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Caderno de Experiência desenvolve temas abordados pela exposição 
Cromomuseu sob diferentes enfoques. Ele se constitui de um conjunto 
de proposições para serem lidas, desenvolvidas e pensadas a partir da 
mostra.
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Cromoexperiência: em direção a um projeto 

educativo no cromocubo
das mulheres, a produção não Ocidental e a arte com inclinações queer, 
entre outras. Ora, sabe-se que não se trata aqui de categorias artísticas, 
mas apenas segmentos da produção, que uma vez alijados das prerrogati
vas daquele espaço de exposições mostraram que ele era essencialmente 
excludente. Aliás, foi a própria exclusão promovida por aquele espaço que 
lhes conferiu a condição de “categorias” culturais destituídas das grandes 
narrativas, embora saibamos boje que não se trata mais de buscar incluí- 
las em narrativas hegemônicas.

GAUDÊNCIO FIDELIS
Curador da Exposição 

Diretor do MARGS

Alternativas surgiram, entre elas os chamados espaços alternativos (con
ceituai e fisicamente falando), as obras feitas para o espaço aberto (que se 
convencionou chamar de público) e outras inúmeras manifestações artís
ticas que não dependiam mais do espaço branco e asséptico que consa
grou a arte moderna. Desde o início desta gestão, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS) vem testando criticamente a plataforma concei
tuai do chamado cubo branco e realizando exposições considerando suas 
prerrogativas e atuando criticamente conforme elas.

Passamos alguns anos ensinando no chamado cubo branco, o espaço ca
nônico surgido com a arte moderna que serviu para lhe dar dimensão e 
estabilidade institucional, assim como para canonizá-la. Concebido como 
um espaço asséptico, ausente de qualquer interferência externa, inodoro 
e isolado do mundo externo pela ausência de aberturas e iluminado com 
luz artificial, o chamado cubo branco mostrou-se, ao longo dos anos, a pla
taforma mais eficiente para exibição da arte moderna e contemporânea.
Teorizado exaustivamente pela literatura especializada, em especial pelo 
canônico texto No Interior do Cubo Branco: a ideologia do Espaço de Arte,' 
de Brian 0'Doherty, o espaço de exposições mais celebrado pela história 
mundial de exposições passou, ao longo do tempo, por uma série de críti
cas que o situaram como sendo um lugar problemático e excessivamente 
ideológico para que pudesse abrigar obras sem que se mostrasse excessiva
mente implicado em uma política hegemônica. Ao fazê-lo, aquele espaço 
parecia tudo nivelar e construir a autonomia da arte como uma política da 
forma capaz de apagar qualquer sinal de especificidade cultural, fazendo 
com que as obras passassem a ter todas uma mesma feição e restassem 
destituídas de características e fisionomia própria.

Se, por um lado, podemos dizer que o chamado cubo branco é um “mal 
necessário” que ainda se mostra relevante para a consolidação da pro
dução contemporânea, e assim o será durante muito tempo, por outro, 
uma série de alternativas surgiram como contraponto e possibilidades 
de realização de outras plataformas de exposições capazes de dar visibi
lidade e valor a outros segmentos da produção ainda excluídos do espaço 
de exibição canônico da modernidade. Especialmente aquelas obras que 
requeriam um espaço mais inclusivo, diverso e cuja especificidade cul
tural e histórica mostrava-se como diferente da produção euro-america- 
na. Entre elas, podemos considerar a produção das chamadas minorias, (São Paulo: Martins Fontes, 2002).

