Bronze pintado (hydrocal)
50.8x112x112 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 2011



FRANCISCO STOCKINGER [Traun, Áustria. 1919 - Porto Alegre. 20091
Touro. 1987.
Bronze.
Coleção Renato Malcon
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lEVENIR COMERLATO [Caxias do Sul, 1952] 
Corpo Porco, 2008.
Fotografias
(registro de performance da artista). 
Coleção da artista

EVENIR COMERLATO [Caxias do Sul, 1952] 
Corpo Porco, 2008.
Fotografias
(registro de performance da artista). 
Coleção da artista)

MÁRIO CRAVO [Salvador/BA. 1923]
Exu, s/d
Pedra sabão
33.8 x 36 x 40 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por compra, 1955

EVENIR COMERLATO [Caxias do Sul, 1952]
Órgãos de Eu Porco, 2010.
Fotografia (registro de performance da artista). 
Coleção da artista
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LEONARDO CANTO [Porto Alegre-RS. 1963]
Sem titulo, 1986
Acrílico sobre tela
60 x 116 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 1986

LEOPOLDO GOTUZZO [Pelotas-RS, 1887 - Rio de Janeiro-RJ, 1983]
Almofada amarela, 1923
Óleo sobre tela
60 x 115 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado, 1954
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LENIR DE MIRANDA [Pedro Osório-RS, 1945] 
Sem título, 1986
Acrílica sobre madeira e fitas de tecido
139 x 75 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista, 1986

SAINT CLAIR CEMIM [Cruz Alta-RS, 1951]
Shy synomorphism.2000 
Bronze, 56 x 18 x18 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação de Jorge Gerdau Johannpeter, 2005

FRANCISCO STOCKINGER [Traun-Austria. 1919 - Porto Alegre-RS, 2009]
Sobrevivente. 1971
Ferro, osso, madeira
106 x 63 x 36 cm
Aquisição por doação do artista, 1986
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ANDREI THOMAZ [(Porto Alegre. 1981] 
Dédalo e Ariadne. 2004-2008.
Web art. Computador e Monitor. Software 
desenvolvido pelo artista.
Coleção do artista.

ANDREI THOMAZ [Porto Alegre. 1981] 
Auto-retrato no labirinto,2008.
Web art. Computador, Monitor e web-cam. 
Software desenvolvido pelo artista.
Coleção do artista.
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* ^ ÍPYEDDO TITZE [Santana do livramento-RS, 1935] 
Alvorada, 1976 

Tear manual de baixo liço com fios de là e 
tecidos rasgados 

• 220 x 100 cm
Acervo do MARGS 

Aquisição por doação do artista, s.d.
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ALICE SOARES [Uruguaiana-RS, 1917 - Porto Alegre-RS, 2005]
Desenho II, 1977
Crayon e sangüínea
57.5 x 37.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista, 1977

FRANCISCO STOCKINGER [Traun-Áustria. 1919 - Porto Alegre/RS, 2009] 
Sem titulo, s.d.
Mármore 
76 x 29.5 x 30 cm 
Acervo do MARGS

HILDEGARDO LEÃO VELLOSO 
[Palmeiras-SP, 1899 - Rio de Janeiro, 1966] 

Cabeça de jovem, s/d.
Mármore.

Acervo Pinacoteca Ruben Berta, Prefeitura de Porto Alegre.
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JOSÉ DE SOUZA PINTO [Ilha Terceira-Açores, 1856 - 
Porto/Portugal, 1939]
Cabeça de Velha, s.d.
Oleo sobre tela, 40.1 x 32 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição, 1955

EDGAR KOETZ [Porto Alegre-RS, 1914 -1969]
Da série Alienados. 1961
Nanquim sobre papel
55.5 x 36.7 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da Brasil Telecom. 2002

EDGAR KOETZ [Porto Alegre-RS. 1914 - 1969]
Da série Alienados, 1961
Nanquim sobre papel
.53 x 33 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da Brasil Telecom, 2002

EDGAR KOETZ [Porto Alegre-RS, 1914 -1969]
Casal de velhos, 1951
Xilogravura
44.5 X 32.6 (37.4 x 27) cm 
Edição 4/100 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da Brasil Telecom, 2002

DANÚBIO GONÇALVES [Bagé, 1925] 
Retrato de J. Janotiac, da série Minas do 
Butiâ, 1956.
Aquarela sobre papel.
Acervo Museu do Carvão

