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DE GOETHE AO NAO-CUBO BRANCO

Assis Brasil
Secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul

Uma das mais impressionantes experiências existenciais vivi-a quando, em Weimar, 
visitei a casa de Goethe, hoje um bem-cuidado museu. Era verão, e as janelas estavam 
todas abertas à luz e ao dia magnífico. Atraído pela presença invisível do gênio de 
Werther, pisei o tapete junto à soleira, onde está escrito, em latim, um generoso e amável 
Salve. O plano inferior é constituído por mobiliário, esculturas, desenhos, gravuras e 
tudo o mais que retrata o ambiente social e cultural da época. Ao subir ao segundo 
andar, fui magnetizado por uma sucessão de salões coloridos cujas portas abrem-se 
de par em par numa perspectiva retilínea que une um extremo a outro da casa. Ali eu 
soube, pelo guia impresso, que esses salões são pintados de cores diferentes porque, 
em seu conjunto, formam um arco de cores que Goethe resumiu para explicar melhor 
sua teoria: a de que o branco não é a soma de todas as cores, como queria Newton, 
mas uma constante luta entre a luz e a não-luz. A teoria é complexa e discutível, mas a 
comoção ficou para sempre no visitante.

Hoje o nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul mostra uma original exposição 
referente às cores, utilizando unicamente seu acervo. Em seus múltiplos espaços: na 
Pinacoteca e nas galerias Aldo Locatelli, Iberê Camargo, Ângelo Guido, Oscar Boeira, 
Pedro Weingàrtner, João Fahrion e nas Salas Negras, o espectador - chamemo-lo assim 
— percorre uma multiplicidade de sensações e provocações cromáticas que passam 
pela política, pelas percepções espaciais, pela ideologia, dentre outras. Igualmente 
o espectador será tocado pela cromofobia, em que se prioriza o branco. Considero 
esta exposição uma das mais exitosas e inteligentes que Porto Alegre já teve. Resulta 
do esforço de sua dedicada Direção e de sua Curadoria que, fundamentando-se 
solidamente em autores, passa-nos a ideia de que não apenas nosso mundo é pleno de 
cores, e que negá-las seria um ato de displicência cultural.

Por um momento, desviemos o olhar do cubo branco.

Vamos viver as cores. Nada melhor nesta estação do ano.

Tenho a certeza de que o espectador provará é um arrebatamento estético tão forte 
quanto propiciado pela casa Goethe e seus salões coloridos.

Porto Alegre, primavera de 2012.
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A AAMARGS E AS INICIATIVAS 

CURATORIAIS DO MARGS

Beatriz Kessler Fleck 
Presidente da AAMARGS

A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (AAMARGS), 
fundada em 1982, constitui-se em uma organização da sociedade civil com o objetivo 
único de colaborar das mais diversas formas para viabilizar os programas do MARGS. 
Com um grande número de sócios ativos, a AAMARGS tem participado intensamente 
da rotina do museu, propiciando suporte financeiro aos seus mais diversos programas, 
incluindo exposições, manutenção de equipamentos, aquisição e conservação de obras, 
além de várias outras atividades.

A associação tem sido um exemplo de voluntariado e filantropia em sua incondicional 
colaboração com aquele que pode ser considerado o museu mais importante do estado. 
A atual gestão mostra-se empenhada, mais do que nunca, em criar e fortalecer as 
condições necessárias para que o MARGS possa mostrar todo o seu potencial e cumprir 
o papel de maior museu de arte do Rio Grande do Sul. Podemos ver claramente em 
sua progressiva qualificação o trabalho rotineiro, o empenho e a dedicação de seus 
sócios e voluntários.

A exposição Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico é uma excepcional 
iniciativa curatorial que conta com o apoio da AAMARGS para sua realização. Através 
de exposições como essa, o MARGS propicia mais uma vez aos seus diversos públicos 
uma experiência qualificada no espaço do museu. Recentemente a atual direção do 
museu deu um salto qualitativo no perfil do MARGS, instituindo, pela primeira vez 
em sua história, a função de curador-chefe, o que elevou a instituição ao patamar 
de museus profissionalizados do país. Ao fazê-lo, o museu estabeleceu igualmente 
um extenso programa curatorial que já faz parte da rotina das recentes exposições 
realizadas que permitiu avançar na elaboração de sofisticadas exposições que vêm 
aprofundando a relação do público com o acervo da instituição.

Desde março de 2012, o MARGS vem digitalizando seu acervo através de um projeto 
financiado pela Caixa Federal que resultará em um catálogo geral das obras. Esses e 
outros programas têm impulsionado a instituição e a AAMARGS, tem grande orgulho 
de participar ativamente desse momento tão significativo da historia do museu.
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INTRODUÇÃO AO LABIRINTO CROMÁTICO

Gaudêncio Fidelis 
Diretor do MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta mais uma exposição de 
seu acervo, organizada na forma de uma extensa e complexa plataforma curatorial que 
novamente desafia os modelos já consolidados de exposições. Desde o início de 2011 
o MARGS iniciou um extenso projeto de recuperação de seu acervo, tanto simbólica 
quanto materialmente. Hoje, a meio caminho desta gestão, o museu surpreende a cada 
dia quando atesta em suas sofisticadas exposições, alcm da qualidade de seu acervo, a 
densidade artística da produção local e do restante do território nacional, que muitos 
sequer imaginavam existir, mas existe, é forte e surpreendente. Um resgate em direção 
ao passado e um avanço em direção ao futuro no sistema de colecionar, tem mostrado 
que o MARGS tem potencial para ser um dos três mais importantes museus brasileiros 
em um breve período de tempo.

A exposição Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico é um atestado da 
relevância da arte, de seu significado cultural e de sua capacidade de possibilitar a 
realização de projetos de extrema importância para a cultura. Esta é uma exposição 
sobre os modos de percepção e as convenções artísticas - ou, mais precisamente, a 
quebra delas. Durante anos especialistas se concentraram exclusivamente no objeto 
artístico e negligenciaram o aparato que o sustenta. Por outro lado, algumas vezes 
nos voltamos para esse aparato, esquecendo-nos dos elementos que os constituem e 
assim sucessivamente. Cromomuseu focaliza-se na moldura cultural que cerca a arte e a 
coloca em evidência. Ao fazê-lo, demonstra que a arte é sempre vista sobre um fundo 
e que, alienada deste, ela cessaria de existir. Entretanto, ao colocarmos esse “fundo” 
em evidência, as obras expandem seu potencial para muito além das possibilidades 
estéticas que de início lhes foram atribuídas. Outras exposições do MARGS nesta 
gestão já testaram tais premissas e produziram exposições desafiadoras e de extrema 
relevância.

A exposição Cromomuseu colabora para consolidar a missão do MARGS, que se 
vê plenamente realizada graças a exposições de grande envergadura conceituai e à 
originalidade de seus projetos, além do atendimento das mais imediatas necessidades 
da instituição, tais como a conservação e o restauro de obras expostas e sua adequada 
documentação.
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EM DIREÇÃO A UM MODELO 

CROMOLABIRÍNTICO DE CURADORIA

Museus devem apresentar modelos de organização curatorial e propor novas estratégias 
de exibição que sejam inovadoras e que produzam conhecimento original. Gerar 
inovação curatorial é fundamental para a revitalização do meio. Nesse sentido, a adoção 
de um modelo cromolabiríntico de curadoria representa uma ampliação das questões 
conceituais desenvolvidas pelo modelo adotado inicialmente pelo Museu de Axte do 
Rio Grande do Sul (MARGS) na emblemática exposição Labirintos da Iconografia 
[Fig. 1 e 2] e intitulado modelo labirínticoIA introdução da cor como elemento 
problematizador do processo curatorial implica um desdobramento epistemológico do 
espaço (uma nova epistemologia do espaço por assim dizer), com o objetivo de produzir 
um campo ampliado do conhecimento ao introduzir a interferência/perturbação da cor 
no processo interpretativo das obras.

Esta não é, portanto, uma exposição prioritariamente sobre a cor como questionamento 
posto pelas obras, mas sobre o emprego da cor no espaço museológico e como esta 
interfere em nossa percepção. Mais do que isso, trata-se de uma exposição que

Fig. 1
Exposição Labirintos da Iconografia 
Vista da exposição
De 28 de junho à 14 de agosto de 2012 
Foto: Tanan Himmicka

Fig. 2
Exposição Labirintos da Iconografia
Vista do segmento da exposição “0 Labirinto
Museológico"
Foto: Núcleo de curadoria MARGS
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problematiza a percepção como um dos mais complexos fenômenos da atualidade. 
De como ela é constantemente alterada pelos mecanismos de exibição museográfica, 
pela lógica de exibição de obras adotada por cada um dos projetos curatoriais e pelo 
modo como cada um desses objetos artísticos é colocado em funcionamento - ou seja,
ativado - quando exibido através do complexo aparato de exposições. Se, por um lado, 
esta exposição não problematiza a cor como assunto interno às obras,2 por outro, ela 
utiliza uma estratégia de articulação de obras que trata a cor de determinada forma, 
que são monocromáticas ou suprimiram conceitualmente a cor, retirando qualq 
ênfase em sua constituição, ou ainda obras em que a cor surge apenas da realidade 
material do objeto.' Não me pareceu significativo que a prioridade desta exposição 
fosse a cor como assunto das obras, pois inúmeras exposições com esse perfil já foram 
lealizadas. Em vez disso, constituir um grande laboratório para a experiência das 
obras em relação à cor e à sua problematização cultural. Trata-se, na verdade, de uma 
estratégia diferenciada que, em muitos aspectos, atinge objetivos próximos.

uer

Cromomuseu: Pós-Pictorialismo Contexto Museológico4 representa uma investida 
considerável tanto no território do design de exposições quanto no universo conceituai 
e formal das obras. Se no modelo chamado labiríntico o espaço físico era determinante

raciocínio interpretativo a partir de 
desdobramentos, no modelo cromolabiríntico a cor passa a problematizá-lo com vistas 
a introduzir um movimento visual

no

para percorrer o espaço e desenvolver um seus

e uma contaminação do olhar pela cor a cada 
momento que o visitante vislumbra uma obra na exposição, o que podemos chamar 
aqui de cromoprobabilidade.5 Outras questões complementares sobre a cor são tratadas 
nos diversos segmentos da exposição."

Tive a oportunidade de testar esse artifício de contaminação através da cor pela primeira 
exposição O Triunfo do Contemporâneo: 20 Anos do Museu de Arte Contemporânea 

do Rio Grande do S/d’ ao justapor uma obra de Eleloisa Crocco a outra de Elaine 
Tedesco [Fig. 3], A proximidade entre as mesmas (cerca de 40 cm) fazia com que 
da obra de Eleloisa impregnasse o lado direito do olho quando o visitante parasse em 
frente à obra de Elaine. Nesse ponto, o olhar (especialmente o olho direito) sofreria 
uma certa impregnação de vermelho e verde, que supostamente traria ao inconsciente 
uma referência ao monocromatismo, conduzindo a leitura da obra de Elaine Tedesco 
para um lugar distante (ou além) daquele estabelecido de imediato pelas questões da 
obra. Ao fazê-lo, foi possível expandir as questões conceituais que delimitavam 
campo de atuação das obras em 
mas

vez na

a cor

um
questão, sem desarticular suas premissas elementares, 

expandindo as possibilidades por elas oferecidas. Em outras palavras, tais 
possibilidades já se encontravam lá; só foi necessário explicitá-las adequadamente.

Fig. 3
Obras de Elaine Tedesco, Armadilha, 
1989 (esquerda) e Heloisa Crocco, 
Série Tempo e o Vento, 1010 (direita). 
Exposição 0 Triunfo do 
Contemporâneo, Santander, Cultural. 
Curadoria: Gaudêncio Fidelis 
De 06 de março à 22 de abril de 2012.
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Entretanto, é preciso dizer, não se quer com esta exposição criar um ambiente intimista, 
aconchegante, agradável ou marcado por qualquer particularidade dessa ordem, 
tão comum em exposições que lançam mão de estratégias de exibição que visam a 
torná-las mais “atrativas”. Ao contrário, nesse caso, a intenção é criar um considerável 
desconforto ao visitante pela excessiva impregnação da cor, que pode parecer sedutora 
em um primeiro momento, mas que pretende problematizar consideravelmente a 
localização conceituai das obras no espaço de exposições.

Cromomuseu objetiva, desta forma, expandir os limites do espaço conceituai produzido 
pelo design de exposições e arregimentar uma considerável parcela de problemas que 
foram articulados através do uso de uma paleta de cores de várias centenas de tonalidades. 
Ao redimensionar o espaço através da espacialização da cor (em contraposição 
complementaridade à cor das obras), a exposição reestrutura a condição espacial de sua 
realidade material em uma perspectiva curatorial de teor experimental.7 Essa dimensão 
espacial de estatura colorística pode ser creditada 'a um patamar de impregnação e 
contaminação das obras pela cor, atribuída ao campo físico da exposição.

ou

A exposição Cromomuseu parte de um radical abandono do espaço de exposições 
privilegiado pela modernidade que se convencionou chamar de “cubo branco”. Trata- 
se de um espaço asséptico, branco, inodoro e sem interferência de luz externa, cujo 
objetivo foi o de isolar a produção artística do mundo real, possibilitando que tudo o 
que fosse exibido naquele espaço fosse, por essa razão, consagrado como arte. O cubo 
branco foi assim concebido como uma plataforma ideológica capaz de canonizar as 
obras da modernidade.

Em 2011, quando realizamos a exposição Labirintos da Iconografia, retiramos 
área da superfície branca da parede de exposições, expondo a estrutura interna que 
a sustentava. Sobre ela, foi exposta uma pintura de Di Cavalcanti agora não mais 
sobre a superfície branca e imaculada do espaço de exposições, mas sobre a ossatura de 
madeiras que sustentava a parede. Ao fazê-lo, quebrou-se o encanto propiciado pela 
parede branca e abriu-se uma “ferida” no interior minimalista do espaço de exposições.8

Cromomuseu abandona o espaço neutro e retorna à interferência intermitente do mundo 
externo em suas salas de exposições por meio da impregnação da cor. Com paredes 
saturadas, a exposição busca produzir uma densidade de cor raramente experienciada 
no espaço museológico, testando os limites das obras em ultrapassarem suas premissas 
estéticas e conceituais em meio a um considerável ruído cultural representado neste 
caso pela diversidade de cores aplicada ao ambiente de exposições. Substituída aqui 
pela cor, a moldura cultural que cerca a arte, representada pelas cores que cobrem o 
entorno das obras, mostra-se um mecanismo problematizador que se configura como 
sendo consideravelmente intrusiva.

uma

Além disso, podemos dizer que a exposição transforma o museu em 
aparelho de produção de significado, funcionando em toda a sua extensão como um 
complexo orgânico. A cor que encobre o museu desnaturaliza o ambiente e rearticula 
o campo conceituai da exposição através de uma plataforma de considerável demanda 
museológica que imprime ao conteúdo da exposição uma reestruturação espacial 
significativa. O Cromomuseu - ou museu cromático - é então um espaço fictício, criado 
como a possibilidade para a existência da arte no espaço de exposições.

um poderoso
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Depois das experiências pictóricas de artistas como Dan Flavin, Dudi Maia Rosa, 
Gerhard Richter, Hélio Oiticica, Ives Klein, Tomie Othake9 
Cromomuseu assinala uma

e tantos outros,
proposição posterior “pós-cor” aplicada a um espaço de 

vivência mais direta da cor no espaço de exposições. Daí o subtítulo “pós-pictorialismo”, 
o qual indica não só um tempo futuro, mas igualmente uma clara intenção de propiciar 
ao visitante do museu um campo de convivência10 de maximização da intensidade da 
cor desencadeada a partir das obras, contaminando agora as paredes da instituição.