A banalização do espaço museológico pelas exposições de museografia 
“colorista”, se é que podemos chamá-la assim, produziu um limbo críti
co que apenas aproximou o espaço de exposições museológico de uma 
saudosista visão dos museus europeus do século 19 com suas paredes 
coloridas de verde-musgo, vermelhos intensos e azuis profundos, quan
do não amarelos e ocres, cores comumente usadas em projetos de ex
posições em museus brasileiros. O museu passou a ser um espaço mais 
próximo da decoração de interiores do que de uma instituição gerado
ra de conhecimento. Considerando tal conjuntura, e a ausência de uma 
postura crítica em relação a ela, foi que as exposições do MARGS desta 
gestão foram realizadas, especialmente Do Atelier ao Cubo Branco, Labi
rintos da Iconografia, Stockinger: Os Diversos Tempos da Forma, O Mu
seu Sensível: Uma Visão da Produção de Artistas Mulheres na Coleção 
do MARGS, Alien: Manifestações do Disforme e Economia da Montagem: 
Monumentos, Galerias, Objetos. Todas essas exposições trataram o espa
ço tradicional de exposições de maneira crítica, a primeira delas inclu
sive anunciando conceitualmente a problemática a ser desdobrada nas 
exposições subsequentes. Estas foram, portanto, exposições que levaram 
em conta não só a qualidade das obras, mas também a criação de plata
formas no âmbito das quais elas pudessem ser expostas. Nunca é demais 
enfatizar esse aspecto para que tais exposições não sejam vistas apenas

'Tradução de Carlos S. Mendes Rosa
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corno possibilidade celebratórias de obras e lis
tas de artistas geniais.

e exercício crítico, pois seu território conceitu
ai está aberto à manifestação espontânea das 
diferenças. A cor como um campo libertário de 
ação possibilita não só a quebra de toda e qual
quer barreira cultural, mas também a politização 
das diferenças, a inclusão estilística e a vontade 
experimental da ação histórica, ou seja, a possi
bilidade de reescrever de maneira mais solta e 
informal uma história da arte baseada na experi
ência da realização espacial e temporal do campo 
de manifestações artísticas que um museu deve 
abrigar.

Foi a partir dessa experiência que chegamos ao 
projeto da exposição Cromomuseu: Pós-Pictoría- 
lismo no Contexto Museológico. Esta é, antes de 
tudo, uma extensa e complexa plataforma de ex
posição construída a partir da intenção de criar 
um contraponto ao chamado cubo branco de ex
posições, decretando sua morte temporária e, ao 
mesmo tempo, liberando o espaço para a criação 
de outro universo e de uma atuação mais inclu- 
siva, diversa e aberta à uma democracia de esti
los, formas e procedimentos artísticos. O efeito 
simbólico da cor sobre o espaço em sua atuação 
temporal e espacial possibilita a essa plataforma 
expositiva uma liberdade de ação que constrói 
um espaço aberto para a arte. Ao mesmo tempo 
ela desconstrói limitadores conceituais impos
tos pela parede branca do espaço tradicional de 
exposições que se recusa a “aceitar” determi
nadas produções e justaposições ou obras que, 
combinadas, fogem muitas vezes da norma ca
nônica e constituem-se como desvios formais e 
conceituais daquilo que se convencionou insti
tucionalizar pela normatividade da história da 
arte convencional.2

OSCAR PEREIRA DA SILVA
ISão Fidélis I RJ. 1867 - São Paulo I SP, 1939]Vista da exposição Cromomuseu 

Segmento Cromoteca:a Experiência 
Pinacoteca do MARGS

Moca. s. d.
Óleo sobre cartão
63 x 47-5 cm
Transferência da Bihlinteca Púhlira dn Tstado
Acervo do MARGS

O Cromocubo, ou seja, o oposto do cubo branco 
é, assim, um campo aberto de atuação inclusiva, 
no qual a diversidade de formas encontra plena 
aceitação e "conforto” inclusivo, sem a discrimi
nação das convenções espaciais e formais (nesse 
caso, espaço e forma em sua dimensão mais po
lítica) da institucionalidade proclamada pela ex
periência de canonização através do convencio
nal espaço de exposições moderno. Sob o ponto 
de vista do aprendizado e da experiência, o Cro
mocubo é um espaço de amplas possibilidade

1 Refiro-me a historiografia de teor exclusivamente formalista que não leve 
em consideração aspectos políticos e ideológicos da formação do cânone e 
suas implicações dentro de instituições acadêmicas e museológicas.
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0 Cromomuseu: representação diagramáticaUma exposição, vários caminhos.

