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Lorena Geisel

Lorena Geisel
Michele FingerO "Guarda-roupa”

O "Guarda-roupa" dc Lorena Geisel incita-nos a 
entrar num jogo sutil de pares. Identificá-los?

Ah! Esse é o desafio, pois através do abrir e do fechar de 
suas peças, da vizualização de fotos e do espelho, dá-se início a

A memória exposta: objetos e afetos no gabinete de 
curiosidades de Michele Finger
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Lorena Geisel

Lorena Geisel
O "Guarda-roupa” Michele Finger

O "Guarda-roupa" de Lorena Geisel incita-nos a 
entrar num jogo sutil de pares. Identificá-los?

Alil Esse é o desafio, pois através do abrir e do fechar de 
suas peças, da vizualização de fotos e do espelho, dá-se início a 
um profundo e instigante "Quebra-cabeça" visual.

Brincadeira?

Até pode ser. porém exige mais do Que um distraído olhar 
de curiosidade, exige uma atitude de busca, uma tentativa de 
construção do todo através das imagens Que insistem em não se 
revelar por inteiro.

A articulação engendrada nesta obra "desestabiliza" as 
evidências visuais, retoma Questões sobre os limites da arte, sobre 
a apropriação de objetos do cotidiano e sua elevação à categoria 
artística.

A memória exposta: objetos e afetos no gabinete de 
curiosidades de Michele Finger

A atitude de colecionar é sempre um ritual mnemônico. Reter 
o tempo através da coleção é prender-se às suas testemunhas mais 
duráveis. Se não os seres humanos, pelo menos os seus objetos e 
representações. É a partir da memória e de sua lógica paradoxal da 
impossibilidade possível - do passado como sinalética do presente Que 
o trabalho de Michele Finger se movimenta. Desde criança, a artista 
adouiriu o hábito de guardar, metodicamente, coleções infinitas de 
objetos. Como se fosse sua a missão de disciplinar o mundo da 
descontinuidade e dotar-lhe de sentido pela seleção, organização e, 
sobretudo, pelo resguardo de sua história como lembrança. O gosto 
infantil pelas coisas antigas foi aos poucos incorporado no seu trabalho 
plástico. Quase numa obsessão romântica, em busca de objetos 
abandonados, marcados pelo tempo e, consequentemente, dotados de 
histórias inalcançáveis. Objetos estes ao mesmo tempo fascinantes 
poroue passíveis de esconder, na sua imprecisão fragmentária, a 
possibilidade de constituição de outras memórias através da colagem 
artística. Aliás, na vasta e profícua tradição da colagem percebe-se 
sempre uma latente necessidade museológica de apropriação de algo 
pré-existente Que deve persistir. Um banal Que deve ser desbanalizado. 
ganhando status de arte e constituindo-se numa revisão da tradição. 
Inclusive da tradição da memória. Nos sensíveis universos cenográficos 
criados pelo artista norte-americano |oseph Cornell (1903-1972), 
percebemos evidentes afinidades com o universo onírico das colagens 
de Michele Finger. Sobretudo no Q_ue se refere à confrontação 
passado/presente. As gavetas, caixas, vitrines ou guardados expostos 
na instalação "Gabinete de Curiosidades" formulam-se como um 
verdadeiro excesso de informações sobre a trajetória da artista. O 
próprio atelier se mostra, fazendo uma irônica menção ao colecionismo 
indistinto de objetos exóticos e animais empalhados por parte de

naturalistas e nobres europeus 
dos séculos XVI e XVII. Porém, 
as curiosidades expostas por 
Michele, apesar de seu caráter 
museal, são bem menos 
pretensiosas e se aproximam do 
fortuito humano Que é aQui 
revisitado, homenageado e 
protegido, afetivamente, do 
esQuecimcnto.

Lorena possui uma poética elaborada com reouinte, cujas 
obras são "gestadas" com intensa profundidade e primor. O 
"guarda-roupa", tal como tantas outras obras desta artista, é 
resultado de pesQuisa, reflexão e trabalho árduo.

Nadja de Carvalho Lamas 
Membro da ABCA Associação Brasileira de Críticos de Artes

Obra produzida durante o mestrado cm Artes Visuais, com ênfase em Poéticas 
Visuais, do Instituto de Artes da UFRGS. Apoio Ministério da Cultura Lei de 
Incentivo à Cultura; patrocínio de Móveis Masotti: colaboração de Proficolor 
Laboratório Fotográfico: fotos no armário de Miguel Canabarro: colagem de 
Selrnar Feiteiro

Visite esta exposição no site 
www.artewebbrcisil. com. br

Alexandre Santos

Professor de História da Arte na 
ULBRA c UNISINOS

Michele Finger

Abertura: dia 3 de agosto de 2000, as 19h 
Mostra: 4 de agosto a 3 de setembro de 2000

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Saias Negras

LEI DE 
INCENTIVO 
À CULTURA

Instituto Estadual 
de Artes Visuais

M A RG S GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Estado da Participação Popular 

SECRETARIA DA CULTURA

MINISTÉRIO 
DA CULTURA

http://www.artewebbrcisil


\
:

!

s

I
I
í

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI

;

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

CLP 090010-000 
TEL (051)227.2311

VISITAÇÃO: 
terça a domingo, 
das 10h às 19h

Realização:

Instituto Estadual 
de Artes Visuais

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Estado da Participação Popular 

SECRETARIA DA CULTURAi"


