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PARÂMETROS DE MEDIDA

A Invenção da Escalo' é uma exposição acerca das relações entre escala e 
espaço, na predisposição estética dos objetos artísticos demonstrada aqui em 
termos comparativos. Propositadamente foram escolhidas obras de generos e 
estilos diversos para esta exposição. Não só porque elas possibilitam realizar um 
confronto entre obras, de modo que estas venham a assinalar as principais 

enções relacionadas ao tamanho dos objetos e sejam de diversas modalidades 
a escala é uma convenção que se apresenta na 

conceitualmente manifesta na
conv
artísticas, mas também porque
forma de uma proposição temática, tal _
formalização das obras. A escala é um aspecto fundamental na constituição da arte, 
pois exerce uma influência considerável em nossa percepção. Sua introdução no 
universo artístico representa uma manifestação inventiva que a caracteriza como 
sendo da ordem da ficção, porque ela é criada como um elemento formal de 
constituição material da obra ou do espaço de representação.
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Nesse confronto entre obras, O Guerreiro (2008), de Francisco Stockinger, é 
colocado lado a lado com a obra Orunko: Axé lemanjá, (1976), de Berenice Gorini. 
Esta obra foi exibida recentemente na exposição O Museu Sensível: Uma Visão da 
Obra de Artistas Mulheres na Coleção do MARGS2, depois de não ter sido mostrada 
pelo museu há mais de 25 anos. Um dos melhores exemplos de arte têxtil da 
coleção do MARGS, a escultura da artista pode ser considerada, em muitos 
aspectos, um contraponto brasileiro às obras em feltro do americano Robert 
Morris A obra de Berenice Gorini, porém, manifesta uma sensibilidade da ordem 
do barroco, mais do que o "minimalismo mole" de Morris, e introduz elementos 
alheios a uma estética de afirmação masculina, ainda que sua grandiosidade por 
vezes se mostre notavelmente forte em relação à escala do corpo. A obra de 
Stockinger, por outro lado, assume uma predisposição afirmativa advinda de sua 
forte relação com a estatuária e do uso de materiais duros e_ industriais Sua 
imponência se articula através de uma verticalidade impositiva e não ocasional.

Em oposição ã obra de Berenice Gorini, uma cerâmica de fania Resmini, 
sem titulo-série grafismo (2007), relembra a verticalidade do corpo, tornando-se 
ao mesmo tempo um Container de escala variável, porque realizada na forma de 
um "cone" que poderia expandir-se infinitamente. Embora a sua escala seja 
determinada pela escolha de um material como a porcelana, a interioridade que a 
obra projeta é superior aquilo que ela é capaz de envolver, já que esse cone podería 

escala muito maior do que esta que resultou em suaser projetado em uma 
disposição formal.

Em outro espectro de um raciocínio da grandiosidade, a obra 
Reconhecimento (2008), de Sandro Ka, lança mão de objetos do universo pop e 
doméstico para abordar questões de sexualidade, identidade e diferenciação. Seus 
objetos mostram-se inclinados a uma experiência que podemos considerar pos- 
duchampiana de articulação conceituai. Em termos de escala, e significativo que 
esta já esteja estabelecida o priori nesses trabalhos de Sandro Ka, uma vez que ela e 
contígua à própria constituição material dos objetos que o artista escolhe. Um caso
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BERENICE GORINI 
(Nova Veneza, 1941) 
Orunko: Axé lemanjá, 1976 
Fibra natural 
420x125x115 cm

similar acontece na obra Jardim Elefante (2004), de Téti Waldraff, uma colagem de 
materiais industriais diversos que decoram cuidadosamente a forma de um 
elefante sobre um skate, o que remonta a uma certa instabilidade do objeto. O 
mesmo movimento encontra-se no desenho sem titulo (1989), de Iberê Camargo, 
com seus emblemáticos ciclistas, destinados a uma recorrente introdução do 
movimento no espaço pictórico.
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FRANCISCO STOCKINGER
(Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre, 2009)
Guerreiro, 2008
Sucata de metal
335 x 100 x 50 cm ' -

