
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
a Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e 

o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, convidam para a exposição

Siga a
Regra

de
r



Siga a Regra de Ouro é o mais novo trabalho da artista Ana Mãhler criado 
especialmente para esta exposição homônima. A instalação contém um grande 
cubo, no qual se pode entrar, e uma pintura nas paredes da sala de exposição 
do museu, que representam uma nova ordem de referentes da artista, a qual 
observa seu entorno e as relações interpessoais, mas sem deixar sua poética 
relacionada ao espaço.

0 espaço, no conjunto de obras de Mãhler, é inicialmente trabalhado no 
plano pictórico bidimensional com referências muito fortes ao construtivismo 
e ao neoconcretismo. De formas abstratas e geométricas, passa para a 
representação de um espaço tridimensional, ou ambiente, codificado através de 
perspectiva e planos, com os quais transforma o espaço planificado de maneira 
muito meticulosa e precisa.

Posteriormente a este início, na série Lapidações, o suporte de sua 
pintura ganha volume e ocupa de fato o espaço, a pintura vira um corpo, 
como diz Ronaldo Brito (2005) um "salto à dimensão do corpóreo”. A artista 
passa a realizar suas experiências em pintura como se estivessem saindo do 
plano bidimensional, como na série Sarrafos (1987) da artista Mira Schendel, 
relacionando a forma, à dimensão e os suportes ao espaço.

Em Siga a Regra de Ouro esta tendência se confirma, ao projetar um 
cubo de 2,70m3 para dentro da galeria com o intuito de proporcionar uma 
experiência ao público, onde é permitido circular dentro da obra e estabelecer 
relações escalonares. A artista pretende provocar a sensação de ser encoberto 
pela obra, poder interagir e vivenciar o espaço. No lado oposto da sala de 
exposição, as paredes laterais e frontal são pintadas, representando a imagem 
do grande cubo como um reflexo e mais uma vez o espaço é o protagonista da 
instalação que se completa. A pintura que antes se apresentava restrita aos 
limites das telas, adquire nova escala, o suporte se amplia e invade a sala do 
museu. Esta instalação é o resultado das experiências de trabalhos anteriores 
da artista aliada à possibilidade de expansão no espaço, adquirindo grandeza e 
interatividade, uma pintura no "campo ampliado".



Dentro do cubo, encontramos um ambiente totalmente dourado contendo um pedestal com 
um objeto semelhante a uma joia protegida por uma caixa de acrílico e uma estrutura com várias 
pequenas portas pequenas na parede ao fundo. A joia funciona como um portal, através de recursos 
tecnológicos, que nos leva para o campo virtual, outra forma de expansão da obra.

Fora do cubo... outro cubo dourado, este é uma ilusão, um paralelo à forma como os 
relacionamentos interpessoais são tratados na atualidade, uma anamorfosis. De um ponto de vista 
tem profundidade, mas não é real. É somente superfície. A pintura da parede em perspectiva cria a 
ilusão da tridimensionalidade, amplia o espaço expositivo e propõe a representação de um reflexo.
Aqui o reflexo se refere ao espelho de nossas ações, que nos guia em direção à regra de ouro.

Do ponto de vista dos seus referentes, a artista utiliza recursos estéticos como a oposição 
dos elementos, das cores invertidas, o dentro eo fora, o brilho eo opaco, a ilusão e a superficialidade 
para passar a sua mensagem e experiência, ao propor uma reflexão que poderá se transformar em 
novas posturas.

Máhler faz questionamentos importantes sobre a realidade em que vivemos, as ações e 
valores da sociedade em que estamos inseridos e também sobre as relações interpessoais em uma 
época de transformações muito rápidas. Para a artista estamos vivendo um mundo de sentimentos 
vazios, um mundo de faz de conta, de notícias falsas, das redes sociais, onde a tecnologia afasta as 
pessoas que estão próximas..."Como podemos mudar e melhorar isso?”, pergunta.

Siga a regra de Ouro: Faça e deseje para os outros 
o que você quer que façam e desejem para você!

Esta regra norteia suas ações e a direciona para atitudes e pensamentos positivos, como 
artifícios para enfrentar a realidade. Dentro do grande cubo, Mãhler guarda mensagens positivas 
para que os visitantes possam levar, como uma forma de propagar sua "corrente do bem”. E, ao 
expandira obra para o espaço virtual, permite a participação do público, que poderá contribuir com 
seus próprios pensamentos positivos e reflexões, quiçá suas próprias regras de ouro.

Letícia Lau 

Curadora
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