Cromomuseu declara temporariamente o fim do cubo branco.11 Adotado anteriormente 
pelas exposições realizadas pelo MARGS a partir de 2011, Do Atelier ao Cubo Branco, 
Labirintos da Iconografia, O Museu Sensível, Stockinger: Os Diversos Tempos da Forma, 
Alien: Manifestações do Disforme e Mecanismos e Dispositivos: Articulações Contemporâneas 
do Sentido em Curadoria, que privilegiaram o retorno do espaço canônico da modernidade 

plataforma de circulação, exposição e teste cultural da produção artística, 
Cromomuseu estabelece provisoriamente a relevância do cubo colorido em oposição ao 
cubo branco (ou melhor, ultracolorido), o Cromocubo, como uma plataforma produtiva 
de exibição de obras.12 O Cromocubo constitui-se, porém, como uma plataforma crítica, 
ao contrário das ingênuas e decorativas13 investidas da cor nas paredes do museu. Nesse 
sentido, o MARGS avança para um universo impregnado pelo conceito de cultura total 
e inclusiva,14 utilizando desta vez o mecanismo da cor, incorporando a mais diversificada 
gama de possibilidades colorísticas, construindo

como

um terreno fértil para o universo de 
programas futuros que a instituição pretende privilegiar, realizando exposições que 
incorporem uma maior diversidade de proposições artísticas, capazes de representar a 
qualidade e a excelência da arte brasileira e estrangeira presente em seu acervo.

A perspectiva curatorial instituída pela exposição Cromomuseu é essencialmente ampla, 
considerando uma série de prerrogativas que demarcam um campo conceituai de 
grande envergadura. Trata-se, antes de tudo, de estabelecer um espaço de articulação 
que possibilite a criação de novas possibilidades de projetos curatoriais que venham a 
constituir possibilidades inovadoras para a área de curadoria.

Cromomuseu foi conceitualmente dividido em oito segmentos distintos, cada um 
deles apresentando o desenvolvimento de um elenco de problemas conceituais que se 
articulam ao todo da exposição e apresentados em galerias separadas do museu. Para 
cada um deles, foi escolhido um título* sinalizador da problemática que tais segmentos 
exploram através dos diversos assuntos desenvolvidos pela exposição.

1) CROMOTECA: A EXPERIÊNCIA [Pinacoteca]
A expressão pinacoteca tem suas origens em uma “galeria de quadros” na Grécia antiga 
e passa a ser definida na modernidade, de modo geral, como uma “galeria pública”. 
A principal área de exposições do MARGS é conhecida tradicionalmente também 
pelo nome de Pinacoteca.1'1 Nesta exposição, esse espaço privilegiado torna-se o 
centro gravitacional do projeto curatorial e transforma-se em um ambiente de pura 
cor. E nesse espaço em que o visitante realizará a experiência total da cor através da 
disposição das obras no espaço extensivamente colorido das paredes do museu e todos 
os mecanismos de display colocados em funcionamento para exibir obras. Para esse 
segmento, foi designada a área central do museu pelo caráter emblemático em virtude 
de sua potencialidade de irradiação simbólica. Todas as paredes e os dispositivos de
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display foram coloridos com uma variedade de cores, resgatando assim a memória 
dos projetos de design de exposições feitos anteriormente, constituindo dessa forma 
a liberação de uma cor recalcada ao longo de uma história de exposições realizada 
dentro da plataforma do tradicional cubo branco. Entretanto, nesse caso, a cor não 
é mais celebratória, mas consciente de seu papel político de inclusividade - um 
multicolorido politizado, podemos assim chamá-lo. Cromoteca é um campo de ação 
significativamente complexo como espaço expositivo e a experiência propiciada por 
ele determina um patamar problematizador raramente propiciado por uma exposição 
que trate exclusivamente da cor como dispositivo da percepção.

2) CROMOFOBIA: A CULTURA [Galeria Aldo Locatelli]
Ao longo da história, a cor foi discriminada em diversos momentos. Muitas vezes, ela 
foi concebida como excessivamente feminina, kitsch, fora de moda, carnavalesca, de mau 
gosto. A produção artística contemporânea mudou radicalmente nossa percepção em 
direção à cor, tornando-a acessível à convivência cotidiana, alargando nossa percepção 
de uma variedade de tonalidades e promovendo, em muitos aspectos, a criação de 
cores nunca antes imaginadas. O processo de democratização da cor não só a elevou 
a um status de grande significado no campo da experiência, como também expandiu 
nossa capacidade de ver para muito além de quaisquer limitações culturais. Para esse 
segmento, foi escolhida a cor branca para as paredes, somada a obras que a adotaram 
como desinteresse ou negação da cor, e também com o objetivo de promover uma 
descaracterização da ideologia da cor. Aqui, certa assepsia ronda o espaço expositivo, 
que pode ser definido como aquele que se convencionou chamar de “o tradicional 
cubo branco”, com sua ausência de interferência de luz, cor ou cheiro. Considerando 
ainda o espaço da Pinacoteca com suas superfícies excessivamente coloridas, a galeria 
Aldo Locatelli e as Salas Negras oferecem dois pontos equidistantes de experiência do 
espaço expositivo tanto em termos de complementaridade quanto de oposição.

3) CROMOCOR: A POLÍTICA [Galeria Iberê Camargo]
O uso da cor no ambiente social é produto de séculos de convenções culturais 
estabelecidas, que mudam em maior ou menor grau de acordo com as diversas 
sociedades e com as experiências culturais de cada grupo de indivíduos. Nesse 
sentido, a cor torna-se política. A arte refletiu essas mudanças mais do qualquer outro 
ramo do conhecimento, e a cor empregada nos objetos artísticos mostra os desafios 
que a arte vem assinalando no âmbito das mais variadas proposições criativas na 
contemporaneidade. O ingresso da cor no universo social - ou uma socialização da cor, 
por assim dizer - atingiu seu ápice no Brasil através dos parangolés de Hélio Oiticica, 
em que o gesto do artista libertou as características reprimidas da cor e liberou-as no 
espaço público.

4) CROMOCUBO: A IDEOLOGIA [Galeria Ângelo Guido]
A experiência da arte não pode ser desvinculada do tradicional “cubo branco”, como 
ficou conhecido o consagrado espaço de exposições da modernidade. Sua capacidade 
de consagrar a arte moderna e transformá-la no espaço privilegiado de veiculação 
da arte contemporânea tem-se mostrado quase uma norma quando se trata de 
exibir a produção artística da atualidade. A transformação do cubo branco em um 
espaço multicolorido para uma exposição representa a subversão das premissas de 
canonização da produção da obra de arte, permitindo conceber o espaço de exposições 
como tendo uma relação mais estreita entre arte e vida. De modo geral, Cromomuseu 
constitui uma proposta que busca expandir os limites da experiência da cor para
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além dos limites do espaço expositivo. Concebida como uma proposição inclusiva 
de caráter prescritivo, a exposição configura-se 
extensão conceituai
Assim como anteriormente a exposição 0 Museu Sensível: Uma Visão da Obra de 
Artistas Mulheres na Coleção do MARGS[b apontava uma configuração “frágil” para o 
organismo museológico, na medida em que assinalava suas lacunas ao ter colecionado 
a produção de artista mulheres, Cromomuseu, agora um museu cromático, determina 
uma instituição impregnada pela cor, expressa através de sua fenomenologia.

como um campo de ação de grande 
ao estender a plataforma de configuração para todo o museu.

5) CROMOFORMA: 0 ESPAÇO [Galeria Oscar Boeiral
A cor é um elemento capaz de alterar nossa percepção da forma e, por consequência, 
da realidade. A arte, mais do que qualquer outra manifestação da produção e do 
conhecimento, explorou tal possibilidade em suas experiências. Outras esferas da 
produção, como a arquitetura e a tecnologia de produtos, também o fazem com igual 
relevância. A cor e suas relações espaciais têm tido aspectos de grande significado 
longo da história da humanidade. Para 
a cor
definindo claramente uma 
construtivas do trabalho à sua intenção colorística.

ao
esse segmento, foram escolhidas obras em que 

- ou a sua ausência manifesta - é um de seus componentes mais significativos, 
abordagem da maneira como subjugou as relações

6) CROMODRAMA: A EXPRESSÃO [Galeria Pedro Weingartnerl 
A cor é uma das mais conhecidas vias de manifestação de expressão 
cultura. A dramatização da cor como mecanismo de expressão representa um dos mais 
significativos fenômenos da história da arte e atravessa todos os seus períodos, seja 
por seu excesso, seja por sua ausência. Esse segmento pretende explorar a experiência 
dramática e expressiva da cor através da conexão entre as cores encontradas nas obras e 
o espaço colorido que foi construído para abrigá-las. Nesse sentido, o museu torna-se o 
espaço privilegiado para investigar o potencial expressivo da arte no campo do aparato 
expositivo. Para esse segmento, foram escolhidas obras em que a cor é essencialmente 
expressiva, associada ao colorido dramático das paredes.

7) CROMOFAGIA: A ABSORÇÃO [Galeria João Fahrion]
Ao longo dos séculos, a cor tem sido absorvida de diversas maneiras. As diferentes 
convenções culturais elevaram ou relegaram as cores a diferentes status. A cultura 
contemporânea mais recente assumiu a cor como um dispositivo de democratização 
das relações de interatividade, experiência e celebração. Ela passa a ser absorvida em 
sua integridade sob uma perspectiva mais democrática. A definição que passa pela 
absorção designa um espaço mais público para a visibilidade das obras: a cor absorvida 
no espaço público. Para esse segmento, foi criada uma “galeria invertida”, onde obras 
de diversos períodos estão dispostas para o lado de fora do museu em direção ao espaço 
externo: a sala de exposições mostra-se agora virada pelo avesso.

na arte e na

8) CROMONOMIA: A AUSÊNCIA [Salas Negras]
A restrição à cor representa uma perda material; porém, para a experiência estética, ela 
significa um acréscimo de grande significado. Obras monocromáticas significaram uma 
radicalização do espaço pictórico desde o seu advento no início dos anos de 1950. Para 
esse segmento, foram escolhidas predominantemente obras monocromáticas 
preto e branco, que constituem o estágio mais radical da experiência monocromática 
na obra de arte. A economia política do monocromo presumia a supressão da variedade

nas cores
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colorística com o objetivo de obter um ganho de impacto pela concentração máxima 
da intensidade da cor. Contudo, essas não são obras monocromáticas puras, mas 
híbridas, já que a arte brasileira raramente produziu obras monocromáticas radicais, 
mas quase sempre com a contaminação de outra cor, mesmo que algumas vezes esta 
fosse praticamente imperceptível. Cromonomia introduz uma série de questões relativas 
a uma economia do monocromo e à sua emblemática existência no campo da arte.

1. Exposição realizada dc 28 de junho a 14 de agosto de 2011, com curadoria de José Francisco Alves, curador-chefe 
do MARGS.
2. Refiro-me ao fato de que a exposição não trata dc um conjunto de questões relativas à cor como problemática 
tratada exclusivamcnte pelas obras, embora as questões colorísticas que cada uma aborde tenham sido levadas em 
conta quando da escolha de cada uma delas para compor a exposição.
3. Trata-se da cor intrínseca ao material em oposição à cor acrescentada.
4. A ideia desta exposição surgiu e ganhou força a partir da observação de estratégias museológicas de exibição 
adotadas por curadores (e outros agentes) no contexto brasileiro que deram aos mecanismos de exibição de obras 
uma excessiva relevância ao emprego da cor nas paredes dos museus e'dispositivos de display, sem nenhum (ou 
quase nenhum) substrato teórico e conceituai que os justificasse.
5. Trata-se, nesse caso, de
probabilidade e que, uma vez atribuídos à lógica curatorial e interpretativa das obras, assinala 
contabilizar um grau considerável de possibilidades no processo de experiência dessas obras.
6. Exposição realizada e patrocinada pelo Santander Cultural, dc 6 de março a 22 de abril de 2012, com curadoria 
do autor.
7. Refiro-me ao exercício da experiência individual, e não à condição culturalmente estabelecida no âmbito da 
teoria da arte que se consagrou chamar de “ser experimental”.
8. Estrategicamente, foi escolhida uma pintura canônica para ser colocada naquele espaço, e a obra Composição 
[Cristo Morto], de Di Cavalcanti (1941), representava adequadamente tal escolha.
9. Os nomes listados são arbitrários, visto que há infinitas contribuições ao redor do mundo.
10. Os museus são espaços de sociabilidade, embora as condições em 
mediada por rituais consideravelmente rígidos e controlados por um protocolo de ações que é específico da rotina 
de visitação pública dos museus.
11. Historicamente, o “fim” do cubo branco já foi declarado inúmeras vezes, mas trata-se aqui de promover um 
fim contingencial para uma situação em que o espaço museológico havia sido privilegiado pela instituição desde 
o início de 2011, conforme uma breve e recente história dc exposições do MARGS que abordaram o assunto de 
forma consciente.
12. Através dessa estratégia, foi possível transformar o cubo branco em um espaço crítico de exibição de obras. A 
criação de uma plataforma crítica só foi possível em virtude da transformação do cubo branco em uma experiência 
“carnavalesca”, capaz de desestabilizar suas premissas canônicas, demarcadas por uma rigidez considerável de 
princípios historicamente estabelecidos.
13. Os limites entre a eficiência expositiva e o decorativismo tornaram-se muito tênues, especialmente com a 
inclusão da cor em projetos de exposições que lançam mão da cor no design de exposições.
14. É possível e necessário pensarmos a 
políticas e ideológicas em relação os mais diversos aspectos da vida social.
15.0 nome foi atribuído não somente por ser um museu público, mas também por ser a área principal de exposições 
do museu.
16. A exposição foi realizada de 19 dc dezembro de 2011 a 18 de março de 2012, com curadoria do autor.

um conjunto de variantes que podemos considerar como sendo do universo da
uma disposição de

que esta se processe naquele espaço seja

inclusividade através das cores, visto que elas expressam diversas disposições

19





CROMOFOBIA MUSEOLÓGICA E 

ARTIFICIALISMO DECORATIVO 

NO ESPAÇO DO MUSEU

Podemos dizer que chegamos a uma exaustão do emprego de paredes coloridas em 
exposições: verde-musgo, tons de vermelho e cinza, amarelo-dourado e até mesmo azul- 
-ultramar. Se é verdade que a ideologia do chamado cubo branco\ instituído paralela
mente à produção moderna, parece ter chegado a um esgotamento, o retorno de uma 
cor decorativa no espaço do museu demonstrou um conservadorismo colorista que pa
rece ter produzido certa cromofobia museológica2. O excessivo uso da cor como forma 
de incrementar o espaço do museu e suas claras intenções em transformar as exposições 
em eventos mais atrativos levaram à indiscriminada utilização de um artificialismo co
lorista que, na maioria dos casos, vem interferindo no contexto das obras, alterando a 
percepção que temos delas e modificando nossa relação com a experiência artística de 
modo que podemos considerá-la nem sempre positiva. Chegamos a tal ponto de não 
podermos mais pensar o espaço do museu sem requerer uma experiência de aconchego e 
acolhimento, sensações que se fundamentam em um sentimentalismo banal, claramente 
transportado do universo da decoração de interiores para o espaço de exposições3.