DANÚBIO GONÇALVES [Bagé, 1925] 
Retrato de Henrique, da série Minas do 
Butiá, 1956.
Aquarela sobre papel.
Acervo Museu do Carvão
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PAULO OSIR [São Paulo/SP. 1890 • 1959]
Imigrante lituano, 1930 
Oleo sobre tela, 74 x 61.5 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado. 1955

JOSEPH BAIL [Limonest/França, 1862 - Paris/França, 1921]
La petitebonne, 1896
Oleo sobre tela, 128 x 58 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por compra. 1957

HENRIQUE BERNARDELLI [Valparaiso/Chile, 1857 - 
Rio de Janeiro/RJ, 1936]
Perfil, 1913 
Oleo sobre tela 
74 x 50 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra, 1957

FRANZ VON LENBACH [Schrobenhausen/Alemanha, 1836 
- Munique/Alemanha, 1904]
Retrato do Poeta Paul Heyse, s.d.
Óleo sobre tela 
58.7 x 43.8 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra, 1960

ELISEU VISCONTI [Villa di Santa Caterina, Ciffoni 
Valle Piana/ltália, 1866 - Rio de Janeiro, 1944] 
Dorso de mulher, s.d.
Óleo sobre tela 
41 x 47.5 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra, 1955

GALDINO GUTTMANN BICHO [Petrópolis-RJ, 1888 - 
Rio de Janeiro, 1955] 

Mulher tomando chimarrão. 1925.
Óleo sobre tela. 

Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, 
Prefeitura de Porto Alegre
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f VASCO PRADO [Uruguaiana/RS. 1914 - Porto Alegre/RS, 1998]
Reprodução póstuma de gaúcho, 2001
Bronze patinado
108 x 33 x 28 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação de Justo Werlang e Jorge Gerdau Johannpeter

ANTÔNIO CARINGI [Pelotas/RS. 1905 • 1981] 
Banhista, 1960
Bronze, 87.5 x 26.5 x 16.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da Brasil Telecom
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GISELA WAETGE [São Paulo. 1955.]
Da série: quem conta um ponto, aumenta um conto (tríptico), 2011. 
Grafite, nanquim, pigmentos e base 
acrílica sobre tela.
Coleção da artista
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JAC LEIRNER [São Paulo/SP. 1961]
Little pillow, 1991
Feltro, cédulas de cruzeiro e dólar, manta de poliéster 
21.6 x 46.5 x 7 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do Instituto Arte na Escola, através do Projeto arte.br, 2004
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EMILIANO Dl CAVALCANTI [Rio de Janeiro/RJ, 1897-1976]
Composição, 1941 | Óleo sobre tela, 127,4 x 194 | Aquisição por transferência do Palácio Piratini, 1955

LUIZA PRADO [Porto Alegre-RS, 1914 - 
Rio de Janeiro-RJ, 2000]
Vaso (n°2). 1956 
Cerâmica com esmaltes 
53.5 x 41.1 0 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por compra, 1957

MARLIES RITTER [Porto Alegre/RS, 1941] 
Constança, estas laranjinhas a mãe cortou 
para ti, 1984
Cerâmica esmaltada em branco e 240 peças
de terracota
11.5 x 35.4 0 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 1984

l»

SANDRO KA [Porto Alegre, 1981] 
Nossa Senhora do Relax. 2007 
Gesso, plástico e MDF 
Coleção do artista
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NARA AMÉLIA [Três Passos. RS, 1982]
Stummheit, da série o grande sofrimento da natureza, 2009. 
Gravura em metal (água-forte), aquarela 
Coleção da artista

NARA AMÉLIA [Três Passos. RS. 1982]
Vertigem, da série sobre o que se deve guardar, 2008. 
Gravura em metal (água-forte)
Coleção da artista.