Núcleo Educativo MARGS | UERGS: 
CARMEN CAPRA [UERGS] 

IGOR SIMÕES [UERGS] 
MARIANA SILVA [UERGS] 

MARIANE ROTTER [UERGS] 
VERA LÚCIA MACHADO DA ROSA [MARGS]

A exposição Cromomuseu abre em sua proposta curatorial uma série de 
temas que ultrapassam o seu núcleo central. Estão lá a problematização 
das experiências do ver e suas considerações históricas (e pós-históricas), 
o surgimento de novas noções na arte a partir do fim das narrativas mo
dernas, as revisões do campo artístico e o abalo às suas antigas categorias, 
o dentro e o fora da obra de arte, as novas formas e procedimentos que sur
gem na materialização e desmaterialização do objeto na arte, os discursos 
que se sobrepõem na morfologia dos espaços expositivos.
Como construir um material que possa trazer ao(s) público(s) acessos mí
nimos a este enorme emaranhado de ideias-chave que se apresentam a 
cada instante de maneiras visíveis e invisíveis no tempo mesmo em que 
adentram as salas do museu? Perseguindo este questionamento, a curado
ria educativa elaborou umjogo de textos, imagens, proposições e reflexões 
que façam circular as diversas correntes possíveis de pensamento que a 
experiência da exposição pode proporcionar. Todas elas partem do pres
suposto de que não é controlável a relação estabelecia entre visitantes e 
exposição, que não existem verdades absolutas a serem encontradas nas 
paredes do museu e nos trabalhos que ali se encontram. Todo o material 
é preso à instabilidade do nosso tempo. Uma instabilidade que não elege 
um clima nostálgico 
lidade para novas composições, ajustes e produção de sentidos. Aqui não 
são lançados conceitos fechados, dicas para a leitura das obras, definições 
sobre artistas. O que propõe este caderno de experiências é uma forma de 
pôr às claras os caminhos diversos não para que estes sejam eleitos pelo 
visitante, mas para que este(s) se permita(m) a possibilidade infinda da 
criação de caminhos próprios.

ENTRADA
1 Pinacotecas
2 Salas Negras
3 Sala Aldo Locatelli

ANDAR SUPERIORrelação ao passado, mas o utiliza como possibi-em
1 Galeria João Fahrion
2 Sala Pedro Weingãrtner
3 Galeria Ângelo Guido
4 Galeria Oscar Boeira
5 Galeria Iberê Camargo
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Beek. Fotografia captada do interior 
do Museu Ashmolean em 2009.

Bisson. 
Galeria de Escultura. 

Fotografia, 1867.
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Pietro Antonio Martini. 
LaudaConatum - Exposição no 
Salão do Louvre.

'à Gravura, 1787.

£.
■m Beek. Fotografia captada do 

interior do Museu Ashmolean 
em 2009. Beek. Fotografia captada do interior 

do Museu Ashmolean em 2009.

Irmãos Neurdein. 3 
O Salão do Grand Palais. 2| 

Fotografia, 1900.
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■..Bisson.
Galeria de Pinturas. 
Fotografia, 1867.

Beek. Exposição de pinturas do séc. XVII. 
Coleção Wallace, Londres.
Registro feito em 2011.

Dom Dada. Fotografia captada 
do interior do Museu de Arte 

Moderna de Nova Iorque. 
Registro feito em 2008.

Barbosa e Lobo. 
Exposição Nacional no Rio de Janeiro:

fotografia e pintura, 1866.