Esta breve introdução poderia parecer uma contradição, já que a estratégia desta expo
sição é justamente a de impregnar o espaço de exposições com uma centena de cores, 
empregando-as como dispositivo museográfico. Contudo, ao contrário das investidas in
gênuas, no sentido de uma falta de consciência, dos efeitos decorativos da cor no espaço 
de exposições, tal empreendimento mostra-se inscrito sob a jurisdição de uma exposição 
crítica, alargando o campo de atuação da exposição em direção a uma investida de caráter 
diferencial quanto às tradicionais plataformas de exibição de obras no espaço museológi- 
co. A diferença entre a ingenuidade, a intenção decorativa e o pragmatismo comercial, só 
se tornaria possível graças à consciência política das implicações ideológicas do aparato 
de exposições4, realizada através de projetos curatoriais críticos e exposições revisionistas5.

O emprego das cores no espaço museológico passou por diversas transformações e ad
quiriu significados variados ao longo da história de exposições. A cor verde era largamen
te utilizada em paredes de museus europeus em meados do século 19 e considerada uma 
“cor neutra”, enquanto que o vermelho era tido como “o mais harmonioso fundo para
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pinturas”.1’ A história do uso da cor nas paredes dos museus é extensa, mas ela evoluiu 
gradativamente em direção ao espaço branco e retornou ocasionalmente à cena artística, 
só que dessa vez com outro significado. Podemos dizer, assim, que o ressurgimento das 
paredes coloridas em museus de arte moderna e contemporânea no Brasil representa

nostálgico retorno à calmaria apaziguadora dos museus europeus do século 19um , com
suas premissas hegemônicas que consideravam o espectador como um ser universal, cuja 
experiência seria similar e indistinguível, independentemente de sua nacionalidade ou de 
seu background cultural.7

A ideia de que as cores das paredes devam aproximar-se das cores predominantes das 
pinturas foi amplamente praticada durante o século 19 e desenvolvida ainda no início 
dos anos de 1900 em museus alemães8, de maneira mais pronunciada 
pelo professor de história da arte Konrad Lange. Ele utilizou cores intensas de verde 
para salas com pinturas holandesas onde predominava o esverdeado e o verde-azulado 
para pinturas alemãs. Não é por outra razão que Lange veio a se defrontar 
dilema quando se tratou de encontrar as cores apropriadas para exibir arte moderna, 
já que seria quase impossível encontrar nas obras uma cor predominante com a qual a 
pintura das paredes pudesse combinar.9 Baseadas em teorias da percepção da cor das 
mais diversas fontes, as variações adotadas pelos diretores de museus europeus respon
dia a uma significativa agenda de intenções que se mostrou por vezes objetivamente 
intencional ou puramente intuitiva. Em ambos os casos, entretanto, o programa deco
rativo desenvolvido pelos museus europeus para a exibição das obras em sua intenção 
de alterar a percepção nunca foi ingênua e sempre esteve ligada à busca de uma expe
riência de nivelamento da percepção baseada em prerrogativas hegemônicas.10

Disso decorre já ser possível antever as implicações de se ter transportado tais prer
rogativas para o contexto dos museus brasileiros, ainda que grande parte da pintura 
desse período no Brasil mostre algumas filiações à pintura europeia. Em uma espécie 
de antropofagia cromática às avessas, os espaços de exposições brasileiros produziram 

mímica das escolas de design das exposições europeias, introduzindo uma variada 
paleta de cores que as impregnou de uma variedade de cores sem precedentes.

Stuttgartem

com um

uma

Nesse processo, as cores das obras - ou sua ausência, quando é o caso - começaram a dei
xar um déficit produtivo em relação ao museu, na mesma medida em que este se sobre
pôs aos seus elementos colorísticos, conduzindo-as a uma situação de meros acessórios 
no espaço museológico. Em muitas situações, transformadas elas mesmas em simples 
decoração, não lhes restava nada mais além de propiciar para o olhar do espectador a 
condição de objetos decorativos a serviço dos chamados projetos museográficos, muitos 
deles conceitualmente injustificáveis. Se anteriormente à década de 1900 as paredes de 

coloridas, uma norma que lhes parecia natural diante do ainda desconhe
cido cubo branco, o posterior retorno da cor ao espaço museológico já não representava 
mais a mesma situação inicial em que a princípio se encontrava o museu.

museus eram

Embora o uso da cor tenha permanecido uma constante no espaço de exposições ao 
longo dos anos, um fenômeno singular acontece quando ela retorna 
texto internacional com enorme força no início da década de 1980

ao museu no con- 
e um pouco mais

tarde no contexto brasileiro, no início da década de 1990. A reintrodução da 
espaço museológico estava agora implicada 
consumidor e coincide com o surgimento da 
começa a ressurgir nas revistas de decoração de interiores daquele período.11 No Brasil, 
porém, a obsessão dos designers pelo espaço minimalista retardou significativamente a

cor no
em uma nova relação do espectador como 

cor nas paredes do espaço privado que

22



entrada da cor nos espaços de exposições - e esta, quando surgiu, o fez por meio de um 
conjunto de influências de segunda geração, ou seja, através da imitação dos espaços de 
exposições que introduziram a cor no contexto internacional.

Seu surgimento em grandes exposições brasileiras reaparece, assim, por outras razões 
que não aquelas de uma legitimidade condizente com o rigor de possibilidades de legi
bilidade das obras por meio de projetos curatoriais. A partir de então, a introdução da 
cor no espaço do museu torna-se uma verdadeira tendência decorativa que sugere um 
sentimentalismo superficial e, ao mesmo tempo, estrangeiro ao contexto museológico, 
agora transformado em uma inclinação da moda, pura e simplesmente falando. Se, por 
um lado, o cubo branco ideologizado do espaço de exposições não havia deixado mui
tas alternativas, a não ser desconstruí-lo através de uma crítica de exposições, por outro 
a introdução de um exagerado procedimento colorista no espaço do museu extrapolou 
em muito o bom-senso e a seriedade acadêmica que o museu como instituição deveria 
promover em seus programas de exposições.12

David Batchelor propôs 
minimalista e o corpo, baseado nas observações de Mikhail Bakhtin sobre a forma 
clássica na qual a inexistência de ligações com o exterior demonstra uma estrutura 
contida em si mesma. Para Bakhtin, “todos os atributos de um mundo inacabado são 
cuidadosamente removidos, assim como todos os sinais de uma vida interior”.13 Ba
tchelor mostra-nos que a superfície desse interior é equivalente àquele do espaço de 
exposições. Ele assim o descreve:

termo comparativo entre o espaço branco do interiorum

Você realmente poderia perder-se neste espaço aparentemente branco e vazio. Em sua 
necessidade de diferenciar-se daquilo que era por fora, nada poderia ser diferenciado 
por dentro. Este espaço foi claramente um modelo de como o corpo deve ser: fechado, 
selado. O corpo ideal: sem carne de qualquer espécie, velho ou jovem, bonito e mal
tratado, perfumado ou mau cheiroso; sem movimento, externo ou interno. Mas talvez 
fosse mais perverso do que isso, talvez este fosse um modelo de que o corpo devesse ser 
a partir de dentro. Não um lugar de fluidos, órgãos, músculos, tendões e ossos, todos em 
uma tensão precária e constante entre si, mas uma câmara vazia branca e oca, raspada, 
livre de qualquer evidência dos embaraços grotescos de uma vida real. Sem cheiros, sem 
ruídos, sem cor; sem mudança de um estado para outro e a incerteza que ele carrega.14

Estranhamente, foi um excessivo isolamento das obras do mundo ao qual em última 
análise pertenciam que conduziu as exacerbadas críticas ao cubo branco. Contudo, foi 
igualmente o retorno às paredes coloridas que trouxe ao museu o conservadorismo dis
farçado de “bom gosto museológico” que lhe imprimiu elementos de natureza estranha 
à experiência artística embora se mostrasse aparentemente muito próximo a ela. Ainda 
que a introdução do branco nas paredes do museu já tivesse surgido timidamente em 
alguns momentos, foi no museu Stedelijk, em meados dos anos de 1930, que se inau
gurou uma nova maneira de articular o espaço de exposições que viria a se consolidar 
rapidamente nos anos seguintes, em especial com as exposições do Museu de Arte 
Moderna de Nova York. Alfred H. Barr Jr., primeiro diretor do MoMA, havia visitado 
a Alemanha naquele período e adotado o sistema de exibição de obras em paredes 
brancas. Entretanto, as salas puramente brancas, que viriamos a conhecer futuramente 
como o chamado “cubo branco”, somente vieram a ser inauguradas definitivamente nas 
galerias do MoMA com a exposição Cubismo e Arte Abstrata em 1936. No entanto, as 
exposições de Barr não podem ser categorizadas rigorosamente dentro dos padrões es
tritos do chamado cubo banco, visto que ele preferia, por exemplo, o uso da luz natural 
em lugar da iluminação artificial.
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Sabe-se que promover uma discussão acerca do cubo branco é, consequentemente, 
discutir o modernismo e seu aparato mais eficaz, aquele que gerou os 
ideológicos que deram densidade histórica à produção moderna e possibilitaram que 
ela se tornasse hegemônica no contexto internacional. Em determinado momento, 
a arte moderna e esse aparato de circulação tornaram-se contíguos, levando a uma 
unificação dos pressupostos estéticos do modernismo que transformaram tudo o que 
se intitulava arte moderna em um campo de forças essencialmente estéticas, produ
zido através de uma vigência contextual que beirava um minimalismo exacerbado e 
especificamente destituído de relações de espaço-tempo. Assim, tudo o que entrasse 

chamado cubo branco o faria abandonando toda e qualquer relação com o mundo 
real, mergulhando as obras em uma “máquina do tempo” capaz de transportar 
pressupostos estéticos para qualquer contexto, retirando-o de uma predisposição lo
cal para outra mais universalizante.

A serviço então de uma 
tornou-se um mecanismo de subtração do significado que fez dele um dispositivo de 
considerável aspecto negativo e símbolo de 
arte que desejava ser, acima de tudo, autônoma. Foi natural que esse espaço se visse às 
voltas com todo tipo de ataque empreendido pela crítica de exposições, conduzido 
forma de um radicalismo que o levou à execração pública. De fato, o espaço imaculado 
de exposições branco, insípido e inodoro, mostrou-se irredutível a obras que resistiam 
a uma classificação diferenciada, fora dos padrões canônicos da norma moderna.

mecanismos

no
seus

ideologia, o chamado cubo branco do espaço de exposições

uma ideologia universalizante e de uma

na

Em determinado momento, percebeu-se que esse espaço passara a produzir um estranho 
fenômeno: demandar determinadas características estéticas a toda e qualquer obra que 
nele viesse a entrar13, ou imprimir a ela uma condição de considerável deslocamento, que 
fazia com que tais obras se mostrassem distintas em relação ao contexto, ou estranhas 
àquele local, como se de alguma maneira elas não pudessem ser aceitas pelos padrões 
estabelecidos de qualidade estética e originalidade requerido pelo aparato branco, sem a 
interferência daquele espaço. E justamente daí que toma forma o processo de canoniza
ção da arte moderna, na medida em que esse espaço de institucionalização irá prevenir 
que qualquer obra se mostre adequada dentro dele, promovendo um mecanismo discri
minatório. Nesse primeiro momento, não se tratava de um impedimento causado pelos 
mecanismos ideológicos do museu, mas simplesmente de uma inadequação estética do 
espaço a uma certa tipologia de obras que não se enquadravam ao “estilo” definidor do 
cubo branco16 com seus requerimentos no mais das vezes formalistas.

Não por outra razão, obras que fugiam aos pressupostos formalistas e canônicos da 
norma moderna teriam dificuldade de conviver com tais padrões de rigidez, especial
mente aquelas de forte caráter político, conceituai ou de teor figurativo, baseados 
pressupostos feministas, de uma estética queer ou aquelas que proclamassem questões 
de minorias étnicas ou ainda o que se convencionou chamar de arte não ocidental.17 
Se, por um lado, o preconceito com a cor advinha da aversão à convivência e ao aceite 
dessa produção, por outro a culpa que se originou da recusa sistemática da mesma ao 
longo dos anos, conduziu a uma excessiva condescendência da introdução das paredes 
coloridas nos espaços de exposições, sem nenhum critério crítico que fosse capaz de 
entendê-la como exageradamente decorativa, estetizante e acessória à obra de arte.18

Foram justamente tais prerrogativas que, subvertendo-a a uma condição de infantiliza- 
ção condescendente que lhes imprimiu um estado de mero elemento decorativo 
já se viu, que tornaram visível que aquilo que se encontrava em operação era nada mais

em

, como
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que uma artimanha do meio, articulando mecanismos que beneficiassem uma consi
derável parcela de agentes interessados em gerar apenas mercado de trabalho.19 Se é 
claro que alguns desses profissionais estavam realmente preocupados com a qualidade 
das exposições e os mecanismos produzidos para a exibição das obras, a maioria das 
situações criadas não passava de pura articulação produtiva do bom gosto (e, muitas 
vezes, o contrário) para a amostragem de obras em condições atrativas ao público em 
geral e a uma classe saudosista dos ambientes dos museus europeus.

O processo mostrou-se tão pervasivo que, ao longo dos anos, deixou-se de perceber que 
a cor das paredes tinha extrapolado qualquer intenção prévia de liberar o espaço imacu
lado do cubo branco com o objetivo de propiciar nele a entrada de produções excluídas, 
migrando para uma manifestação de favorecimentos financeiros a toda uma categoria de 
profissionais que passaram a prestar serviços do que se convencionou chamar de “muse- 
ografia” (na falta de um equivalente local para a expressão em inglês exhibition design) e 
cujos mecanismos de difusão de trabalho mostraram-se quase sinônimos de acessórios aos 
projetos curatoriais. E importante observar que um processo de inclusividade através da 
cor nunca aconteceu de fato no caso brasileiro. Hoje podemos avaliar em retrospecto que 
o colorido, em oposição ao espaço refratário do cubo branco, representa simbolicamente 
um espaço mais diverso e inclusivo, mas esta é uma reflexão a posteriori e, portanto, arti
culada a partir de um conjunto de mudanças políticas que só foi possível a partir de um 
exercício crítico contínuo em tomo do espaço expositivo e suas prerrogativas ideológicas.

