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Projeto Curadorias de Acervo

Ao mesmo tempo em que inaugura a Exposição Permanente de parte 

de seu acervo, contemplando artistas consagrados até a década de 60, o 

MARGS inicia o projeto de exposições temporárias Curadorias de Acervo. O 

objetivo deste projeto é diversificar e dinamizar nossa programação a partir do 

convite a conceituados críticos, professores e teóricos da arte para ilustrarem, 

livremente, o resultado de suas pesquisas sobre os inúmeros aspectos da criação 

artística, tomando como base as obras de nossa coleção. Assim, ao longo do 

desenvolvimento deste projeto, nenhum período, técnica ou tendência 

artística que estiver representado em nosso acervo deixará de receber especial 

atenção e visibilidade.

Esta proposta deverá ter, ainda, outros desdobramentos. Uma vez que 

cada exposição constitui um módulo auto-suficiente, cada qual acompanhado 

de projeto pedagógico específico e materiais gráficos complementares como 

catálogo e folhetos, será possível com elas organizar projetos educacionais 

diversos e itinerâncias por outras cidades do Rio Grande e do Brasil, divulgando 

o acervo do MARGS através de um direcionamento didático, mas 

acompanhado de sólida fundamentação teórica.
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Karin Lambrecht - Estudo para Der Brunnen (o poço), 
gouache e colagens sobre papel, 1993. 76x64

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS
Período da Exposição:
15 de março a 20 de abril de 2000 Projeto Gráfico: Alex Medeiros



Arte Contemporânea no Acervo do MARGS: 
uma abordagem da produção artística 

realizada no Rio Grande do Sul 
durante os anos 80 e 90.

■

Ana Albani de Carvalho
Professora do Departamento de Artes Visuais da UFRGS; Doutoranda 

em História, Teoria e Crítica da Arte pela UFRGS.

Mesmo tendo em conta que o recorte por décadas se 

constitui em um elemento metodológico facilitador - e sem eludir 

seu aspecto generalizante e parcial ainda assim, é possível pensar 

na produção artística realizada nos últimos vinte anos de modo a 

delimitar um campo de inteligibilidade assentado no 

estabelecimento de características comuns a grupos de artistas e a 

fatos relevantes para a organização do sistema das artes local.

Alfredo Nicolaiewsky - Sem título, 
acrílico e colagens sobre tela, 1 990. 
100,5 x 100,5 cm.
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Seguindo um fenômeno internacional, acentua-se no Rio Grande do 
Sul durante a década de 80, um interesse - seja através de eventos 

institucionais, difusão pela mídia, galerias - pelo jovem artista, aliado ao 

esboço de um mercado para a produção local vinculada ao debate 

contemporâneo.

Regina Ohlweiler - O primeiro vôo do pássaro azul, 
óleo sobre tela, 7990. 750 x 200 cm. Artistas investem na pintura e no desenho, não como um simples 

retorno aos limites seguros de uma categoria definida e uma materialidade 

em contraponto ao extravasamento experimental e às opções de caráter 

coletivo verificado nas duas décadas anteriores. Pelo contrário, mais do que 

negação ou ruptura com as propostas mais radicais - como as levadas a cabo 

durante os anos 70 em Porto Alegre por artistas vinculados à arte postal, à 

performance e, especialmente, a grupos como o Nervo Óptico e o Espaço 

N.O., - as novas gerações de artistas surgidas durante os anos 80 e 90 são 

devedoras de seus questionamentos, atitudes e visualidade. Assim, tanto a 

pintura quanto o desenho dos anos 80 incorporavam o questionamento do 

suporte, materiais e técnicas, a ênfase no gesto que poderia ser estendido até 

o limite da bidimensionalidade, a indagação quanto ao lugar da imagem no 

debate cultural contemporâneo.Gaudêncio Fidelis - Sem título, escultura em 
materiais diversos, 1994. 70 x 75 x 90 cm.



A década de 90 poderia ser pensada enquanto desdobramento e ponto de 

inflexão para algumas tendências apontadas durante o período anterior. Ao longo dos 

anos 90 percebe-se um nítido interesse pelo desenvolvimento de trabalhos em que 

predomina a questão do espaço - objetos, intervenções e instalações assim como a 

investigação em torno do emprego da tecnologia digital, seja com o recurso do 

computador onde é possível enfatizar a interatividade ou no trabalho com imagens 

impressas através de plotters. A fotografia também deve ser apontada como uma área 

de pesquisa em significativa expansão no campo das artes visuais, especialmente na 

segunda metade da década de 90.