SANDRO KA [Porto Alegre, 1981]
Reconhecimento. 2008
Borracha e porcelana
10 x 12 x 10cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista. 2012

NARA AMÉLIA [Três Passos, RS, 1982]
Irá meu benfeitor reconhecer minha voz no 
inferno?, da série jó, adão e joetel, 2008.
Gravura em metal (água-forte), aquarela, bordado 
Coleção da artista

NARA AMÉLIA [Três Passos, RS, 1982]
A bendita misericórdia, da série jó, adão e joetel, 2008. 
Gravura em metal (água-forte), aquarela, bordado 
Coleção da artista
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JOÂO FARIA VIANA [Porto Alegre/RS, 1905 - 1975]
Sem título. 1944
Aquarela sobre papel
37,4 x 47.7 cm
Acervo do MARG5
Aquisição por doação de Odina Moritz,1990

FÁBIO ZIMBRES [São Leopoldo, RS, 1964] 
Desenho sem título, 2010.
Grafite sobre papel Flanemuller. 
Coleção do artista

WALTON HOFFMAN [Curitiba-PR, 1955]
Sem título. 2001
Acrílico sobre compensado
159 x 7 x 6 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 2001

PEDRO WEINGÀRTNER [Porto Alegre-RS, 1853 -1929]
Dafne e Cloé, 1916 
Oleo sobre tela 
47 x 75 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado, 1955

ESTEPHANIO FUSSBACH [Alemanha, 1928 
- Campo Bom-RS, 2006]
A Caminho da Escola. 1977
Oleo sobre eucatex
60 x 45 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista. 1980
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DAKIR PARREIRAS [Niterói-RJ, 1894 - Rio de Janeiro-RJ, 1967] 
Fazenda do século XIX, 1950 
Oleo sobre tela,
120 x 155 cm 
Acervo do MARGS 
Aquisição por permuta, 1983

ERNST ZEUNER [Zwickau-Alemanha, 1898 Porto Alegre-RS, 1967]
Sem título. 1963-1969
Têmpera sobre papel
24.5 x 36 cm
Acervo do MARGS
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LEONARDO FANZELAU [Porto Alegre, 1983]

Ovo Hirst 2010. Ovo Koons, 2010. Ovo Warhol, 2009Ovo Dali; 2011. Ovo Manzoni, 2009. Ovo Matta-Clark, 2010 Ovo Magritte. 2010
Acrílico, mdf, ovo Acrílico, mdf, ovo, válvula de inflar Acrílico, mdf, ovo, papel Acrílico, compensado, Acrílico, mdf, ovo Acrílico, impressão em Acrílico, mdf, ovo

ovo, placa com papel couché, mdf, ovoColeção do artista Coleção do artista Coleção do artista Coleção do artista Coleção do artista
gravação Coleção do artista
Coleção do artista



104 105

ERNST ZEUNER [Zwickau-Alemanha, 1898 - Porto Alegre-RS, 1967]
Sem titulo. 1963-1969
Têmpera sobre papel. 24.5 x 36 cm
Acervo do MARGS

)>\

MARIA TOMASELLI [Innsbruck Áustria. 1941] ■X: DUDI MAIA ROSA [São Pau\-SP. 1946];e-l
Sepultura Urubú-Kaapor. 1976 Sapa: reprodução. 2001 Sem titulo. 2007
Desenho em grafite sobre papel, 102 x 153 cm Bronze patinado V Técnica mista: resina, poliéster pigmentada e fibra de vidro/Acervo do MARGS 171 x 47 X 64 crn 196 X 196 x 6.5 cm
Aquisição por doação da artista, 2007 Acervo do MARGS

Aquisição por doação de Jorge Gerdau Johannpéter e Justo Werlang, 1999
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 2008

i
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ÉLCIO ROSSINI [Porto Alegre, 1959] 
Bestiário. 2011.
Performance.
'Com colaboração de Anildo Boes. 
4 realizações durante a exposição.
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PIERRE COULIBEUF [Elbeuf, França, 1949)] 
Dédale. 2009
Stills. Filmado em 35 mm. Cor, 26 min. 40 sec. 
Comissionado pela Fundação Iberê Camargo. 
(Edição de 3). Coleção do artista 
Cortesia Regards Productions - Paris

i

IBERÊ CAMARGO [Restinga Seca-RS, 1914 - Porto Alegre-RS. 1994]
Figura em tensão, 1969
Oleo sobre tela
93.1 x 132 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por transferência do Palácio Piratini, 1975

IBERÊ CAMARGO [Restinga Seca/RS. 1914 - Porto Alegre/RS, 1994] 
Sem título, 1988
Caneta esferográfica, 32.7 x 47.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista. 1991
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GLAUCO RODRIGUES [Bagé-RS. 1929 - Rio de Janeiro-RJ. 2004] 
Da minissérie-. O tempo e o vento. 1985 
Aquarela sobre papel, 54.5 x 77 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da Rede Globo, 1986