De certa maneira, a reintrodução da cor no espaço de exposições foi resultado de uma 
revolta ao cubo branco e da crença de que as obras que fugiam à norma estariam mais 
bem localizadas em um espaço não imaculado, uma vez que a brancura tudo nivelava. 
Esse espaço seria então mais aberto à diferença. Em alguns casos, ainda que poucos, 
a introdução da cor nas paredes dos espaços de exposições mostrou-se um sucesso, 
quando feita de maneira consciente e crítica. Em muitos outros, representou apenas 
uma “micagem” do espaço decorativo para o ambiente do museu, colaborando para 
que as obras se tornassem mais atrativas ao visitante desavisado, ou ao que se quer que 
pensasse que a ele deveria ser mostrado.

No caso brasileiro, o fenômeno atingiu condições exacerbadas, transformando o am
biente museológico em um curioso processo de contaminação quando seus espaços de 
exposições tiveram as paredes pintadas com cores exuberantes de grande intensidade 
cromática. Em determinado momento, as paredes brancas praticamente sumiram dos 
museus. Exposições de grande envergadura tomaram de assalto o olhar de seus visi
tantes, inaugurando uma verdadeira escola de decoração museológica que produziu 
alguns dos mais intensos momentos de cor a serem experienciados pelos visitantes, 
cores estas que não advinham das obras, mas das paredes das salas de exposições, e que 
muita vezes ofuscavam as próprias obras, uma significativa parte delas, ironicamente, 
destituída de cor acrescentada.

Notadamente a exposição Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento20 em comemoração 
ao descobrimento do Brasil foi uma das que mais exagerou no emprego da cor, inau
gurando uma fase de impregnação cromática nas exposições brasileiras que demoraria 
quase duas décadas para ser expurgada dos espaços de exposições.21 Enquanto um de 
seus segmentos, chamado 0 Olhar Distante, exibiu pinturas históricas em elaborados 
nichos em meio a uma floresta de árvores, céu e piso azuis, a seção do barroco não eco
nomizou milhares de flores amarelas e roxas na decoração dos espaços.22 O porquê da 
escolha de tais cores nunca foi realmente explicado pelos organizadores da exposição.
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Em um conjunto de exposições de larga escala que se estendeu por quase uma década, 
a arte barroca, a arte indígena, Oiticicas, Lygias e outros foram subsumidos pela vibra
ção cromática das paredes em muitas das exposições que apareceram. A culminância 
de tal processo parece ter sido o “cubo negro”23 do museu Guggenheim, projetado 
pelo arquiteto francês Jean Novel24 para a exposição de arte brasileira Brazil Body & 
Soul em 2001. Em uma espécie de luto apaixonado que envolvia o altar do Monasté- 
rio Beneditino de São Bento em Olinda, recém-restaurado em sua exuberante forma 
barroca folheada a ouro e transportado para Nova York depois de uma batalha judicial 
entre a organização Brasil Connects e o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional 

exposto na escuridão do museu Guggenheim, parecia assinalar 
o que, para muitos, representou um dos maiores desastres curatoriais da história das 
exposições brasileiras no exterior.26 A escuridão do Guggenheim, somada ao excessivo 
número de obras do barroco, ex-votos e arte indígena, envolveu a exposição em um 
forte sentimento de exotismo, mergulhando-a em um verdadeiro estigma de brasilida- 
de exótica jamais exibido fora do país.

(IPHAN), para ser

A verdade é que, para muitos curadores e organizadores de exposições, a vasta diver
sidade colorística da paleta capitalista mostrou-se irresistível e suas exposições viram- 
-se envoltas em um pot-pouri de tonalidades cromáticas nunca antes imaginado no 
espaço de exposições contemporâneo. Em virtude de tal esgotamento, o retorno do 
cubo branco já tem sido proclamado algumas vezes, tanto em exposições quanto na li
teratura especializada.2. Ao que tudo indica, passado o tempo do exagerado uso da cor 
no espaço do museu, o branco em suas paredes representa novamente a solução p 
alguns problemas que dizem respeito a uma adequada visibilidade da produção artísti
ca, sobretudo aquela que não é ideologicamente contrária às prerrogativas formalistas, 
mas demonstra uma predisposição ao espaço branco como plataforma de visibilidade 
contextual que lhe possibilite uma adequada legibilidade.

ara

Por outro lado, parecem esgotadas as investidas críticas em relação à ideologia do 
cubo branco no que se refere às obras que ele colaborou para canonizar - e podemos 
descansar os olhos ao observar atentamente as obras sob a luz difusa do espaço branco 
de exposições sem um recorrente sentimento de que estamos capitulando mediante 
as bases ideológicas da produção euro-americana. O período das batalhas ideológi 
e investidas críticas igualmente parece ter cessado, 
sobre as obras se

cas
e um novo tempo para reflexão 

inicia, agora mais ‘ iluminado”, não só pela história pregressa que 
as exposições nos deixam, mas também pela volta ao branco e à luz em suas paredes.
Estrategicamente, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul procurou antecipar 
criação desse momento crítico em que fosse possível produzir uma investida no espaço 
branco do museu como forma de suprimir a excessiva produtividade que foi imposta 
ao espaço museológico através de elepentos que são essencialmente estrangeiros a ele.

-se na

È a mesma estratégia curatorial que faz um recuo temporário em direção à contamina
ção excessiva da cor, proclamando temporariamente o fim do cubo branco para produ
zir uma reflexão crítica sobre os modos produtivos de exibição museológica. Cromomuseu 
é, portanto, uma exposição sobre os modos de exposição, e não uma estratégia recorrente 
de transfiguração colorística do espaço de exposições que pretende promover qualquer 
espécie de produtividade decorativa no espaço de exposições. Esta é uma exposição cons
ciente de que o papel da cor no design de exposições deve ser o de propiciar legibilidade 
para as obras ou, de outro modo, uma visão crítica do aparato das exposições.
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1. Podemos caracterizar o cubo branco como uma plataforma de exibição canônica construída juntamente com o 
modernismo, ou seja, contíguo a ele. O espaço, cujas características foram assinaladas no livro de Brian 0’Doherty, 
No Interior do Cubo Branco: A Ideologia do Espaço da Arte (São Paulo: Martins Fontes, 2002), introduz prerrogativas 
consideravelmente distintas de qualquer outro espaço que se conhece. Branco, inodoro, iluminado artificialmente 
e isolado do mundo externo, o cubo branco mostra-se imutável diante da especificidade de qualquer obra que nele 
é exibida. O espaço de exposições de perfil minimalista caracteriza-se por apresentar determinados aspectos que 
permanecem estáveis ao longo do tempo. Entre eles, podemos citar as suas prerrogativas ideológicas, a inclinação 
à neutralidade (e a neutralização) de produções mais politizadas e a consolidação de um conjunto de mecanismos 
de tendências formalistas.
2. O emprego exagerado da cor no espaço museológico causou uma excessiva impregnação do espaço diante do 
olhar que se mostrou saqueado por um anteparo de cor que o enclausurou cm um universo de considerável claus
trofobia perceptiva.
3. Várias das características da decoração de interiores foram apropriadas pela cenografia de exposições, tais como 
uma paleta de cores combinadas como os tons de ocre, verde e azul, além do cinza-metálico, assim 
biliário próximo demais à experiência decorativa.
4. O chamado “aparato de exposições” é frequentemente reconhecido pela literatura especializada, mas ainda p 
teorizado. Podemos dizer que, de modo geral, ele consiste 
minação adequada, somada a um 
seografia, publicações e sinalização, incluindo também a plataforma conceituai que confere estrutura à exposição.
5. Uma consciência crítica das exposições consolidou-se com o advento das teorias revisionistas da história da arte, 
que atingiu em grande escala a produção curatorial mais inovadora. As exposições que podemos caracterizar como 
revisionistas surgiram no início dos anos de 1990 e mostraram-se preocupadas em assinalar principalmente a prio
ridade histórica em relação aos centros marginalizados de produção artística. Além disso, esses projetos curatoriais 
focalizaram-se principalmente em exposições com ênfase em obras de pouca visibilidade ou ainda obscuras 
relação ao contexto da produção internacional de vanguarda.
6. Charlotte Klonk, Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000 (New Haven Sc London: Yale 
Univcrsity Press, 2009), 49.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Tais premissas presumem a constituição de um conjunto de prerrogativas que se colocam em ação quando o 
aparato de exposições é ativado. Essas prerrogativas incluem o nivelamento da percepção a um estado de estabili
dade constituinte que lhe imprime considerável capacidade de conseguir estruturar o campo da visibilidade 
uma experiência niveladora.
11. Ibid. Charlotte Klonk, 192.
12. Pressupõe-se que os museus primem pela excelência e pela qualidade de seus projetos. Nesse sentido, incorrer 
em desvios que assinalam atitudes que não apresentem uma vocação para o conhecimento faz a instituição mer
gulhar no universo da relatividade.
13. Mikhail Bakhtin, Rabelais and bis World, trad. H. Isowlsky (Bloomington, 1984), 320.
14. David Batchelor, Chromophobia (London: Reaktion Books, 2000), 18.
15. Tal fenômeno parece assinalar outro sintoma: o de que o espaço de institucionalização da arte requer 
aparência que obedeça a determinados princípios formais, que “combinem” com as características do chamado cubo 
branco, tais como impessoalidade, indeterminação estética, supressão política e despersonalização do sujeito, ou 
seja, uma produção preferencialmente não biográfica.
16. Nunca é demais lembrar que, em determinado momento, o chamado “cubo branco” passou a requerer uma esté
tica condizente com as prerrogativas do minimalismo e da ausência de subjetividade, dois dos principais requisitos 
da produção que buscou tornar-se autônoma e adquirir um perfil cosmopolita e internacionalizante. O excessivo 
formalismo também se tornou característico dessa produção, fazendo com que a mesma se tornasse aparentemente 
condizente com aquele espaço.
17. Uma produção das chamadas minorias foi introduzida no espaço de exposições com considerável dificuldade, 
depois de inúmeras investidas críticas que viabilizaram a existência institucional desta produção.
18. Uma visão crítica da cor no design museográfico demorou a acontecer, embora a introdução da cor cm exposi
ções raramente tenha sido empregada com seriedade nessas situações.
19. Nesse caso, a ingerência de agentes não pertencentes ao meio da arte mostra-se cada vez maior, somando uma 
média significativamente superior aqueles profissionais do meio artístico, ou seja, para cada artista, curador, histo
riador e crítico de arte, existem uma dezena de outros indivíduos empregados pelo meio que não mantêm qualquer 
relação com a arte (excluindo-se, evidentemente, os prestadores de serviços básicos).
20. Exposição realizada em 2000 pela Fundação Bienal de São Paulo, com curadoria de Nelson Aguilar.
21. Em determinado momento, um grupo de curadores com 
conta de que o excessivo uso da cenografia sem uma razão conceituai forte e em consonância com as prerrogativas 
conceituais da exposição consistia cm um problema a ser resolvido. Ainda assim, as demandas para a constituição 
de adições ccnográficas (colorísticas, construções complexas e mecanismos de display) mostrava-se uma exigência 
contra a qual poucos tem sido capazes de posicionar-se.
22. Por ocasião da exposição, foi publicado um catálogo com vistas dos espaços de exposições, mostrando sua luxuo
sa decoração museográfica. Um time de cenaristas e designers criou os elaborados (ainda que de mau gosto) fundos

como um mo-

ouco
em uma sala de exposições com paredes brancas e ilu- 

conjunto de dispositivos auxiliares, como etiquetas, mecanismos de display, mu-

em

como

uma

uma visão crítica mais apurada começou a se dar
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e plataformas de display para as obras, compreendidas muitas vezes por extensas áreas decoradas com plantas esti
lizadas de outros elementos decorativos. Ver Nelson Aguilar, “lhe Point of Arrival”, in Brasil +500: Mostra do Re- 
descobrimento, Fundação Bienal de São Paulo, Associação Brasil 500 Anos, 2000, português e inglês, não paginado.
23. Trata-se aqui de uma referência acrítica àquele espaço. O negro das paredes do Guggenheim não guardava 
qualquer intenção crítica cm relação ao espaço de exposições, como, por exemplo, o conceito de “cubo negro” [black 
box], introduzido por Okwi Enwenzor na, Documenta 11, 
este possa não ter atingido efetivamente seus objetivos políticos.
24. Jean Novel pintou todo o interior do museu de preto, à exceção das naves superiores, que abrigaram o segmento 
de arte contemporânea. Porém, tal decisão foi puramente cenográfica e não tinha nenhuma motivação conceituai 
ou crítica.
25. Exposição realizada de 11 de outubro de 2001 a 27 de janeiro de 2002, no museu Guggenheim de Nova York, 
com curadoria de Edward Sullivan e outros curadores associados sob os auspícios da organização Brazil Connects. 
Para uma detalhada a história desta exposição, ver o capítulo de minha tese de doutorado intitulado The BrazilBody 
& Soul Exhibition, em Gaudêncio Fidelis, lhe Reception and Legibility ofBrazilian Contemporary Art in The United 
States (1995-2005), State University of New York, Ph.D. Dissertation, 2008, p. 215-226.
26. A literatura sobre esse aspecto é vasta e seria impossível citá-la aqui. Alguns dos mais contundentes artigos 
sobre a exposição são: Michael Kimmelman, “Brazil in all its extravagant glory”, The New York Times (October 26, 
2001), E27,Jerry Saltz,“Downwardspiral: the Guggenheim museum touch bottom”, The Village Voice (February, p. 
13-19,2002), 52, Peter Plagens, “Groping in thc Dark”, Newsweek (November 26,2001), 77, entre outros.
27. Ver, por exemplo, a edição temática da revista da Manifesta intitulada The Revenge ofthe White Cube? Publicada 
na primavera/verão de 2003, n. 1.

disposição crítica de inclusividade, ainda quecom sua
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A PALHETA DO OUTRO: A COR COMO 

POLÍTICA DE DISTINÇÃO CROMÁTICA

Podemos dizer que as cores refletem insistentemente a existência do Outro. Em cada 
manifestação cromática, encontramos uma lógica comparativa que projeta os sentidos 
em um jogo de espelhos que faz com que nos vejamos como forma de exterioridade. 
Em suma, nós nos vemos no Outro a cada momento da experiência da cor. A visão 
nem sempre é a mais prazerosa ou pacífica. As vezes, ela surge como inquietação; em 
outras, como incômodo, surpresa ou identificação.

Durante muito tempo, a história das obras canônicas foi definida pelo que se consagrou 
chamar da “palheta do artista”, sendo algumas consideradas mais “relevantes” do que ou
tras. A palheta tornava-se, desse modo, a manifestação simbólica (mais do que material) 
de uma linhagem de cores consideradas em escala de importância das diversas tradições 
que representou (cubista, expressionista, moderna, etc.). Criada como um dispositivo sa- 
cralizado da genialidade do artista, a palheta, a despeito de seus efeitos simbólicos da 
esfera pública, teve sua função consagrada pela historiografia. Iberê Camargo, por exem
plo, muitas vezes foi criticado por ter uma palheta de cores por demais “suja”, desprovida 
de cores puras, excessivamente contaminada pela sobreposição e pela mistura de tintas.