A organização desta exposição baseou-se em uma abordagem do 

acervo do MARGS relativa a produção artística realizada durante as décadas de 80 e 

90. Constatou-se que o Museu possui em seu acervo um conjunto expressivo de obras 

produzidas entre o início dos anos 80 e a primeira metade dos 90, sendo a maioria 

realizada por artistas gaúchos, ênfase na gravura e relativamente poucos exemplares na 

área tridimensional. Assim, ressalvando-se o inevitável caráter parcial de qualquer 

amostragem, optou-se por concentrar a exposição em torno de artistas gaúchos. Como 

critério básico estabeleceu-se que a obra pudesse ser considerada representativa de 

questões artísticas relevantes em termos de linguagens durante o período "anos 80 e 

90" e, ao mesmo tempo, da constituição geral do acervo do Museu para o recorte 

cronológico proposto.

Milton Kurtz - Quasi contacto, acrílico sobre tela, 1989. 100 x 100 cm.



Entre as obras selecionadas - que podem ser vistas como 

formando redes de relações possíveis, mais do que caracterizando 

tendências - apontamos questões como a reflexão sobre o lugar da 

arte e de seus objetos, procedimentos e agentes na sociedade 

contemporânea, seja através da imagem e seus desdobramentos, 

como na indagação acerca do vínculo entre história, cultura, arte e 

ornamento, em Vera Chaves Barcellos e Mário Rõhnelt; ou no 

entrechoque entre pintura e uma estética gerada pelos meios 

tecnológicos de produção de imagens, perceptível em Milton Kurtz 

e Romanita Disconzi. A possibilidade de reprodução - típica da 

gravura enquanto técnica - pode ser discutida enquanto linguagem, 

através do jogo sutil entre repetição e diferença, presente no 

trabalho de Maria Lúcia Cattani. Outro olhar sobre questão da 

técnica, dos materiais e de seus limites estéticos como recurso para 

pesquisa artística, pode ser percebido tanto em Alfredo 

Nicolaiewsky quanto em Gaudêncio Fidelis. A histórica luta entre o 

logos - enquanto domínio da organização, da clareza e da 

evidência e o mito, como possibilidade de exacerbação da 

dimensão caótica da vida, do obscuro e do visceral, pode ser 

percebida como elemento de análise para as obras realizadas por 

Karin Lambrechte Regina Ohlweiller.

Vera Chaves Barcellos - Ornamento Díptico, fotografia manipulada 
e eletrografia, 7990. 328 x 118 cm.
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Por fim, a afirmação que se anuncia como 

um lugar-comum: a arte contemporânea se

caracteriza pela diversidade, algo que também 

poderiamos afirmar acerca da cultura ou da 

sociedade em que vivemos, sob determinados 

aspectos. Seja recusando qualquer tipo de limite 

ou fronteira entre o que poderia ser específico do 

mundo da arte ou produto da banalidade 

cotidiana; seja embaralhando as referências às 

linguagens ordenadas segundo critérios 

específicos pelos movimentos estabelecidos ao 

longo da história da arte - o expressionismo ou o 

cubismo, por ex. seja no âmbito da própria 

fatura da obra, através da aglutinação de materiais 

diversos a diversos procedimentos; a produção 

artística contemporânea exige um olhar atento, 

uma disposição por parte do espectador para a 

indagação constante, para admitir a possibilidade 

de que não exista uma resposta. Ou ainda - algo 

aparentemente mais simples -, disposição para 

partilhar uma experiência, uma percepção, 

vivenciar o que é visceral, obscuro, ou lúdico ou 

extremamente lógico.

Maria Lúcia Cattani - Sem título, gravura em 
metal, 1991. 158 x 158 cm.

Mário Rõhnelt - Sem título, acrílico sobre tela, 1991. 103 x 153 cm.



Esta multiplicidade evidenciada pela 

produção artística contemporânea ancora-se na 

opção pelo desenvolvimento de poéticas individuais 

em detrimento do vínculo da obra à linguagens 

reguladas por parâmetros específicos, como ocorria 

nos movimentos típicos da modernidade. O artista na 

atualidade trabalha a partir de conceitos, 

investigando seus limites e seus pontos de tensão. 

Mais do que auto-referencial - como se uma pintura 

sempre remetesse a alguma outra pintura, exigindo 

do espectador uma profunda erudição ou 

restringindo o contato a um grupo de especialistas -, a 

arte contemporânea propõe algo talvez ainda mais 

difícil nestes dias de cultura e pensamento regulados 

por estruturas massificadas: uma experiência 

individual, primordial - mas não inocente 

suspensão dos pré-conceitos, um permitir-se não ter 

modelos, um indagar sobre o estabelecido, ir além do 

senso-comum.
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Romanita Disconzi - Releitura da obra Têmpora mutantur, de Pedro Weingãrtner, acrílico sobre tela, 1986. 113,5 x 143 cm.



Praça da Alfândega, s/n- 
Centro - Porto Alegre - RS 

CEP 090010-000 
TEL (051)227.2311

VISITAÇAO:
teças a domingos, das 10h às 19h

M R G S

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Estado da Cultura