JULIANO VENTURA [Santa Maria. 1989] 
Para a parede. 2010.
Vídeo NTSC, T34.
Coleção do artista
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ERNST ZEUNER [Zwickau-Alemanha, 1898 - Porto Alegre-RS, 1967]
A vida na cidade: Recreação infantil - O parque.s.ú
Têmpera sobre papel t v
25.5 x 36.5 (21.5 x 33) cm
Arervo do MARGS

*

I

SIOMA BREITMANN [Olgopol/Ucrânia. 1903 - Porto Alegre/RS. 1980] 
Sra. Maria Caetana, s.d.
Fotografia com retoques em grafite
39.5 x 30 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista. 1979

SIOMA BREITMANN [Olgopol/Ucrânia. 1903 - Porto Alegre/RS. 1980] 
João Fahrion, s.d.
Fotografia com retoques em grafite 
39.5 x 30 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 1979

JULIANO VENTURA [Santa Maria, 1989] 
Restinga Seca. 2011.
Video HD, 1’40 
Coleção do artista.

RAFAEL PAGATINI [Caxias do Sul-RS, 1985]
Rua Tronca. 2011.
Xilogravura sobre papel wenzou (edição 6). 
Coleção do artista

0
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ROCHELE ZANDAVALLI 
[Garibaldi-RS. 1980]
João Fahrion por SiomaBreitman - Da série 
Rever: retratos ressignificados, 2011 
Bordado sobre Fotografia.
Coleção da artista

ROCHELE ZANDAVALLI [Garibaldi-RS, 1980]
Maria Caetana por SiomaBreitman - Da série Rever: retratos 
ressignificados, 2011.
Bordado sobre Fotografia.
Coleção da artista.

ROCHELE ZANDAVALLI 
[Garibaldi-RS. 1980]
Sem título, da série 
Rever: retratos 
ressignificados, (2009-2012) 
15 x 10 (aprox.)
Fotografia apropriada e 
bordada.
Coleção da artista

ROCHELE ZANDAVALLI 
[Garibaldi-RS, 1980]
Sem título, da série 
Rever: retratos 
ressignificados. (2009-2012) 
15 x 10 (aprox.)
Fotografia apropriada e 
bordada.
Coleção da artista

ROCHELE ZANDAVALLI 
[Garibaldi-RS, 1980]
Sem título, da série 
Rever: retratos 
ressignificados, (2009-2012) 
15 x 10 (aprox.)
Fotografia apropriada e 
bordada.
Coleção da artista

LEOPOLDO PLENTZ [Porto Alegre/RS, 1952] 
Papel cortado #4 
50 x 39 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por Prêmio Aquisição - Prêmio Gaúcho 
de Fotografia - edição 1998,1999

LEOPOLDO PLENTZ [Porto Alegre/RS. 1952]
Papel cortado #1
50 X 39 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por Prêmio Aquisição - Prêmio
Gaúcho de Fotografia - edição 1998,1999

W:

*

*

PEDRO AMÉRICO [Areia-PB, 1843 - Florença, 1905] 
Busto de jovem, 1889. 

Oleo sobre cartão. 
Acervo Pinacoteca Ruben Berta, 

Prefeitura de Porto Alegre

V
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5. JACOB PRUDÊNCIO HERRMANN [Porto Alegre, 1896 - 1967] 
Ponte de Pedra. déc. 1930 
Captura com câmera Zeisslkon.
Fotografia sobre papel (cópia digital - 
2011), Negativo em vidro (9 x 12 cm).
Coleção Bruno Rolf Herrmann.

4. AFFONSO SILVA [P. Alegre, 1866 -1945]
Aquarela sobre papel
Obra: 14,5 x 22 cm
Moldura: 32 x 40 cm
Coleção Carlos Jader Feldman,

3. MARISTANY DE TRIAS [Barcelona/Espanha. 
1866 - Porto Alegre/RS, 1964]
Ponte de Pedra, s.d.
Oleo sobre tela 
70 x 95.5 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação das Lojas Renner, s.d.

1. ÂNGELO GUIDO [Itália, 1893 - Pelotas, 1969] 
Oleo s/madeira aglomerada, 1942 
Obra: 18 x 21,5 cm 
Moldura: 39 x 49 cm 
Coleção Carlos Jader Feldman.