r?HENRI MARTIN
(Toulouse/França, 1860- Labastide-du-Vert, Lot/ França, 1943) 
Lafayette prestando juramento / Lafayette prêtant 
serment, 1886 
Óleo sobre tela 
154x47 cm

fIBERÊ CAMARGO 
(Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994) 
Sem Titulo, 1989 
Caneta esferográfica sobre papel 
24,2 x 31,4 cm □PEDRO WEINGÂRTNER 
(Porto Alegre, 1853-1929) 
Sem titulo, 1919 
Nanquim sobre papel 
14,2 x 12,9 cm y

I »];(>]da Escala, 2012Visia da exposição A Invenção 
Galeria Oscar Boeira - MARG5 (Porto Alegre, 1981) 

Reconhecimento, 2008 
Borracha e porcelana 
10 x 12 x 10 cm

Duas proposições diferenciadas do modo como a escala é resolvida 
plasticamente na superfície plana podem ser vistas nas obras sem titulo (1919), de 
Pedro Weingártner, e Lafayette Prestando Juramento no Campo de Marte (1886), de 
Henri Martin. O esmerado e minucioso desenho de Weingártner em bico de pena, 
cujo procedimento insere-se na tradição de retratos, contrasta com a grandiosidade 
da pintura de gênero histórico de Martin, com suas amplas vistas e encenação quase 
operística de arranjo dos personagens. Se no primeiro caso a articulação intimista do 
desenho realiza-se como uma forma de contemplar o detalhe, na pintura de Martin 
o todo adquire prioridade. A escala, em ambas as obras, obedece a uma necessidade 
do detalhamento como espaço de manifestação da expressividade da imagem e 
como dispositivo da representação.

A introdução de uma escala grandiosa foi instrumental em diversos 
momentos de história da constituição material da obra de arte dentro de uma política 
da recepção. Muitas vezes para negar inclusive outras possibilidades de interatividade 

predisposição táctil e olfatória, enfatizando ao mesmo tempo o caráter 
ocularcentrista da produção mais hegemônica. Ao mesmo tempo, o contrário pode 
ser verdade, uma vez que objetos mais intimistas tenham conseguido em alguns casos 
ativar um universo de discrição que favoreceu a manifestação de outros sentidos.

A Invenção da Escala busca apresentar elementos para investigar não só as 
variações da intenção artística sobre a constituição material dos objetos, mas 
também a especificidade do campo de relações entre o espaço e as dimensões 
reais (e destas com a sugestão propositiva da escala), indicando a vontade como 
determinante nas decisões entre realidade e dimensão ficcional.
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(Santana do Livramento, 1951) 
Sem Titulo-Série Grafismo, 2007
Porcelana branca com linhas esmaltadas 
55,5 x 19 x 13,5 cm fr::-!
TETI WALDRAFF 
(Sinimbú/RS, 1959) 
Jardim Elefante, 2004

Mr

Skate, elefante de porcelana, tecido, lantejoulas, 
botões, flores de plástico e cola
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Curador da exposição e Diretor do M ARGS
.§ , : Í1 Berenici Gorlni (Nova Venera. 19411 

Orunko: Axé lemanjá, 1976 
Fibra natural 
420 x 125 x 115 cm 
Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Doação da Artista 
Detalhe da obra
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Curadoria: Gaudêncio Fidelis

Visitação de 26 de abril a 8 de julho de 2012 
De terças a domingos, das lOh às 19h 

Entrada Franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
Praça da Alfândega, s|n° • Centro Histórico 
Cep: 90010-150 • Porto Alegrei RS • Brasil 
Fone (51) 3227.2311 . Fax (51) 3221.2646 

wwww.margs.rs.gov.br 
www.facebook.com/margsmuseu
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