Essa situação tornou-se ainda mais complexa quando, a partir de uma palheta já con
taminada, as tintas migraram dela para o quadro e de volta para ela, e assim sucessi
vamente, em um frenesi de contaminação que transformaria as cores em entidades 
individuais, progressivamente indistinguíveis. A cor “suja” de Iberê Camargo causaria 
indefinições nas áreas de chiaro escuro, na condução do impasto e na sobreposição de 
tons, aspectos fundamentais para assegurar um lugar no cânone da pintura. Por fim, 
sua obra viria a conquistar esse lugar graças à densidade das formas e do próprio “peso” 
da massa pictórica (simbólico e material), do rigor da técnica e de outros fatores. Con
tudo, sua palheta ainda permanece como um território problemático na constituição 
de sua obra, merecendo até hoje um melhor esclarecimento por parte da historiografia.

Em 2005, o artista André Petry iniciou uma série de trabalhos cuja principal tarefa 
consiste em extrair amostras de cores utilizadas por outros artistas em suas pinturas. 
Retiradas a partir de registros digitais em alta resolução das obras, o artista seleciona

Vista parcial das obras Cores IC e 
Cores PW na exposição Cromomuseu.

Fotografia: Fabio dei Re e 
Carlos Stein - VivaFoto
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um conjunto de cores que formam as imagens; as cores são então codificadas através 
dos parâmetros RGB em uma 
te às amostras de cor. Na exposição Cromomuseu, vemos duas de suas últimas obras, 
agora pertencentes ao acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). 
Esses dois trabalhos foram produzidos a partir de duas pinturas canônicas do 
da instituição: a obra Figura em Tensão, de Iberê Camargo (1969) [Fig.l], e Temp 
Mutantur, de Pedro Weingártner (1898) [Fig.2], as duas obras incluídas na exposição 
Cromomuseu. Em um processo minucioso, o artista anota os valores RGB para cada 
uma das cores obtidas [Fig.3].

tabela de anotações que darão origem posteriormen-

acervo
ora

Fig. 1
Iberê Camargo
(Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)
Figura em Tensão, 1969
Fotos: Fabio dei Re e Carlos Stein - VivaFoto

Fig.2
Pedro Weingártner
(Porto Alegre/RS, 1853 - 1929)
Têmpora Mutantur, 1898
Fotos: Fabio dei Re e Carlos Stein - VivaFoto

O conjunto de cores extraídas das obras é reunido então em um catálogo de cores 
produzido em papel fotográfico com o intuito de reproduzir tons e matizes da maneira 
mais fiel possível àqueles obtidos a partir das pinturas. Compõe o trabalho um mapa 
de todas as cores selecionadas em diagramas impressos com pigmentos minerais. Para 

duas obras, Petry escolheu posicionar as cores da obra de Pedro Weingártner 
similarmente à forma como aparecem na pintura e, através da proximidade de matizes 
e tons, posicionou as cores obtidas a partir da pintura de Iberê Camargo. Se no pri- ® * 'V ? *
meiro caso o artista mimetiza a disposição diagramática a partir da qual se constitui 
a pintura, resultando em uma abstração tonal do que teria sido uma vez a pintura de Fig. 3 
Weingártner, no segundo ocorre um “embaralhamento” cromático dos fragmentos pic
tóricos da pintura de Iberê Camargo.

essas

André Petry
Cadernos de anotações de valores 
RGB para as obras Cores IC e Cores PW

No total, foram obtidas 648 cores a partir da pintura Figura em Tensão e 840 
da obra Têmpora Mutantur. A partir dessa exaustiva palheta, o artista destaca 
cor que é reproduzida em uma área de 1 x 1 m com seu código RGB impresso 
lado esquerdo inferior (vermelho IC 220/25/30 para Figura em Tensão e verde PW 
145/136/43 para a obra Têmpora Mutantur) . Um quarto elemento é constituído pela 
produção de um grupo de tintas correspondentes a algumas das cores amostradas, 
tendo como recurso técnico as formulações com pigmentos básicos. Por meio desses 
quatro elementos - o catálogo, o diagrama de cores, a cor destacada e as latas de 
tinta - gerados a partir da extração das

cores
uma

ao

cores da obra de cada artista, André Petry 
realiza uma descorporificação da pintura capaz de superar qualquer procedimento 
desconstrutivo1 que possamos imaginar que seja possível através de métodos artísti- 

científicos (como, por exemplo, aqueles utilizados nas análises de obras para 
conservação e restauração).
cos ou
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A aspiração dessas obras é, na verdade, fazer uma transição entre a realidade material 
da pintura, passando pela cor produzida pela luz e chegando do outro lado, retornando 
novamente a uma realidade material da cor, só que agora tendo suprimidas caracte
rísticas significativas que transformam uma pintura em obra, como a representação, a 
matéria cromática, o empasto, o gesto, a planaridade pictórica e, em última análise, sua 
própria aura. No entanto, nessa tarefa acrescentam-se outras características, como a 
distinção cromática, o conhecimento da cor em sua individualidade, a contemporanei- 
dade projetada no futuro e especialmente o nascimento de outra obra de arte.

Sabemos que perceber a cor a partir de uma imagem representada é um processo 
consideravelmente diferente de observá-la em seu estado puro. Ainda assim, em se 
tratando de uma obra, como nesse caso, apesar de sua disposição diagramática, segu
ramente o olhar será mediado pela experiência da averiguação do significado como 
mecanismo regulador do sentido. Nem mesmo os monocromos conseguiram suprimir 
o conteúdo espiritualista proveniente da materialidade da cor e tornar-se pura expe
riência colorística. A força cromática advinda de suas superfícies encarregou-se de lhe 
imprimir uma aura de espiritualidade. A experiência abstrata, por outro lado, nunca 
conseguiu atingir a pura materialidade. Inclusive Mondrian, com suas radicais inter
venções propiciadas pelas horizontais e verticais, acabou por limitar-se às duas direções 
principais do universo, a horizontal e vertical, também incorrendo em um dispositivo 
de representação. O desafio de descorporificar uma pintura é, portanto, ainda mais 
relevante à medida que vislumbramos o nascimento de outra obra que a revela.

Fig.4 Fig. 5

Fig. 4
Vermelho IC 220/25/30 

impressão com pigmento 
mineral sobre papel matte 

100x100 cm

Fig. 5
Mapa de cores IC 

impressão com pigmento 
mineral sobre papel matte 

100x100 cm

Fig. 6 Fig. 7
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As obras Cores IC e Cores PW (2012), de André Petry, representam uma reconciliação com 
a abstração cromática, se é que podemos chamá-la assim, um conjunto de obras que primou 
pela cor como processo de ocupação diagramática da pintura em ascensão no final da década 
de 1960 e início da década de 1970. Ao fazê-lo, tais obras conduzem a uma exacerbação da 
ocupação simbólica do espaço na tradição da grade, uma construção de caráter emblemático 
representativo da tradição modernista mais radical, um artificio programático de ocupação 
do espaço que foi especialmente forte no contexto americano2.

A viabilidade estética dessas obras de André Petry reside na solução de uma dúvida 
colorística: precisamos acreditar que a diversidade tonal vista aqui pode 
trada nas pinturas das quais se originaram. No entanto, é evidente que a condição da 
pintura é justamente esta: a de demonstrar a consistência do mecanismo da crença, 
o mesmo que experienciamos no cinema e que se convencionou chamar de “suspen
são da descrença’, um estado de pré-ilusão em que o espectador identifica- 
as personagens na tela e realiza uma transição para o universo ficcional, aceitando o 
processo ilusório como sendo, por ora, de fato realidade.

Eu escrevia em outra ocasião que Sartre alertou-nos em O Ser e o Nada3 para o fato de 
que o mundo é alterado com a presença do Outro. Para Sartre, o Outro arregimenta 

sentimento decorrente do ônus de vislumbrar aquela que seria minha própria ima
gem, mostrando a realidade de que sou constituído. Como em um espelho, o Outro 
demanda uma reformulação dessa imagem.

ser encon-

se com

um

Fig. 8 Fig. 9
Fig. 8
Cores IC, 2012
Papel fotográfico processado em mini-
lab, impressão com pigmento mineral
sobre papel matte, tinta imobiliária
kisacril acrílica fosca
Dimensões variáveis
Múltiplo 1/3
Catálogo de cores IC
papel fotográfico processado em
minilab
648 peças / 54x54mm

Fig. 9
Tintas cores IC é um conjunto de quatro 
cores preparadas com tinta imobiliária 
kisacril acrílica fosca, de acordo com as 
fórmulas elaboradas pelo laboratório de 
desenvolvimento de tintas imobiliárias 
da Killing tintas e adesivos: 
tinta cor IC 200/18/17 - R500/V20/KX10/T15/ksfc 
tinta cor IC 37/15/18 - B450/F45/V20/ksfc 
tinta cor IC 125/40/59 - L80/T35/V350/KX20/ksfc 
tinta cor IC 88/137/115 - C115/D68/E110/KX250/ksfc

No caso da cor, a impossibilidade de adequação da especificidade cromática, justa
mente por sua variedade quase infinita, tornará tal demanda impossível. Resta saber 

vontade regulatória da disposição cromática possibilitará a experiência 
processo de identificação. Como posso identificar-me com a cor do Outro se a mes- 

natureza da sua cor mostra-se consideravelmente dispersiva em sua materialidade 
cromática através da qual não encontro equivalente mimético? A ascensão de 
disposição colorística do ambiente público que tipificamos como aquele da diversidade 
é essencialmente marcado pela especificidade da diferença colorística que se caracte
riza não apenas pela disposição da energia cromática, mas também pela ingerência da 
política. A consciência do outro é especialmente dolorosa, já que ela precisaria admitir 
uma condição de igualdade, como mencionei em outro texto:

se a como um

ma
uma

O mundo não é o mesmo se não conseguirmos admitir o Outro como igual, pois ele re 
clama um sentido de igualdade baseado reciprocidade equivalente entre aqueleem uma
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« seria o eu e o Outro que tomo como referência, hoje expresso em diversos efeitos 
colaterais, sendo o principal deles a diversidade que encontramos no umverso socai

domínio do status canônico e, ao mesmo tempo, credrtada como tendo menorden

Polttd?e

em

um

série de

Fig. 10
Tintas cores PW é um conjunto de 
quatro cores preparadas com tinta 

imobiliária kisacril acrílica fosca, de 
acordo com as fórmulas elaboradas 
pelo laboratório de desenvolvimento 

de tintas imobiliárias da Killing tintas e 
adesivos:

tinta cor PW 228/194/123 - C85/D3/l2/AXX25/ksfb 
tinta cor PW 91/76/53 - D10/L475/T60/KX5/ksfc 

tinta cor PW 156/65/18 - Bll/F245/T240/R75/ksfc 
tinta cor PW 51/73/27 - B120/T235/D115/F3/ksfc

Fig. 11
Cores PW, 2012 

Papel fotográfico processado em mini- 
lab, impressão com pigmento mineral 

sobre papel matte, tinta imobiliária
kisacril acrílica fosca ge observarmos atentamente 
Dimensões variáveis 

Múltiplo 1/3

a dimen-Cores IC e Cores PW, poderemos constatar que
da arte foram relega- 

as obras de André Petry
são simbólica do trabalho e a supressão da mais-valia produtiva 

Componentes: das a um plano de subserviência conceituai qut, faz com que^ contemporâ_
Catálogo de cores PW distingam-se do panorama argumenta ivo < £ d pintura_ Elas são,

PaP^ fotográfico processa, em _ ai da que não po«™ do —

sição conceituai da exposição Cromomuseu.

procedimento artístico que teve seu apic QUtr0 arlista a partir de meios artísticos.

O JHWlW * O***. Fenomenológica (PeUÓpol.s:

um

de 2012,20.
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COLORÁLIA: O DESIGN MUSEOGRÁFICO 

DA EXPOSIÇÃO CROMOMUSEU

Recentemente escrevi sobre a “tecnologia museológica” 1 como uma quasi disciplina, 
devido à sua progressiva especialização no mundo contemporâneo e à sua capacidade 
de reorganizar o significado das obras através de uma série de mecanismos de realinha- 
mento dos objetos em relação ao espaço-tempo e deles em relação entre si.

Para a exposição Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico, foram adotadas 
uma diversidade de estratégias a fim de preparar o espaço para a exibição das obras. Na 
Pinacoteca do MARGS, o espaço central do museu, considerado nesse caso como um 
dos vários centros gravitacionais da exposição, as paredes foram pintadas com dezenas 
de cores, formando um diagrama policromático sobre o qual obras de diversos períodos 
foram expostas não cronologicamente e através de mecanismos de justaposição. Certa 
perspectiva tropicalista (daí o título deste texto), foi adotada no design e na organização 
museológica da exposição como um todo. Da mesma maneira, a obra Tropicália (1967), 
de Hélio Oiticica, apresenta uma dimensão labiríntica e colorística, dois aspectos que 
foram utilizados para auxiliar conceitualmente a museografia da exposição Cromomu
seu. Tropicália é também um ambiente imersivo de caráter labiríntico, que se adian
tou, em muito, em relação às instalações e obras ambientais posteriores a ela, as quais 
ganharam força na década de 1970. Foi também esse caráter de imersão - propiciado 
exclusivamente pela cor, que se mostrou indispensável para a eficiência da plataforma 
conceituai - que deu origem à própria ideia da exposição Cromomuseu.

Ao longo dessa estrutura diagramática, uma série de campos coloridos foram definidos 
como espaços de intervalo e/ou perturbação cromática sobre os quais as obras foram 
exibidas. As paredes tornaram-se, assim, um complexo diagrama multicolorido cujo ob
jetivo principal foi deslocar as obras para um espaço e tempo diversos daqueles previa
mente estabelecidos pelas obras e viabilizados pelo emprego de uma variedade de cores.

Fig. 1
Vista geral da ‘Galeria Invertida’ 

Parte interna - entrada 
Segmento Cromofagia: A Absorção da 

exposição Cromomuseu 
Galeria João Fahrion - MARGS. 

Fotografia: Núcleo de Curadoria do MARGS.

Para o segmento da exposição chamado Cromofagia: A Absorção, foi construído um es
paço expositivo na forma de uma “galeria invertida” [Fig 1 e 2].Trata-se de uma estru
tura na forma de uma galeria de arte convencional, onde as obras foram colocadas com 
o verso para o espectador, sendo que as pinturas foram expostas para o lado de fora das
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paredes. A visibilidade das obras tornou-se possível graças a uma série de aberturas nas 
paredes da galeria e a um corredor externo que permitiu o acesso do visitante às obras. 
A curta distância das obras do corpo do visitante enfatiza a contemplação aproximada. 
Composta de oito pinturas de diferentes períodos e estilos, esse segmento trata da dis
posição pública da produção artística, simulada pela exibição em uma “galeria pública” 
e viabilizada por um dispositivo museográfico. Um procedimento equivalente - de 
abrir a parede do museu e mostrar suas entranhas - já havia sido empregado na ex
posição Labirintos da Iconografia2, realizada pelo MARGS, quando a obra Composição 
[Cristo Morto], 1941, de Di Cavalcanti, foi exibida sobre os sarrafos que estruturam a 
parede da pinacoteca do museu [Fig. 3].