2. LEONID STRELIAEV (Porto Alegre. 1945) 
Prendedor de Roupas. 1977.
Ampliação digital (2011).
Acervo do Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa/Acervo fotográfico
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7. LIBINDO FERRAS [Porto Alegre. 
1877 - Rio de Janeiro, 1951]
Ponte do riacho. 1929 
Aquarela sobre papel 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, 
Prefeitura de Porto Alegre

11. ARMANDO VIANNA [Rio de Janeiro. 1897 - 1992]
Ponte do Riacho. 1956
Oleo s/tela
Obra: 21 x 26 cm
Moldura: 44 x 49 cm
Coleção Carlos Jader Feldman.

9. CARLOS STEIN [Rio das Antas/SC. 1960]
Ponte de pedra. 2000
Fotografia. 45.5 x 63.5 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 2012

8. HANS STEINER [Graz-Austria, 1910
Gorizia/ltália, 1974
Porto Alegre - Riacho. 1919]
Gravura em metal 
26 x 36 cm 
Acervo do MARGS
Aquisição por doação de Liciê Hunsche, 2002

10. FRANCISCO RIOPARDENSE DE 
MACEDO [Porto Alegre, 1921 - 2007] 
Ponte de Pedra, s/d 
Xilogravura.
Coleção Maria Leda Macedo.

12. J ALTAIR [João Altair de Barros, Porto Alegre. 1934], 
Ponte de Pedra. 1970 
Oleo sobre tela.
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli,
Prefeitura de Porto Alegre.

6. GÜNTER WEIMER [Estrela, RS. 
1939, vive em Porto Alegre.]
Ponte de Pedra. 2011.
Nanquim sobre papel.
Coleção do artista

■

19. FOTÓGRAFO NÃO IDENTIFICADO 
Ponte de pedra. 1940.
Fotografia.
Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim 
Felizardo, Fototeca Sioma Breitman.

15. AFFONSO SILVA [P. Alegre. 1866 1945]
Aquarela
Assinada.
Re leitura da obra “Ponte do Riacho", 1929, 
de Libindo Ferràs. Pinacoteca A. Locatelli.
Obra: 23,5 x 43 cm 
Moldura: 40,5 x 60 cm 
Coleção Carlos Jader Feldman.

16. W. STRAWN 
Sonntagsfahrt (Riacho). 1950. 
Fotografia.
Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim 
Felizardo, Fototeca Sioma Breitman.

17. LUIS MARISTANY DE TRIAS [Barcelona. 
1885 - Porto Alegre, 1964]
Ponte do Riacho. 1952 
Oleo s/madeira 
Obra: 15 x 23 cm 
Moldura: 28 x 37 cm 
Coleção Carlos Jader Feldman

18. LUIS MARISTANY DE TRIAS 
[Barcelona, 1885 - Porto Alegre, 1964] 
Grafite s/papel 
Obra: 11 x 15 cm 
Moldura: 24 x 28 cm 
Coleção Carlos Jader Feldman

13. VIRGÍLIO CALEGARI [Bergamo, 
Itália. 1868 - Porto Alegre. 1937.]
Ponte sobre o arroio dilúvio. 
c. Início Séc. XX.
Papel albumina.
Acervo Museu de Porto Alegre Joaquim 
Felizardo. Fototeca Sioma Breitman.

14. AZEREDO COUTINHO [Jaguarão. 1900 - RJ, 1967]
Ponte do Riacho 1937
Oleo s/madeira aglomerada
Obra: 15,5 x 21 cm
Moldura: 33 x 39 cm
Coleção Carlos Jader Feldman.
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FÁBIO ZIMBRES [São Leopoldo. RS. 1964] 
Marginal. 2010-2011.
Montagem com 16 desenhos em técnica 
mista sobre papel 
77 x 113 cm cada.
Total: 308 x 452 cm 
Coleção do artista

MARINA CAMARGO [Maceió. 1980]
Universos Paralelos (São Paulo), 2011.
Caixa de luz (backlight). lâmpadas, desenho 
de mapa. placa de acrílico com furos. 
Coleção da artista.

