


ECONOMIA, MONTAGEM, LABIRINTO, PRISÃO

Economia da Montagem: Monumentos, Galerias, Objetos tem o seu 
tema centrado no termo montagem e alguns de seus significados 
relacionados de forma mais direta ao campo da arte, seja da área 
cinematográfica, tal qual foi concebida na teoria da vanguarda do cinema 
soviético (1920-30), quanto a montagem espacial escultórica/arquitetural. 
Essa expressão, igualmente, é de largo emprego para designar a inserção 
de objetos artísticos no espaço de exposições. No cinema, o principal 
objetivo da montagem foi o de organizar as sequências cinemáticas para 
propiciar a ilusão e a eficiência da informação tempo/espaço, durante o 
desenrolar da narrativa.

Dentro do contexto desta exposição, economia da montagem refere- 
se a um campo conceituai em que um conjunto de elementos é colocado em 
efeito através de um processo capaz de estabelecer a eficiência do aparato de 
exposições. Nesse caso, diversos fatores são levados em consideração, como a 
montagem propriamente dita, a articulação entre significado das obras e o 
conceito da exposição, a experiência da galeria como espaço privilegiado para 
a visibilidade das obras e a construção de trabalhos in situ e de caráter central. 
Desse modo, criam-se diversos polos de atividade na exposição. O subtítulo, 
Monumentos, Galerias, Objetos refere-se a um conjunto de "artifícios" que 
uma exposição adota com o intuito de construir narrativas e articular 
proposições conceituais. O termo monumentos refere-se tanto às construções 
de maior escala da tradição escultórica, com seu imenso repertório de objetos 
ao longo da história da arte; galerias, ao redimensionamento histórico que 
articula os aspectos labirínticos da história da arte, aos corredores da 
arquitetura histórica que abrigaram obras de arte até a contemporaneidade, 
com o surgimento do espaço imaculado — o "cubo branco"; objetos, como um 
conjunto de proposições que se configuram na forma de pinturas, esculturas, 
desenhos, gravuras e assim sucessivamente.

Para a exposição foram utilizados estrategicamente os quatro 
cantos das galerias laterais do espaço central do museu (a Pinacoteca) para 
a realização de obras especificas para esses locais. Esses vértices sempre 
foram relegados a uma condição subalterna dentro da constituição cultural 
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Outro diferencial que a exposição adota é a inclusão de uma 
exposição dentro da outra por meio da inserção de uma galeria de arte na 
ala direita da Pinacoteca. Essa exposição, intitulada Reduções do Sentido, 
pode ser entendida como uma mise-en-abyme ao proporcionar um 
mecanismo de espelhamento que se reproduz infinitamente. Uma 
exposição dentro da outra, literalmente; ou seja, um espaço expositivo 
dentro do outro, com curadoria, título, proposição temática e conceituai, 
obras e objetos próprios. Essa galeria, interna à exposição Economia da 
Montagem, insere-se na condição de protótipo do cubo branco tradicional, 
o qual discute também o processo regulatório do aparato de exposições e 

vu*fffj§hrria os mecanismos que dirigem o campo de articulações curatorias. 
Tudo isso sem negligenciar uma abordagem política de questões que 
circundam o espaço expositivo, pela sua dimensão cultural, social e ética.
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A exposição Economia da Montagem: Monumentos, Galerias, 
Objetos, tem como objetivo discutir o aparato de exposições, cujo interesse 
reside na construção, organização e arranjo, como determinante na 
formalização e exibição do objeto artístico. Por vezes, tal disposição reside 
em questões estruturais, proposições temáticas, ou representações 
pictóricas do espaço e da arquitetura, e, ainda, em uma série de variantes 
sobre o tema.

Dando seguimento ao programa de exposições instituído nesta 
gestão, este projeto curatorial sinaliza para um campo conceituai em que 
a articulação das obras no espaço está relacionada a uma consciência 
crítica dos mecanismos de exibição, ou seja, o aparato museológico que 
estrutura a disposição da arte em um campo de visibilidade. Ao fazê-lo, a 
curadoria promove a exibição do acervo de forma criteriosa, em conjunto 
com um número de obras de artistas convidados. No caso desta exposição 
foram incluídos também objetos do acervo do museu Dr. José Faibes 
Lubianca, instituição vinculada à Divisão de Ensino da Academia de Polícia 
Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e do acervo do Presidio 
Central de Porto Alegre.

A expressão economia da montagem refere-se neste caso a um 
conjunto de prerrogativas simbólicas que sedimenta os diversos 
mecanismos postos em funcionamento para que uma exposição tome 
forma diante do olhar público. Dentro deste grupo de elementos 
encontramos três direções sinalizadoras de uma história de construção 
deste aparato ao longo de uma trajetória de exposições. Indicados no 
subtítulo, monumentos, galerias, objetos, invocam, ao mesmo tempo, uma 
série de elementos que ultrapassam um arco histórico referente a estas três 
nomenclaturas demonstrando que há uma recorrência de entidades 
culturalmente construídas que animam este universo.

A exposição problematiza em diversos aspectos os mecanismos 
colocados em movimento para que uma exposição tome forma. Ao fazê-lo 
foi introduzido um dispositivo interpretativo com o objetivo de desconstruir 
a noção de lugar estável. Trata-se de uma galeria dentro da outra, um 
campo de atividade produtiva que se define como autorreferente e ao 
mesmo tempo em trânsito, infringindo as regras que regem o sistema de 
legitimação dentro do museu. Sendo assim, Economia da Montagem inclui 
dentro de sua plataforma conceituai, a exposição Reduções do Sentido. 
Concebida através de um mecanismo de justaposição entre obras de arte e 
objetos provenientes do contexto prisional, a exposição testa as 
prerrogativas do espaço expositivo como uma construção cultural de teor 
normativo. A exposição investiga também o espaço de exposições 
museológico como um modo de produção e controle dos sentidos dentro 
do campo da percepção, ao mesmo tempo que seu parentesco com outras 
formas institucionais de organização e controle, a prisão entre elas. Além 
disso, a proposta curatorial busca lidar com a duplicidade das regras 
produtivas do espaço, ao incluir uma galeria dentro da outra, considerando 
ainda a repetição causada pela sobreposição da assinatura do curador, 
titularidade da exposição e autonomia conceituai dos objetos diante do 
contexto em que se inserem, ou seja, em uma exposição que se realiza 
através de paralelismo e da sobreposição.

Economia da Montagem, exposição dentro da qual Reduções do 
Sentido é apresentada, testa em seus limites as regras da produtividade 
ideológica do aparato de exposições a ponto de colocá-lo em questão, 
abrindo, ao mesmo tempo um outro campo de experiência na formação 
dos mecanismos que regem os princípios de circulação da produção 
artística. A exposição inclui uma obra inédita do artista Almandrade, um 
monumento que invoca criticamente a realidade utópica do modernismo 

disposição de realização das premissas modernas de bem estar 
social e eficiência arquitetônica. A obra Monumento à Arquitetura Moderna 
foi concebida em 1979, e construída pela primeira vez para esta exposição.
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EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 58 ANOS DA FUNDAÇÃO DO 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

ABERTURA DIA 21 DE AGOSTO, ÀS 19H

Visitaçao ate za outuoro de 2012 
De terças a domingos, das lOh às 19h 
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