A perspectiva de trabalhar com a estrutura interna das paredes mostrou-se um meio 
eficaz de averiguar a função prescritiva das paredes do museu em promover a legitima
ção e a estabilidade das obras canônicas, bem como em assegurar uma contemplação 
estável3, sem alterar seu próprio status canônico. Em última instância, são de fato as 
paredes do museu que canonizam as obras, e não apenas o espaço de exposição, con
forme a literatura tem indicado4. Desta forma, buscamos promover uma constante 
investigação da estrutura das paredes, sua constituição interna (agora exposta ao visi
tante), sua estrutura material e a consciência da configuração do espaço na forma de 
uma “galeria de exposições”1, tenha ela o formato que tiver. A “galeria invertida” 
construída para esta exposição é um mecanismo de exibição que funciona como um 
aparelho capaz de exibir e demonstrar.

Èf

Fig. 2
Vista geral da ‘Galeria Invertida’
Parte externa - saída
Segmento Cromofagia: A Absorção da
exposição Cromomuseu
Galeria João Fahrion - MARGS
Fotografia: Núcleo de Curadoria do MARGS.

Em determinadas áreas da Pinacoteca foram mantidos intervalos na cor branca, como 
aquela para a exibição das obras Cores IC e Cores PW, de André Petry. Este espaço 
(branco) indica uma reminiscência do cubo branco, que ainda permanece a descoberto 
pelo atual projeto museográfico. O mesmo intervalo foi construído para exibir as pin
turas de João Vogt e Luciana Knabben entre outras obras.

E justamente esse caráter demonstrativo que lhe imprime o sentido de verificação que 
parece tão peculiar e que transforma a perspectiva museográfica em uma ação lógica, 
ao contrário de alguns projetos assintomáticos e sem sentido. Ao mesmo tempo, ao 
virar as obras para o lado externo do espaço de exposições, a galeria invertida invoca 
as idéias de Frederick Kiesler (România, 1890, Nova York, 1965) e suas teorias sobre 
vitrines (window display), que foram discutidas inicialmente em seu livro Contempo- 
rary Art Apllied to the Store and its Display/’ Esse segmento também revela detalhes 
frequentemente negligenciados pelas exposições, mas fundamentais para a produção 
de conhecimento sobre as obras e suas trajetórias: o verso das obras de arte. Para 
segmento, também foram escolhidas pinturas de diversos períodos e estilos.

Os demais espaços da exposição tiveram suas paredes pintadas com cores específicas, 
determinadas pela articulação conceituai de cada conjunto de obras. Um dos espaços, 
a galeria Aldo Locatelli, teve suas paredes pintadas na cor branca. Nesse segmento, 
foi explorada a plataforma do tradicional cubo branco com obras que o privilegiaram 
como característica mimética daquele espaço. Uma situação similar foi produzida com 
as obras expostas nas Salas Negras.

O design de exposições como uma disciplina engana-se quando proclama que a lógica 
da construção museográfica é justificar a “adequada exibição” de obras7. Na verdade, 
se por vezes esta pode ser uma das razões de sua existência, a sua verdadeira vocação 
consiste em gerar possibilidades de promover a produção de significado e desafiar as

Projeto em 3D da “galeria invertida". 
Desenho e criação de Paulo Roberto Prola - 
Petroli & CIA
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normas prescritivas da obra, reinstituindo-a em uma nova condição de legibilidade. O 
design museográfico da exposição Cromomuseu fundamentou-se em uma perspectiva 
revisionista da história do design de exposições através da cor, considerando especial
mente a lógica do chamado cubo branco e seu oposto, as paredes coloridas empregadas 
em exposições museológicas.

O conceito de organização museográfica da exposição Cromomuseu baseou-se em uma 
noção de criação de um espaço reflexivo/crítico para o visitante no ambiente museo- 
lógico, tendo em vista possibilitar a ele/ela uma experiência qualificada no museu. 
Grande parte da estrutura museológica posta em funcionamento para esta exposição 
foi determinada pela consciência de que a lógica que rege o ambiente museológico 
depende de uma disposição relacionada ao campo da vocação acadêmica, que em mui
tos casos se perdeu pelo excessivo emprego de instrumentos decorativos empregados 
pela museografia de produção. Cromomuseu é, portanto, uma sofisticada estrutura de 
display preparada para receber obras de diversos períodos e vocações artísticas através 
da cor, demarcando uma área de atuação autorreferente em relação ao próprio projeto 
curatorial, que articulou a mobilidade da arte diante de um campo de possibilidades 
de exibição de obras, estruturando ao mesmo tempo os mecanismos que dão forma à 
lógica da circulação de objetos artísticos.

Fig.3
Exposição Labirintos da Iconografia 

Vista da exposição 
De 28 de junho a 14 de agosto de 2012 

Curadoria; José Francisco Alves 
Fotografia: José Francisco Alves

Um dos principais objetivos da grade colorida que encobre as paredes da exposição 
Cromomuseu é “descolar” as obras do limite da parede e mergulhá-lhas no mundo, 
soltas por assim dizer no universo da cultura. Esse despregamento mostra-se especial
mente perturbador, na medida em que evidencia a realidade do aparato museológico 
como mecanismo capaz de garantir estabilidade e limites físicos ao objeto artístico, 
razão pela qual este se sustenta em um universo imaginário. Uma vez que a emblemáti
ca parede branca, ou pelo menos “lisa”, não existe mais, o objeto se vê mergulhado em 
um campo de forças descolado do universo que supostamente o sustentaria, aquele do 
universo da cultura, representado pelas paredes brancas do espaço de exposição. Colo
cadas em um abismo cultural, as obras precisam sustentar-se em outras prerrogativas 
que não aquelas da sustentabilidade institucional.

A estrutura diagramática da grade colorida planejada para a exposição Cromomuseu 
representa uma extensa e complexa rede de significados em meio a um turbilhão de 
cores cujo objetivo é invocar as mais diversas “manifestações” do universo cultural em 
que vivemos. Inserido nessa grade, é possível vislumbrar bandeiras, símbolos, logos e 
outras imagens, projeções de uma ampla diversidade de impressões da cor que encon
tramos no universo da cultura. Por outro lado, através de uma realização abstrata, o 
uso da cor foi conduzido aos seus limites e sua utilização fez com que tais elementos, 
não sejam mais do que aquilo que supostamente parecem, e tenham sido reduzidos 
a representar apenas um universo de impressões estereotípicas. Assim, o imaculado 
cubo branco nunca mais será o mesmo: aquele que antes se mostrava preservado de 
qualquer interferência externa agora se mostra impregnado pela introdução de todos 
esses elementos que encontramos na esfera privada e pública.

A complexidade de realizar a estrutura museográfica desta exposição consistiu no ex
tenso planejamento das áreas de cor, somada à preocupação em realizar uma grade 
de cores sobre a qual as obras da exposição teriam de ser exibidas. A rede de cores 
teria como objetivo colocar em evidência o background cultural sobre o qual os objetos 
artísticos existem e que a plataforma de exposições do cubo branco encarregou-se 
de eliminar, mas que é reinstituída com considerável força (ou melhor, de maneira
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evidente) quando se exibe, por exemplo, uma obra transparente sobre o espaço da 
parede, ou quando uma obra que se encontra no espaço é vista tendo como fundo essa 
estrutura diagramática colorida. Os espaços brancos que não foram “invadidos” pela 
cor (e que se mantiveram brancos) denunciam a cumplicidade do cubo branco com 
a institucionalidade da lógica produtiva do cânone, na medida em que aliviam a in
tervenção do universo da cultura e permitem às obras mergulharem em uma calmaria 
que lhes possibilita consolidar suas “características” qualitativas e assim se institucio
nalizar. O branco (do cubo branco) é o espaço da eliminação do distúrbio da cultura 
e a possibilidade de retirar a obra da perturbação do campo social que a influencia, 
imprimindo-lhe uma competição com seu próprio significado. Com esse objetivo, foi 
criada a estrutura museográfica, que contaminou o espaço de exposições, tal como as 
convenções culturais interferem no universo da arte e, por vezes, inclusive o dominam.

Outro objetivo a ser atingido pela construção da estrutura museográfica da exposição 
Cromomuseu é de que ela se torne um processo de aprendizado para os profissionais da 
equipe de trabalhadores que a executaram e para os profissionais do museu. Não seria 
possível executar tão intrincado projeto de pintura se os técnicos que o estavam realizan
do não tivessem pleno entendimento da lógica conceituai e estrutural subjacente ao pro
jeto. Assim, longas conversas foram precedidas de “ensaios” técnicos para testar na prática 
a execução da pintura, de modo que ela fluísse a partir das escolhas dos profissionais que 
estavam executando, já que seria virtualmente impossível planejar e executar à risca cada 
detalhe da pintura se ela fosse previamente planejada em seus mínimos detalhes. O re
sultado não poderia ter sido melhor. Os pintores que determinaram a base estrutural da 
grade a ser construída escolheríam as cores a ser utilizadas juntamente com a curadoria, 
modificando e empreendendo determinados ajustes no decorrer da execução, com vistas 
a estabelecer o equilíbrio, promover o desequilíbrio, evitar a padronização e conferir ao 
todo da pintura uma lógica que rege a proposição conceituai da estrutura museográfica.

1. Gaudêncio Fidelis, “O Olhar Contemporâneo Como Resultado da Tecnologia Museológica: O Design de Ex
posições de O Triunfo do Contemporâneo", in O Triunfo do Contemporâneo: 20 Anos da Fundação do Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, catálogo da exposição, Santander Cultural, de 06 de março a 22 de abril de 
2012. Nesse texto, escrevi sobre o que considero as limitações e os méritos do design dc exposições: “Não somos 
capazes de ver objetos com os olhos do espectador de um período histórico, mesmo que seja de um passado não 
tão distante. Além disso, o aparato da exposição incrementado pela tecnologia da exibição tem mudado a maneira 
como cxperienciamos a arte. Portanto, o que talvez seja possível não é reviver o passado através de uma exposição, 
mas olhar o passado a partir do presente, o que equivale a dizer com os olhos do presente. Na verdade, esta seria a 
abordagem dc exposições mais produtiva, porque torna possível ao espectador buscar nas obras do passado algum 
tipo de interesse para a sua vida no presente", 88. i
2. Exposição realizada de 28 de junho a 14 de agosto de 2011, com curadoria de José Francisco Alves, curador-chefe 
do MARGS.
3. Em meio à atitude contemplativa, certa turbulência causada pela intensidade da temática da obra é um fator 
fundamental para a sua inserção em um conjunto de obras relevantes para a consolidação do cânone.
4. Se é verdade que o aparato de exposições é responsável pela legitimação da obra de arte, a força simbólica do 
branco das paredes, somada à ausência e ao deslocamento do universo cultural que ela propicia, é o que produz o 
sentido de distanciamento e autonomia necessário à legitimação e à subsequente canonização.
5. Refiro-me a um espaço que se caracterizou pela condição emblemática que o definiu como um espaço da visi
bilidade através de obras.
6. Frederick Kiesler, Contcmporary Art Applied to the Store andIts Display (New York: Brentanos, 1929).
7. É justamente em virtude de tal concepção que “produções museográficas” incorrem em construções exagerada- 
mente decorativas e cenográficas.
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A construção de universo cromático que de certa maneira servisse como metáfora ao espaço público da cultura 
gfa||te^ariedacle gráfica, fazendo com que a aparência dos espaços virtuais por ele constituído não se tornasse

íplicou construir um diagrama de 
3enas um pano de fundo.

ismo ativo na exposição.



has consideradas fundamentais para a articulação espacial das
jma absoluta coordenação, segundo um projeto de organização



0 LABIRINTO INCOMPLETO: 

A POLÍTICA DE EXIBIÇÃO DE OBRAS DE 

COLEÇÕES MUSEOLÓGICAS

No universo de acervos incompletos da maioria dos museus brasileiros, curadores com 
frequência se veem diante de um dilema acerca de como organizar exposições cujas 
lacunas se revelariam por demais evidentes para serem tornadas visíveis1. Na tentativa 
de encobri-las, esses profissionais incorrem em projetos camuflados e de fraca consis
tência curatorial, ou simplesmente desistem de realizar exposições que deixariam tais 
lacunas expostas. Ao fazê-lo, perdem a oportunidade de resolver tais dilemas no exercí
cio de uma rotina institucional, renovar consideravelmente o panorama das exposições 
institucionais e introduzir conhecimento inovador sobre as obras dessas coleções e de 
suas instituições.

Sabe-se que não existem coleções completas e que a importância de um acervo dis
tingue-se justamente pela singularidade que elas representam. Lacunas são inerentes à 
própria natureza de coleções que arregimentam determinado conjunto de objetos. Elas 
refletem também a fragmentação da própria história da arte, que se mostra igualmente 
incompleta e marcada por lacunas. Realizar exposições “incompletas” per se é aceitar 
de antemão uma fatalidade: a de que nossas instituições mostram-se, em muitos casos, 
como um aglomerado de objetos sem interconexão e não necessariamente constituem 
sequer um senso de história.

Ao sucumbir ao medo de fracassar na realização de uma exposição coerente, os curado
res recuam diante da possibilidade de organizar exposições de acervo e preferem o ca
minho mais fácil, ou seja, aquele de curar um conjunto de obras que já apresentem uma 
disjunção por natureza, com peças de fora de seus acervos, ou então de um conjunto 
específico que se mostre coeso, embora nem sempre significativo historicamente. O 
receio do fragmento parece paralisar esses profissionais, e a percepção de que organizar 
exposições com obras de acervo mostra-se desinteressante, afastando-os das coleções 
museológicas. Lamentavelmente, com a não realização de tais exposições, os museus 
deixam de realizar em grande parte sua principal função, qual seja: a de promover 
conhecimento original sobre as obras de suas coleções. Tal conhecimento, no contexto 
museológico, só pode ser atingido através de exposições originadas nos museus. São
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elas que dão origem a um corpo de resultados que atribuem à atividade de exposições 
uma considerável relevância teórica, que se mostra significativa para o conjunto de 
elementos que fazem do espaço do museu um ambiente relevante para o exercício da 
práxis curatorial.

E preciso, portanto, estabelecer uma perspectiva produtiva das falhas de uma coleção. 
Suas lacunas tornam-se, assim, possibilidades extraordinárias de construir plataformas 
curatoriais livres das limitações da linearidade, uma vez que as lacunas precisam ser 
substituídas por outras estratégias e soluções interpretativas.