Barbosa e Lobo.
Exposição Nacional no Rio de 
Janeiro: pintura, 1866. j.» •• «f.
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Cromoglossário
GAUDÊNCIO FIDELIS

CROMOINDIVÍDUO: aquele que se deixa contaminar e contagiar pela cor 
como possibilidade de experiência.
CROMOCULTURA: programa voltado para uma política cultural baseada na 
legitimidade da lógica colorístca e em princípios da diversidade cultural. 
CROMODISPLAY: display colorido para a exibição de obras. 
CROMOGOVERNANÇA: filosofia administrativa que considera a interco- 
nexüo entre os diversos campos da 
experiência e do conhecimento como 
modelo para uma administração efi
ciente e produtiva.
CROMOLÓG1CA: lógica da cor.
CROMOPERIFERIA: as várias perife
rias que compõem o cromomuseu.
CROMOCENTRO: os vários centros 
que compõem o cromomuseu.
CROMOCATÁLOGO: catálogo de uma 
exposição do cromomuseu.
CROMOPUBLICAÇÃO: qualquer pu
blicação realizada pelo cromomuseu.
CROMOPOSTAGEM: postagem em re
des sociais sobre o cromomuseu.
CROMOLABIRÍNTICO: modelo que considera a diversidade de vias de 
acesso, eliminando a linearidade e a cronologia.
CROMOEXPERIÊNCIA: experiência através da cor.
CROMOPROCED1MENTO: qualquer procedimento realizado através da 
reflexão da cor.
CROMOTECA: pinacoteca colorida.
CROMOFOBIA: medo das cores.
CROMOCUBO: plataforma diametralmente oposta ao cubo branco. 
CROMODRAMA: situação dramática criada a partir do uso de diversas to
nalidades de grande intensidade cromática.
CROMOFAGIA: ato de absorção através da cor.

Cromomuseu: Pós-Pictoría/ismo no Contexto Museológico é um projeto 
curatorial concebido como plataforma para a exibição de um conjunto signi
ficativo de obras do acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (M ARGS). 
Ao contrário dos tradicionais projetos que caracterizam ojá consolidado sis
tema de exposições. Cromomuseu avança em direção à consciência de que 
hoje elas devem constituir campos abertos para a experiência em diversos 
níveis: curatorial, expositivo, criativo e educativo. Em relação a este último, 
o conjunto de características que determina o interesse de uma exposição 
como uma plataforma de teor também educativo é determinado igualmente 
pelas mesmas razões que a assinalam como sendo de interesse na área de 
exposições.
São listados a seguir alguns termos que constituem uma plataforma de arti
culação utópica conceituai para o exercício da experiência através da expo
sição Cromomuseu:

CROMOESCOLHA: possibilidade de escolher vias interpretativas que se
jam, em última instância, mediadas pela cor, seja aquela propiciada pelo 
espaço de exposições, seja aquela oferecida pelas obras.
CROMOCRITÉRIO: critérios de escolhas mediados pela relação entre a obra 
e o espaço colorido do cromomuseu.
CROMOOBRA: obras que se encontram no cromomuseu. 
CROMOCURADORIA: projeto curatorial realizado a partir de um raciocí
nio que envolve critérios e conceitos sobre a cor.
CROMOMUSEU: espaço museológico mediado espacialmente e temporal
mente através da cor.
CROMOPOSTU RA: comportamento com características cromáticas baseado 
na cor como filosofia política, o que implica uma postura inclusiva e diversa. 
CROMOPOLÍTICA: política da cor.
CROMOIDEOLOGI A: ideologia da cor.
CROMODIVERSIDADE: posição política que demarca uma consciência de 
abertura e de inclusão em relação ao outro.
CROMOÉTICA: ramo da ética baseado em uma disposição moral da cor no 
universo da cultura.

Vista da exposição Cromomuseu 
Segmento Cromaoeca: a Experiência 

Pinacoteca do MARGS - Ala Esquerda
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I IICanônico (1): Nas práticas de revisão 
arte passou-se a utilizar o termo canô- 
referência às obras, artistas e procedi- 
aliam se enquadram às noções tradi- 
^ Esta noção de tradição geralmente 

produção artística de matriz eu- 
exclui as demais produções e 
fogem à sua regra.

da história da 
nico para fazer 
mentos que se 
cionais de arte. 
está associada à 
rocêntrica que 
narrativas que