ERNST ZEUNER [Zwickau-Alemanha, 1898 - 
Porto Alegre-RS, 1967]
A vida na cidade: Visão geral de uma cidade, s.d 
Têmpera sobre papel 
70 x 24 cm 
Acervo do MARGS

<s
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LEONILSON [Fortaleza-CE, 1957 ■ São Paulo-SP, 1993]
A viagem secreta, 1987
Acrílico sobre lona
97.1 x 151.3 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação de Goldsztein SA. 1999

MARINA CAMARGO [Maceió/AL. 1980]
Mapa II (Porto Alegre). 2009
Impressão de desenho sobre papel fotográfico
130.5 x 151 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação da artista. 2011

DANIEL ESCOBAR [Santo Ângelo/RS, 1982]
Cidades Enigmas III. 2009
Recortes de Mapa turístico sobre papel
55 x 78 cm
Acervo do MARGS
Aquisição por doação do artista, 2011

ALFRED AGACHE [Paris. 1875 - 1959]
Anteprojecto de Ajardinamento do Campo da Redenpção. 1928. 
Nanquim sobre papel de linho.
Acervo do Arquivo Histórico Moysés Vellinho. Porto Alegre.

ISABEL RAMIL [Rio de Janeiro. 1989] 
Anarquiteturas, 2009.
Video digital, 14'30".
Coleção da artista

'
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ÉLCIO ROSSINI [Porto Alegre, 1959] 
Bestiário I - Zoomórfico. 2011 
Performance.
Com colaboração de Anildo Boes
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HESTIÁHIO II - BUCÓLICO
Fotografia: Tanam Hennicka
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ÉLCIO ROSSINI [Porto Alegre, 1959]
Bestiário II, Bucólico, 2011 
Performance
Com colaboração de Anelise Vargas e Karine Paz
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Fotografia: Tonam Hennicko
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ÉLCIO ROSSINI [Porto Alegre. 1959]
Bestiário ill - Retrato sem Rosto, 2011 
Performance
Com colaboração de Maurício Tedesco Rossini
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ÉLCIO ROSSINI [Porto Alegre, 1959] 
Bestiário IV - Zoomórfico. 2011 
Performance
Com colaboração de Anildo Boes
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REALIZAÇÃO

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
CONSELHO CONSULTIVO Dione Marques Campello Costa - Ia Tesoureira

Reny Elisabeth de Araújo Ramacciotti - 2a Tesoureira
Janaísa Cardoso - Secretária
Beatriz Kessler Fleck - Conselho Fiscal
Carlos Carrion de Brito Velho - Conselho Fiscal
Carlos Alberto Carpena - Conselho Fiscal
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Gaudêncio Fidelis - Presidente 
José Luiz de Pellegrin 
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL COMISSÃO DE ACERVO 
ADO MALAGOLI - MARGS Ana Zavadil 

Bianca Knaak 
Blanca Brites 
Gaudêncio Fidelis 
José Francisco Alves 
José Luiz de Pellegrin 
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DIRETOR
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PROJETO LUMINOTÉCNICO
Petroli & CIA

NÚCLEO DE CURADORIA
Ana Zavadil - Curadora-chefe 
Bianca Ferreira dos Santos 
Célia Moura Donassolo 
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Henrique dos Santos Garcia 
Lidiane dos Reis Fernandes 
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Claudia Dornelles Antunes
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Jaqueline Piccini - Núcleo de Design Gráfico 
do MARGS

NÚCLEO DE DESIGN GRÁFICO
FINALIZAÇÃO

Beatriz Azolin - Núcleo de Design Gráfico 
do MARGS
Victória Santos - Núcleo de Design Gráfico 
do MARGS

Gaudêncio Fidelis - Coordenador 
Bárbara Tejada 
Beatriz Ribeiro Azolin 
Victória Francisca de Oliveira Santos
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Gustavo Sá de Oliveira 
Maria Tereza de Medeiros 
Nataliê dos Santos Silveira 
Raul César HoltZ Silva - Coordenador
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Luciane Freitas Dias 
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Sara dos Santos Lima de Souza 
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Elisangela Rosa dos Santos

NÚCLEO EDUCATIVO
Carla Adriana Batista da Silva
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■ Este catálogo foi composto nas fontes Goethe FF Clan, Latin Modern Roman, Latin Modem 
Sans e Modern No. 20, e impresso pela gráfica Pallotti em papel Magno Satin FSC 170g/m2 
com uma tiragem de 2.000 exemplares.

■ Desenhado por Jaqueline Piccini no Núcleo de Design Gráfico do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

FSC
www.fsc.org

MISTO
Papel proveniente 

de fontes 
sávelsrespon

FSC’ C104959
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