A possibilidade de realizar exposições que admitam o fato de que uma coleção repre
senta um conjunto de fragmentos é fundamental para que o público entenda 
realidade dos acervos é formada. E importante ainda que tais exposições sejam reali
zadas sob uma perspectiva crítica tanto da própria constituição das coleções quanto 
da historiografia e seus modos de formação. Presumir, como se faz usualmente, que os 
museus só devem abrigar obras-primas, outro empecilho para a realização de exposi
ções de relevância, é no mínimo uma atitude reacionária, fora de época inclusive, 
dissonância com todos os avanços obtidos pelas conquistas da nova historiografia e 
curadoria nos últimos anos. Contudo, é preciso dizer, ainda são poucos os profissionais 
que entendem o significado político e cultural de não conceber o museu exclusiva
mente como um 
feitas somente com
lidade” e excelência estética, tem levado os curadores a propor projetos curatoriais 
conservadores e restritivos. A ignorância das prerrogativas que regem a formação de 
uma coleção de arte é fator determinante para que os profissionais de curadoria não 
compreendam a necessidade de realizar projetos curatoriais que avancem para além 
das limitações culturais, políticas e ideológicas que concebem a história da arte como 
uma linha coerente e composta de obras canônicas.

como a

em

depositário de obras-primas. Presumir que exposições devem ser 
obras canônicas, que supostamente guardam um nível de “qua-

Estamos em pleno século 21 e, ainda hoje, o Brasil mostra-se um país com uma insti- 
tucionalidade museológica claudicante. Mesmo havendo centenas de museus no país, 
devemos questionar quantos deles realmente podem ser ainda chamados de 
ser caracterizados como instituições. Inúmeros com acervos irrelevantes, outros sem 
corpo funcional ou missão definida.'Outros ainda sem qualquer importância pelo pró
prio objeto de salvaguarda para o qual foram criados. Sim, porque é preciso dizer que 
nem todos os museus são fundamentais. Alguns foram criados apenas para satisfazer 
a excentricidade de seus fundadores.

museus e

Se, por um lado, a cena museológica brasileira profissionalizou-se a partir da década de 
1980, e já contamos com alguns museus de excelência no país, como a Pinacoteca de 
São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, para citar apenas dois exemplos 
incontestáveis, o país ainda engatinha nessa área. Na capital brasileira, ainda não há um 
museu com uma coleção de porte nacional. Imaginem uma situação mais emblemática 
da miséria institucional de um país rico e de dimensões continentais como o Brasil.

Os museus têm atribuições claras, de colecionar, conservar e expor a produção artística 
ou histórica, porém a missão de cada um deles varia consideravelmente e deve estar 
de acordo com sua história e em sintonia com a comunidade à qual pertence. Seus

44



acervos devem ser relevantes e representativos do período ou objeto que pretendem 
abrigar. Ocorre que uma grande parcela dos museus brasileiros surgiu na informali
dade e assim permaneceu, sem nenhuma política de acervo que seja capaz de corrigir 
seu rumo ou definir um programa a longo prazo para seu crescimento e sua atuação 
institucional.

Vejamos algumas das fundamentais linhas de atuação de museus, ou ao menos aquelas 
que eles deveríam obrigatoriamente privilegiar. Exposições, com certeza, constituem 
a atividade gravitacional de qualquer instituição museológica. É a partir delas que se 
desenvolvem todas as outras atividades, como a conservação e a restauração de obras, 
a realização de projetos educativos, a preservação de-sua documentação ou de 
publicações e a produção de conhecimento. Conservação e restauração é justamente 
outra, mas poucos diretores de museus parecem querer investir em trabalho silencioso. 
Pesquisa tem sido sempre a última das prioridades, e sem ela programas qualificados 
não podem surgir. Alguns diretores destas instituições parecem não entender que as 
atribuições de um museu implicam o cumprimento de todas essas atividades. Sem 
elas, não podemos chamar tais instituições de museus, não é possível constituir 
rotina museológica e não pode haver o que chamamos de instituição. Como costuma 
acontecer, ela se torna apenas uma nomenclatura, sem significado nem legitimidade. 
A constituição de uma rotina institucional é indispensável para o adequado funciona
mento de museus e o cumprimento de sua missão institucional.

A experiência brasileira tem mostrado, entretanto, a extrema dificuldade da maior par
te dos museus no Brasil em estabelecer essa rotina e transformar a vida institucional 
em uma realidade produtiva. A grande maioria de seus dirigentes encontram dificul
dades em implementar programas capazes de instituir essa rotina de forma eficaz. 
O que vemos são museus sem rumo, fazendo uma mímica das tarefas institucionais, 
geralmente através de uma aparente camuflagem das ações que denotam uma suspeita 
normalidade. Contudo, devemos indagar se os museus que não cultivam o crescimento 
ordenado e qualitativo de seus acervos, que não promovem exposições de relevância 
e que não estabelecem programas de geração de conhecimento sobre suas coleções 
estão cumprindo sua missão de fato, ou apenas participando de uma farsa ensaiada dos 
rituais de institucionalidade.

suas

uma

Por outro lado, muitos dos profissionais brasileiros de curadoria, crítica e história da 
arte foram tomados por uma negatividade e baixa autoestima que lhes tornam descren
tes da importância do museu como instituição. Invariavelmente, vemos tais indivíduos 
denegrindo a imagem dos museus em seus textos, falas e intervenções públicas (o que é 
diferente de criticar atuações administrativas). Alguns deles parecem não compreender 
simplesmente a importância do museu como única instituição cuja tipologia é capaz 
de assegurar a permanência de uma obra de arte para futuras gerações. Nem 
coleções privadas são capazes de oferecer tal garantia, na medida em que estas passam 
para as mãos de terceiros através de heranças, são vendidas e dissipadas para colecio
nadores diversos e, em alguns casos, negligenciadas por herdeiros que não demonstram 
interesse pela arte. Poucas são aquelas que permanecem e têm seu futuro assegurado. 
Some-se a isso o fato de que muitas dessas obras sequer chegam à visibilidade pública, 
um fator distintivo no caso dos museus, cujo acesso, na pior das hipóteses, pode 
feito por historiadores, curadores e estudiosos, quando da realização de exposições.
Os museus são espaços por excelência do aprendizado e da produção original de co
nhecimento sobre arte. Eles ultrapassaram até mesmo as universidades em reavaliar 
premissas canônicas e inovar em pesquisa e produção teórica. Esse fenômeno, que já

mesmo

ser
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aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos e 
a outras partes do mundo e, no caso do Brasil, alguns museus superaram a academia 

produção de conhecimento original. Recentemente, por mera casualidade ou não, 
seguindo os passos do MARGS, vários museus brasileiros passaram a investir conside
ravelmente em seus acervos, através de exposições, publicações, aquisições e estudo das 
obras de suas coleções. Quem conhece a área sabe que é um fato novo. A maioria dos 
museus no Brasil se pareciam muitas vezes mais com galerias de arte, negligenciando 
suas coleções em detrimento de exposições que pouco ou nada tinham a ver com sua 
vocação museológica. Talvez fosse o sintoma de uma era de amadorismo, fisiologi 
e/ou uso pessoal da esfera institucional. Muitos assim ainda permanecem. Com raras 
exceções, é claro, alguns museus brasileiros já estavam à frente nesse caminho. Outros 
os seguem. E, embora muito ainda precise ser feito, é possível vislumbrar uma chance 
de sairmos da obscuridade institucional rumo a instituições museológicas preparadas 
para um sofisticado público do século 21 - se não ainda por capacidade de constituir 
programas de relevância, pela coleção e preservação de significativas obras produzidas 
ao longo das diversas gerações de artistas.

Europa, agora começa a chegarna

na

smo

1. Muitas instituições mostram-se receosas de tornar pública a fragmentação de seus acervos, mesmo sabendo que 
não é de fato possível uma situação em que se obtenha o mínimo de amplitude em uma coleção. É possível, na ver
dade, atingir um grau considerável de completude em coleções específicas, o que demonstra que os museus devem 
primar pelo interesse em se especializar em determinadas lacunas do colecionismo, sejam elas grandes ou pequenas, 
dependendo da capacidade de cada instituição em obter recursos para tanto.
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CROMOANOSMIA MUSEOLÓGICA: 

CORES INTENSAS, TINTAS SEM CHEIRO

Anosmia é a incapacidade de um indivíduo de sentir qualquer odor. A causa pode ser 
de origem genética, conhecida como síndrome de Kallmann, resultado de um trauma 
na cabeça que venha a causar lesão nos nervos olfatórios ou, ainda, de uma disfunção 
olfatória causada por infecções bacterianas, sinusite ou rinite alérgica, devido ao 
uso de medicação específica ou ocasionada por produtos químicos inalados.1 Além 
dessas causas mais comuns, a anosmia pode ser desencadeada por uma variedade de 
outras doenças relacionadas e atingir o paciente em maior ou menor grau, sendo uma 
condição temporária ou permanente.

Sabe-se que, em maior e em menor grau, a maioria das pessoas sofrem de anosmia. 
A variedade de odores e a ausência de dados acerca de diagnósticos tornam as 
estatísticas difíceis e complexas. Além disso, existem métodos ainda pouco eficazes 
de diagnosticar a anosmia, exceto nos casos mais graves. Tal como tratada nesse texto, 
ela pode ainda ser vista com uma metáfora para a ausência de cheiro em determinado 
espaço e suas implicações políticas e ideológicas - no caso presente, o espaço do museu 
que convencionei chamar de “anosmia museológica”.

O cheiro é tido como algo tão natural que sequer temos a noção de que a perda 
repentina da capacidade de senti-lo pode ocasionar depressão grave, incapacidade de 
obter prazer através da ingestão de alimentos e, principalmente, colocar o indivíduo em 
risco, já que o alerta para o perigo de fogo, gases venenosos e alimentos deteriorados, 
entre outros, não é mais proporcionado pela capacidade de detectar maus odores.

Em termos históricos, o cheiro foi excluído do pensamento moderno e, 
consequentemente, de seus espaços, devido à obsessão pela assepsia e à ausência de 
pessoas. No espaço branco da galeria, nossa percepção de tempo é diferenciada da 
realidade, do modo como percebemos o dia e a noite, de quaisquer relações temporais 
que tenham implicações na leitura da obra, de sensações físicas e até mesmo da 
interação entre indivíduos, devido ao ritual comportamental imposto pelo espaço 
expositivo que promove uma estratificação do próprio comportamento. Da mesma 
forma nos colocamos diante da obra de maneira isolada de nosso contexto social,
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cultural e econômico, pois passamos a existir nesse vácuo, dividindo o espaço apenas 
com a obra de arte, embora nossa presença, pela interferência que causa, não seja de 
fato bem-vinda, como escreveu Brian 0’Doherty:

Certamente a presença daquela estranha peça de mobília, seu próprio corpo, parece 
supérflua, uma intromissão. O recinto suscita o pensamento de que, enquanto olhos 
e mentes são bem-vindos, corpos que ocupam espaço não são - ou são - tolerados 
somente como manequins cinestésicos para estudo futuro. Esse paradoxo cartesiano é 
reforçado por um dos ícones da nossa cultura visual: a foto da exposição sans pessoas.2

O espaço moderno não tem cheiro nem cores berrantes, pois é minimalista pela mesma 
razão que também é branco. As implicações entre cheiro e estética podem parecer até 
mesmo ilógicas, mas costumam ser apontadas pela literatura científica: “E evidente que 
indivíduos que sofrem de uma perda de gosto e olfato podem sofrer uma diminuição 
significativa de sua qualidade de vida, tanto estética como emocionalmente”.3

As tintas utilizadas para a pintura da estrutura museográfica da exposição Cromomuseu 
são inodoras e não deixaram naquele espaço qualquer sinal de sua presença através 
do cheiro.4 Sabe-se que o efeito no imaginário causado pela introdução do cheiro em 
um espaço recém-pintado está intimamente relacionado à presença do novo. A forte 
presença da tinta nos espaços de exposições é conhecida de seus frequentadores. Elas 
advêm das obras recém-acabadas5 (situação hoje cada vez mais rara) ou da pintura das 
paredes do espaço e de outros dispositivos museográficos.

Se o espaço do museu mostra-se refratário a toda e qualquer interferência no espaço 
museológico, a introdução do odor pode ser considerada a mais perturbadora delas, 
capaz de abalar a impressão do museu como instituição estável, inatingível e detentora 
de uma calmaria institucional6 que lhe confere o máximo de estabilidade. Nesse 
caso, o espaço do museu, sem o cheiro de paredes recém-pintadas, parece igualmente 
envelhecido pelo “tempo museológico”.7

A perturbação cromática pode ser considerada uma confluência de informação e 
interferência, que afeta drasticamente a percepção de obras, assim como sua leitura. 
Ao exacerbá-la nesta exposição, o museu demonstra que, em alguma medida, essa 
interferência é a mesma, independentemente do que possamos assinalar como 
sendo uma cor única - no caso de paredes pintadas com extensas áreas de cor, ou 
aquelas áreas com cores extremamente variadas, tal como as que vemos na exposição 
Cromomuseu.

Até mesmo perfumes excessivos utilizados por visitantes são capazes de interferir na 
paz institucional e “incomodar” o ato de contemplação, levando a uma considerável 
interferência nos mecanismos postos em prática para realizar o ato interpretativo. O 
poder do perfume é amplamente reconhecido e, durante milênios, tem sido motivo 
de reconhecimento pelo seu indiscutível poder de evocar memórias e alterar nossa 
percepção do tempo. “Antes que os cientistas tivessem levantado um tubo de ensaio, 
ou um paciente tenha se deitado no divã de um psicanalista, seres humanos sabiam 
que humores poderiam ser mudados, memórias trazidas de volta, o mal poderia ser 
mascarado, o desejo sexual ativado, e a vida tornada de modo geral mais prazerosa pelo 
uso de cheiros perfumados”.8
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Determinada inconsistência comportamental pode originar-se como efeito do odor 
no espaço museológico, uma vez que o indivíduo que o experiencia acaba sendo 
perturbado, irritado ou simplesmente incomodado com a presença de odores estranhos 
em um espaço que deveria estar isento de qualquer manifestação odorífera.

Cor e cheiro tomam-se especialmente perturbadores no espaço museológico, justamente 
em virtude da tradição consolidada pelo chamado “cubo branco” em sua infinita capacidade 
de nivelar objetos, estilos e ideologias, suprimindo consideravelmente o teor político de 
qualquer obra que nele ingresse. Tanto um quanto o outro, se introduzidos no espaço de 
exposições, dissipam imediatamente as forças institucionalizantes do aparato museológico e 
sua capacidade de tudo apaziguar, inclusive a intensidade política do objeto artístico.

Cromomuseu é uma plataforma que testa o “vazio” institucional deixado pela perda 
temporária da lógica produtiva das exposições,9 estabelecida pela dimensão apaziguadora 
do cubo branco. Esse vazio é representado sobretudo por uma ausência simbóÜca da 
estrutura que sustenta a arte, agora substituída pela perturbação do universo público no 
espaço do museu, que é introduzido pelo universo da cultura em grande intensidade. Sem 
essa estrutura simbólica, produzida pelo branco imaculado, as obras veem-se colocadas 
em um abismo, soltas no mundo, despregadas da parede que antes as seguravam e 
lançadas então à própria sorte. Cada espaço de cor representa uma janela para o infinito 
ou um fragmento do espaço real, causando profundidade que submete as obras a um 
tempo deslocado daquele em que elas normalmente costumam existir antes.