Espaço Expositivo (1): Conhecido como o Espaço Expositivo (2): No início do século XVIII era possível 
cubo branco é a sala de paredes e teto bran- encontrar uma enorme sucessão de telas sobrepostas e jus- 
cos geralmente sem aberturas tapostas nas paredes dos salões de arte de Paris. A parede
para o exterior e com luz artifi- era quase invisível, recoberta pelas pinturas. Durante sécu-
cial. A partir do século XX será os um cjrande número de telas expostas ocupou do piso ao
instituída como o espaço ideal teto e sem espaço considerável entre elas A moldura era o
para receber obras de arte, por | '■ espaço que delimitava a pintura e não a parede. Na Alema-
negar qualquer influência exte- m|H nha em fins do século XIX começa o uso da cor nas paredes 
rior ao próprio trabalho. Modelo de es- p 1 do Museu em consonância com a procedência e as cores da 
paço amplamente adotado por galerias S própria pintura. O uso da cor no contexto dos museus eu- 
e museus no período de ascensão das ml ropeus no período anterior a arte moderna esteve baseado 
vanguardas modernistas que acompa- J|| também em novas teorias sobre a cor e a relação entre esta
nha a noção de obra de arte autônoma fH e a percepção dos trabalhos expostos.___________________
do mundo real. O mundo, nesse contex
to, está do lado de fora da exposição.

Canônico (2): O termo 
canônico vem do grego e aponta para a 
noção de regra, modelo (cânon). O câno
ne enquanto regra estabelece modelos e 
canônico é aquilo que se adapta a esta re- 

RvÂv gra. Na arte clássica é ponto fundamental 
Ewrott o cânone de Policleto, escultor grego que 
KKwH estabeleceu um conjunto de J
[WíwS proporções adequadas à

f:Í! Curadoria (1): A palavra curador vem do latim 
"Curare" referindo-se ao sentido de cuidar, con
servar. No território artístico, originalmente, faz 
referência ao trabalho desenvolvido _ 

pelo curador. A função da 
curadoria em artes visuais 
é a organização e a mon
tagem de exposições em 
todos os seus detalhes 
desde a seleção de obras, 
sua montagem e disposi
ção no espaço estenden
do-se a todos os detalhes 
de qestão da mostra. As H 
obras e os artista 
ponto de chegada"3?ssa 
atividade.

Labirinto (1): Conjunto de caminhos intrincados, de difícil saída. 
A imagem de uma estrutura de múltiplos caminhos pode estar 
associada ao perder-se e ao encontrar-se. Embora a saída seja

1
de difícil encontro, há também a 
multiplicidade de caminhos pos- ._ 
síveis baseados na escolha. Labi- 
rínticas são as coisas que adotam 

este modelo. Uma curadoria 
I labiríntica parte da possibi

lidade de diferentes cami
nhos possíveis organizados, 
rastreados e vivenciados por 
aquele que permite imergir 
seu corpo na proposta.

! |8§
ééí

o

■
k j Curadoria (2): A partir da década de 
Ej 80 do século XX e com maior desta- 
1| que a partir dos anos 90, a curadoria BllpPPfl

se tornou responsável por elaborar conceitos 
que produzem significações através do agru
pamento de trabalhos e artistas consonantes 
com a discussão proposta peio curador. Neste 
sentido, o curador propõe narrativas possíveis 
que se deixam ver através das suas escolhas. 
Desta forma, a atividade da curadoria se equi- 
nara ao trabalho da história da arte e da críti-

Labirinto (2): Nas narrativas mitológicas, conjunto dos caminhos 
que levam ao habitat do Minotauro que devorava o corpo dos jo
vens que eram entregues ao sacrifício. Na fãsiologia aponta para o 
grupo de cavidades entre o tímpano e o canal auditivo interno, in
dispensável na manutenção do equilíbrio do corpo. Corpo devorado 
e corpo em equilíbrio.

Vista da exposição Cromomuseu 
Segntento Ciomoteai: u I xperh •nci;i 
Pinacoteca do MARGS

§/



"A arte universal emerge final- 
ínente como a quimera de uma 
cultura global pela qual a his-

Erh contrapartida, as nunonns 
reclamam sua participação 
numa história da arte de iden 
tidade coletiva em que não se 
mnn representadas “ 
(HELTtNG. Haas. O fim da histr 
ria da arte: uma revisão dez anos 
depois. Tradução de Rodnei Nas
cimento. São Paulo: Cosac Naity. 
2006, p. xil
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“Uma vez que o sujeito moderno 
emergiu em um momento parti
cular (seu nascimento) e tem uma 
história, segue-se que ele também 
pode mudar e, de fato, sob certas 
circunstâncias, podemos mesmo 
contemplar sua morte”.
(HALL, S. A identidade cultural na 
pós-modemidade. Tradução. Tomás 
Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Lou
ro. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001)

Experiência n. 1
Quando estamos diante de uma obra em uma exposição de arte, olhamos para ela com toda a nos
sa bagagem. Propomos que você, a partir da observação da obra Soldadora, de Nina Roosevelt, use 
sua memória para lembrar de imagens que possam se relacionar com ela (podem ser outras obras 
de arte, imagens de filmes ou 
de novelas, cartazes, ilustra
ções, fotografias particulares, 
desenhos seus,etc.). No espa
ço abaixo você poderá fazer 
uma lista:

âo-

LtiT"
mento Cmmotei r 

■1 Experiência 
Pinacoteca do MARC s

ío

I
- • - ■*l.*V''wi.--- •

ireensível e, ao mesmo tempo, como 
Ji||aquilo que nos dá o que pensar. Por isso, ao nosso tempo não cabe um tom 

elegíaco, de perda e lamento, no qual ressoaria a perda do que fomos ejá não 
somos: nem um tom épico, de luta e entusiasmo, no qual caberia a conquista 
do que seremos e, entretanto, não conseguimos ser; nem um tom clássico, de 
Ijrdem e estabilidade, no qual caberia o repouso satisfeito de quem somos. O 
nosso não é o lamento nem a serenidade, mas o desconcerto. Por isso o nosso 

f - :é. melhor dizendo, um tom caótico no qual o incompreensível de que somos 
pj-jáse mostra disperso e confuso, desordenado, desafinado, em um murmúrio 

desconcertado e desconcertante, feito de dissonâncias, de fragmentos, de 
descontinuidades. de silêncios, de causalidades. de ruídos."

NINA ROOSEV 
(São Luis do Mar ir. :,V.; 
I MA, 1933)
Soldadora, 1982 
fotografia 
40x28 cm 
Doação da artista 
Acervo do MARGS

■

(LARROSA. Jorge; SKLLAR, Carlos lOrgs.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da 
.......-í-ain cliíerenca. Belo Horizonte: Autêntica. 2001I m

“No início dos anos 60 ainda era possível 
pensar nas obras de arte como pertencen
tes a uma de duas amplas categorias: A 
pintura e a escultura (...) Depois de 1960 
houve uma decomposição das certezas 
quanto a este sistema de classificação. 
Sem dúvida, alguns artistas ainda pintam 
e outros fazem aquilo a que a tradição se 
referiría como escultura, mas estas prá
ticas agora ocorrem num espectro muito

I “Chegamos a um ponto em que 
I primeiro vemos não a arte. mas 
I o espaço cm si. (Um clichê atu 
I al é elogiar o espai o ao se en 
I irar na galeria.) Vem a imagem 
I de um espaço branco ideal que. 

mai.s do que qualquer quadro 
isolado, pode constituir o ar 
quétipo da arte do século XX; 
ele se clarifica por meio de um 
processo de inevitabilidade 
histórica comumente vincula 

! do â arte que contém."
(Brian ODoherty. No interior do 
cubo branco: a ideologia do es 
paço da arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. Parte 1. p. 3)

fiÜT

Provavelmente as imagens identificadas por você não sejam da mesma época da criação da obra da 
artista (1982). Em vista disso, o que você pode pensar sobre os diferentes tempos que constituem 
uma imagem?
• o tempo vivido pela artista
• o tempo de criação da obra
• o tempo que a própria obra sugere
• o tempo que você traz consigo na conversa com a obra

mais amplo de atividades.”
(ARCHER. Michael. Arte contemporânea: uma 
história concisa. Martins Fontes: 2008, p. il
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Experiência n. 3Experiência n. 2
Avalie o que ocorrería na percepção da obra se ela fosse exibida sobre as cores abaixo:

Experiência n. 4
HBH

O—

diferentes significados. O espaço da exposição pode mudar a cada nova mostra: construindo-se 
paredes, pintando-se as galerias de diferentes cores. De que forma estas escolhas da cura

doria alteram o sentido da imagem?
novas

Vista da exposição Cromomuseu 
Segmento Cromofagia:a Absorção 
Galeria João Fahrion

JOSEPH BAIL 
[Limonest | França, 1862 - 

Paris | França, 1921] 
La petite bonne, 1896 

Óleo sobre tela 
150 x 80 cm 

Acervo do MARGS

m1£ >2
ó

li 1iti uiQual das imagens abaixo mais se aproxima da composição museográfica desta obra na exposi
ção Cromomuseu? m

MÁRIO RÕNHELT 
[Pelotas | RS, 1950] 
Sem título, 200a
Fotografia impressa digital- 
mente =5?

frtctr*"* iivbu AflMmOTt20 x 30 cm 
Doação cio Aríís££»™. 

: Acervo do MARGS

Pense em algumas obras da exposição Cromomuseu:
Organize-as de diferentes maneiras, propondo-lhes novos sentidos e narrativas. Abaixo há espaço 
para isso.

O que acontece se mudarmos características do seu entorno? Imagine um outro lugar para as 
obras.
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Experiência n. 5

A partir da década de 6o, o objeto artístico foi problematizado, questionado e assu
miu formas até então impensadas.
As manifestações tradicionais (canônicas) como a pintura e a escultura, se por um
lado não desaparecem, passam a ser acompanhadas por trabalhos que não se enqua
dram nestas categorias. A partir da nossa primeira sugestão, procure pela exposição
outros trabalhos que escapam às noções tradicionais do objeto artístico.
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Construção das Estruturas Museográficas 
Petroli & CIA e equipe:
De Matos
Délia Petrolli Silveira 
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Giovane De Oliveira Vieira 
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LuisUilsonS. da Silva 
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MarcusVinicius Almeida Silveira 
Marisa Petrolli 
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Paulo Roberto Prola 
Rafael Araújo 
Rafael Ferrão Torres 
Renan Pereira de Oliveira 
Rodrigo Schenk

Antonio Lino Rodrigues 
Edison Santos da Silva 
Ernesto Saul Heinermer 
GildaTeresinha Oliveira Teixeira 
Gilnei da Cunha Santos 
Jackson Dourado de Souza 
Jean F. de Oliveira 
José Artur Pires Fernandes 
José de Oliveira Nunes 
Lisiane da Silva Lopes 
Manuel José A. Ferreira 
Marco Antônio Custódio dos Santos 
Miguel Arcanjo Duckzinski 
Paulo César Gonçalves dos Santos 
Paulo Cezar Santos Siqueira 
Rafael Juliano O. de Almeida 
Rita de Cássia Conceição Figueira 
Rodrigo Folchini Satte 
Romerio Vargas de Siqueira 
Viviane da Silva Lopes 
William Rafael da Silva

Realização
Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Experiência n. 6 Governador
Tarso Genro

Secretário de Estado da Cultura
Assis BrasilO que aconteceria se o vest ido verde fosse 

azul, violeta ou rosa?
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS 
Diretor
Gaudèncio FidelisOs sentidos despertados pelas cores não 

são facilmente reduzidos a um conjunto 
de regras ou fórmulas. Determinadas co
res podem ter associações culturais ou in
dividuais bastante diferentes. Vermelho 
pode chamar nossa atenção para o perigo, 
mas também indica paixão e aquecimen- 
Lo. Amarelo pode ser a cor da covardia, en
tretanto não seria igualmente a cor de um 
dia quente de verão? Somente o contexto 
pode fornecer pistas sobre o significado 
de uma corou de seu impacto emocional.
A cor verde, assim como todas as cores, pode adquirir diferentes significados dependendo de seus usos e 
referenciais. Segundo Israel Pedrosa:

É o ponto ideal de equilíbrio da mistura do amarelo com o azul. As potencialidades diametralmente 
opostas das duas cores - claridade e obscuridade, calor e frio. aproximação e afastamento, movimento 
excêntrico e movimento concêntrico, anulam-se e surge um repouso feito de tensões. Para Kandinsky, 
'o verde absoluto é a cor mais calma que existe. Não é o centro de nenhum movimento. Não se acompa
nha nem de alegria, nem de tristeza, nem de paixão. Não solicita nada, não lança nenhum apelo. Esta 
imobilidade é uma qualidade preciosa e sua ação é benfazeja sobre os homens e sobre as almas que 
aspiram ao repouso. A passividade é o caráter dominante do verde absoluto, mas esta passividade se 
perfuma de unção, de contentamento de si mesmo.

Curador-Chefe
José Francisco Alves

Núcleo Administrativo 
Carla Adriana Batista da Silva 
Daniela Simone Tyburski 
MariaTereza Heringer-Coord. Montagem da Exposição

Petroli & CIA e equipe
Núcleo de Curadoria
Célia Moura Donassolo 
Henrique dos Santos Garcia 
José Francisco Alves - Curador-chefe 
Lidiane dos Reis Fernandes 
Wagner Roberto Viana Patta

Projeto Luminotécnico 
Petroli & CIA

Serviços Gerais
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Luciane Freitas Dias
Marcelo Limas da Silveira
Nelci Anschau
Sara Lima dos Santos

JOÃO FAHRION 
O Vestido Verde, 1949, 

Óleo sobre tela colada em madeira, 
74,7 cm X 98,2 cm 

Acervo do MARGS

Execução do Luminotécnico 
Petroli & CIA e equipe

Projeto Educativo da Exposição Cromomuseu
Núcleo Educativo do MARGS e Ação Educativa 
UERGS - Universidade do Estado do Rio Grande 
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Vera Lúcia Machado da Rosa - Coord.
Professores da Graduação em Artes Visuais |
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Núcleo de Comunicação
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Gaudèncio Fidelis - Presidente 
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Quantos diferentes verdes contém o vestido verde?
CROMOMUSEU: PÓS-PICTORIALISMO NO 
CONTEXTO MUSEOLÓGICO

Agradecimentos
Aos artistas da exposição 
AAMARGS-Associação dos Amigos do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul
MárcioTavares - Diretor Administrativo da SEDAC

As cores são raramente vistas isoladamente. A riqueza da experiência cromática se deve ã forma complexa 
com que as cores reagem umas com as outras. Valor e intensidade de uma cor dependem das outras cores 
que a rodeiam.
Existem outras cores que cercam a imagem da mulher de verde de Fahrion. O que há ao seu lado? Qual é 
a cor?

Curadoria
Gaudèncio Fidelis

Design do Catálogo da Exposição 
Lápis Design - Janice Cancela e Ângela Fayet

Design do Caderno de Experiências
Flávia Pinheiro Ampessan - Núcleo de Comunica
ção -MARGS

Comissão de Acervo 
Blanca Brittes 
Gaudèncio Fidelis 
José Luiz Pellegrin 
José Francisco AlvesJohíinn Wolfgnng von Goethe, escritor do século XIX e autor de Fausto, também escreveu um importante 

tratado sobre a cor. Sua definição de cores primárias ainda é usada até hoje e artistas como William Tur 
ner (17751851) foram influenciados por suas teorias.

1 PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10 ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2009, pp 124-125.
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