Se, por um lado, o cheiro ou a ausência dele é um fator determinante em construir um 
campo de forças capazes de identificar as premissas da diferença comportamental do 
indivíduo10 naquele espaço, a cor, por outro lado, é passível de causar o mesmo efeito ou 
inclusive ser mais perturbadora, já que interfere na visão, o sentido privilegiado no espaço 
de exposições. O efeito da intensidade cromática é especialmente significativo quando 
confrontado com uma obra em “estado de exposição”.11 As regras que regulamentam 
a posição diagramática das obras no espaço são cada vez mais determinantes para o 
estabelecimento de um nível de estabilidade das relações entre o estado da experiência 
em uma exposição e o seu impacto social. Por essa razão, a escala de legibilidade que é 
atingida pela introdução da cor, do cheiro ou de outros elementos estranhos ao espaço 
apaziguador do cubo branco torna-se tão significativa.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) é hoje um caso único no contexto 
brasileiro por ser uma plataforma de realização de projetos altamente avançados e 
experimentais de exposições, realizações de projetos de artistas e projetos educativos em 
parceria coma sociedade. Nenhuma outra instituição tem estado tão aberta à inovação e 
à realização de projetos originais que outras instituições teriam dificuldade em aceitar. A 
exposição Cromomuseu é emblemática do perfil inclusivo através da eliminação do cubo 
branco e da instituição do cromocubo. O primeiro é exclusionário, enquanto o segundo 
é inclusivo. Em um processo de inclusividade, é necessário produzir uma mudança no 
ambiente institucional que seja capaz de abranger outros sentidos, tais como o olfato, o 
tato e o paladar.12 E através deles que a lógica do espaço produtivo da institucionalidade 
coloca-se em dissonância com o espaço da experiência e da criatividade.

1. “Olfactory Disfunction/Pathologies”, in The Neuro/ogy ofTaste and Sme/l, Thomas E. Fingers, Waine L. Silver e 
Diego Restrepo, eds. (New York: Wiley-Liss, 2000), 270.
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2. Brian D Doherty, The Gallery as a Gesture”, in Thinking About Exhibitions, Reesa Greenberg, Bruce W. 
Ferguson and Sandy Nairne, eds. (London and New York: Routledge, 1996), 5.
3. David V. Smith e Heather J. Duncan, “Primary Olfactory Disorders: Anosmia, Hyposmia, and Dysosmia”, in 
Science of Olfaction, M. J. Serby e K. L. Chobor, eds. (New York: Springcr-Verlag, 1992), 439.
4. As tintas são da marca Killing e uma de suas características é que são fabricadas “sem cheiro”.
5. Com o advento da pintura nos anos de 1980, e a excepcional quantidade de exposições, as obras chegavam 
recém-pintadas ao dia da inauguração. Artistas como Iberê Camargo, que pintava com tinta a óleo, cuja secagem 
é extremamente demorada, era um dos casos mais evidentes. Várias vezes exposições suas daquele período eram 
marcadas pelo forte cheiro de tinta. O fenômeno assinalava dois aspectos fundamentais: o de que a realidade 
material da pintura possibilitava uma forte presença do cheiro e o de que a demanda do mercado não possibilitava 
tempo para que as obras secassem antes de serem exibidas.
6. Aquilo que podemos chamar de calmaria institucional” é uma sensação de paz que reina no espaço museológico 
de exposições, com suas galerias marcadas por temperatura controlada e luz precisa. Nada daquilo que possamos 
imaginar como sendo um espaço de tranquilidade pode comparar-se ao construído pelo espaço do 
aparato.
7. Museus são impregnados por uma aura museológica, um ar congestionado, uma aparência de que foram corroídos 
pelo passar de muitas obras em suas paredes. Nesse espaço, há uma memória deixada pela presença de obras que por 
ele transitaram, de uma infinita confluência de significados que deixa suas paredes carregadas de uma sensação de 
tempo. Esse tempo é aquele da passagem das obras e da vivência de seus espectadores.
8. Perfume Politics , in Ruth Wintcr, The SmelI Book: Scenís, Sex and Desire (Philadelphia e New York: J. B. 
Lippincott Company, 1976), 87.
9. As exposições seguem uma

museu e seu

confluência de fatores de considerável coerência lógica, embora pareçam diferenciar- 
das outras na forma de estratégias e características distintas que se afirmam como sendo exclusivamente 

variadas em relação aos seus pares.
10. Sao extremamente nítidas as mudanças de comportamento individual no espaço de exposições como resultado 
do cheiro e da cor. Elas talvez não tenham sido registradas nem contabilizadas até o momento. Nesse aspecto não 
é difícil imaginar algo que perturbe mais do que o cheiro, mas a cor seguramente é um dos elementos que mais é 
capaz de fazê-lo.
11. Podemos considerar como estado de exposição” a condição em que uma obra mostra-se alienada do mundo 
e inserida no aparato museológico ou de outra forma expositivo. O isolamento a que ela é submetida - em outras 
palavras, seu descolamento do universo da cultura - é o que faz com ela realize uma transição de seu estado de 
objeto para objeto artístico, conduzindo-a a uma mudança radical de sua condição simbólica.
12. A inclusão de outros sentidos na mediação do raciocínio curatorial é capaz de mudar a lógica perceptiva das 
obras, uma vez que estas sejam definidas para uma exposição. O espaço que regula a interatividade entre obras muda

medida que as definições apriorísticas do comportamento das escolhas são também mudadas.

se umas

na
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técnica e composição intuitiva.
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NIGHTWATCH: THE INSTALLATION OF 

PETER FOX’S ‘GO HOME’

David Rompf

On a late spring day, clusters of lavender-hued blossoms cling to the jacarandá trees 
in Praça da Alfândega and lovers cuddle on benches along cobblestone paths. A sultry 
heat presses on Porto Alegre. In less than forty-eight hours the Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul will unveil the Cromomuseu exhibition, a kaleidoscopic transformation 
of the eclectic-style building. Yet crucial work still lies ahead. Before visitors are invited 
into the galleries, a vital task remains, a task that will proceed as slowly in the heavy air 
as my steps from one side of the park to the other.

What is a vibrant exhibition without a vibrant beacon? Outside, on the museums 
façade, an immense painting will be installed. Not a billboard, exactly, but it was once 
positioned as one, in the northern hemisphere, in the foreign State of Missouri. The 
vinyl canvas reportedly measures fourteen feet by forty-eight feet, and to reach Brazil 
it was carefully rolled, folded, and placed on a conveyor belt leading to the cavernous 
underbelly of a jetliner, hefted alongside black and green and blue roller-bags, then 
carried more than thirty thousand feet above the earth and over the equator, and 
finally delivered to the Port of Happiness: art launched into the stratosphere, art 
transcending boundaries, art disgorged from the empyreal.

The acrylic painting is the creation of the American artist Peter Fox, who is married 
to Cibele Vieira, a Brazilian photographer. Peter and Cibele both have a number of 
works on display in Cromomuseu. They have traveled from their home in Brooklyn to 
attend the shows opening and to oversee the raising ot Peters vast canvas, the title of 
which is ‘Go Home.’ To install the work on the front of the museum, an idea has been 
hatched. An elaborate wooden frame will be built, the vinyl acreage will be stretched 
across it, and ‘Go Home’ will then be lifted into the air above the park by a fancy 
crane. Hooks dangling from the crane will grasp ropes that have been attached to the 
frame, which will be held in place with straps pulled around the museums smooth
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Protecting the columns of the building before installing the work| 
Protegendo as colunas do prédio antes da colocação da obra.

columns. As a protectcd architectural landmark, the building cannot be altered in any 
fashion. No braces or nails or other hardware may directly impinge upon its surface. 
Painstaking effort was invested to gain permission from the authorities to allow the 
mounting of Go Home’ on the front of the museum, and now equally painstaking 
effort must ensure strict adherence to the rules of preservation.

To a layman, the plan sounded simple enough: nail together a few pieces of wood for 
the frame, spread the canvas across it, loop some ropes here and there, maneuver the 
crane into place, lift the painting toward the sky once again and secure the straps. So 
says the writer who lias grasped a hammer twice in five decades. As Rome 
built in a day, ‘Go Home’ would not be installed in one afternoon, and for the next 
forty-eight hours, those of us who gathered in the park—to witness, to supervise and 
to perform actual work would test John Ruskirís assertion that endurance is nobler 
than strength, patience nobler than beauty.

About half a dozen men

was not

from a production company were hired to build the frame. 
The workers wore hard-hats and tool belts. Plank by plank, section by section, they 
began arranging the lumber on

Maicon Petroli and the team from the pro
duction company Petroli & Cia discuss- 
ing details about the installation |Maicon 
Petroli e a equipe de sua empresa 
Petroli & Cia discutindo os detalhes da 
instalação da obra.

the plaza near the museurns main entrance. They 
walked around and around their project, assessing and adjusting, often pausing 
to consult with museum staff. They all seemed very serious and absorbed in their 
mission, and it occurred to me, as the men drilled and braced the wood, that the 
frame was like the wall of a very large house, and that the construction of a house 
proved as mysterious to me as the creation of art—as creativity itself. How does it 
all fit together so that it stands up straight and stays standing up? As I watched the 
men approach their assignment, I understood that building a frame or a wall is a 
form of composition, like writing an essay or a book. One small unit is joined with 
another, bit by bit, with frequent motionless interludes between bursts of progress. 
Revision and reconsideration are inevitable, 
and inspiration may gush with sweat from a deep inner well. Acts of composition— 
of creation—are, more often than not, frustratingly slow, and they may seem slower 
when an important deadline looms, when doors must be thrown open, when 
expectation climbs to peak leveis. In the Praça da Alfòndega, the simple frame was 
not so simple. And did someone mention that permission to affx it to the 
had not been confirined after all? The rumor was narrowly containcd, and in any case 
we were already perspiring heavily in the pummeling heat.

of confusion and wonder,as are waves

museum
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While the men worked on the frame, a question lingered. Where was ‘Go Home’? I 
had yet to see it. Forty-eight hours before the opening of Cromomuseu, the painting 
had not appeared. There was only the promise of it, the burgeoning anticipation of 
its ascension. In the gelatinous air we spoke of the canvas as if it were a dream or a 
myth: an idea left to our imaginations. For now we could only see the nascent frame 
laid out skeletally on the cobblestone esplanade, which, like the museum itself, is 
historically significant and must be protected from potential damage. The stones are 
rough beneath the feet, turning each step through the Praça daAlfi,ndega into a mildly 
painful passage.

Although ‘Go Home’ remains noticeably absent, the frame is at last ready to be Üfted 
from the ground in a test of steadiness. To an untrained observer the network of 
lumber sticks seems unstable. As the workers gather in strategic positions, someone 
mentions the wind—a light but ominous wind. In recent hours breezes have kicked up 
as a weak storm advances toward the city. Could the frame, once tied to the building, 
withstand a sudden gust?

The workers begin to lift the frame. Heavier than anyone imagined, it sways and 
bows, and Peter has stepped in to help the workers steer it upright. The frame drifts 
toward the point of precariousness. Suddenly the artist feels a distinct and unusual 
pressure on his right hand—his painting hand. One of his fingers has become caught. 
After the frame is lowered back to the ground, he raises his injured hand to reveal 
his littlest finger contorted at an alarming forty-five degree angle. It appears to be 
snapped at the joint. “It doesrít hurt,” he says with a smile, but his claim is hard to 
believe. He is generally quiet and reserved, and I interpret his understated reaction 
as a classy cover-up for crippling, agonizing pain. José Francisco, the museums chief 
curator, escorts him to the emergency room of a nearby hospital. The digitus minimus, 
alas, has been dislocated, not broken. A doctor injects a dose of painkiller and pulls 
the finger into its proper place, then swaths the hand in pure white bandage. It is a 
truth universally acknowledged that artists have always suffered for their art. Edvard 
Munch said his paintings cost him blood and weakened nerves. Van Goghs misery 
is notorious. Never mind the countless suicides. And now Peters pinky has become 
an emblematic casualty. The bandage is a badge of honor. On my next walk through 
Praça da Alfândega, my feet on the cobblestones do not feel so bad.

X-ray of the artisfs hand after the 
accident | Radiografia da mão do 

artista após o acidente.

It is twenty-four hours before the opening. The frame has been fortified, hoisted from 
the ground, and laid flat across a platform of metal braces. At some point during the 
day, while I have been reviewing the museums collection, ‘Go Home’ has been sprcad 
over the frame, a splendid sight even in this horizontal State. With his hand still 
wrapped, Peter is touching up the canvas using tiny jars of paint brought from New 
York, the pristinely white bandage in poignant contrast to the resplendent acrylic.

Later in the day a truck equipped with the crane will arrive.The intent, if all goes well, 
is to have the painting fully installed by five in the afternoon. Peter looks happy and 
peaceful as he dips his brush into the jars and dabs the acrylic onto the vinyl. He is 
lovingly obsessive about rectifying smudges around the edge of the canvas, miniscule 
spots of wear-and-tear that no one else seems to notice.

The artist Peter Fox retouching the 
painting on site | 0 artista Peter Fox 

retocando a pintura no local.
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The appearance ot ‘Go Home’ in the park has stirred new curiosity. People strolling 
by have stopped to gaze at the painting, and a few neighborhood regulars sit down 
on benches to take in the spectacle. ‘Go Home’ seems to have the opposite effect of 
its eponymous message. The curious among us are not going home. Pedestrians have 
disbanded with their routines and well-worn paths. The workers waiting for the crane 
are not going home—they will stay for the duration of the installation, no matter how 
long it takes. The museum director, the perfectionist mastermind of Cromomuseu, will 
not relax and will certainly not go home until “Go Home” takes its proper place.

In the afternoon, the truck-driver with the crane has become lost in Porto Alegre. 
The driver, who is coming from another city, cannot find the museum or the park; 
he is nowhere near the Centro Histórico, where both are prominently located. Urgent 
panicky phone calls are placed, more directions provided, additional Munch-like 
nerves frayed.Three oclock has come and gone. Some people are now saying it will be 
a miracle if‘Go Home’is installed by ten oclock. They are the highly optimistic ones; 
the museum director, in full-throttle pacing, is not among them.

Around four oclock, the Praça da Alfândega feels and looks like a scene where meaningful 
events are occurring, or are about to occur, a stage for an evolving human drama. Or a 
movie set: people are taking videos and pictures,gawkers angle for an insiders glimpse, 
and passersby ask if someone famous is in the midst. Presiding over all is the querulous 
movie director, impatient with his actors and crew. The steamy air, once a suffocating 
burden, manages to tingle with excitement. Something is happening here! Or almost 
happening! But not, apparently, before nightfall. At five oclock I decide to go back to 
my hotel, a ten-minute taxi ride from the museum. I will nap in my air-conditioned 
room, swim laps, take a relaxing shower, and return to the scene later to meet everyone 
for dinner, and by then the happening will surely have happened.

But life is short and art is very long. After an Olympian swim and an epic nap, I take 
another taxi back to the museum. ‘Go Home’ has not been raised, and I wonder if the 
painting must wait for a third day before it rises to glory.
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One small miracle has transpired during my absence. The truck has found its way to the 
museum, and now all the workers, in coordination with the expert crane operator, have 
begun conducting some test maneuvers. The crane itself is sleekly impressive and compact, 
its hook an etemally simple but effective device.The operator works from a little platform 
on the tmck that sentes as mission control, where buttons are pushed and levers pulled. 
The hook is gently lowered on its cable and reaches for the rope that has been attached 
to the frame, a delicate intersection of technology and trial-and-error. Like all the activity 
over the past two days it goes slowly and carefully. Despite its relative durability,‘Go Home’ 
is, after all, a one-of-a-kind artwork, and it seems more fragile as the crane lifts it slighdy 
and ever so briefly into the air, before lowering it again to the temporary platform. One 
of the many challenges on this night will be to raise the painting over some flagpoles.The 
final phase of the painting s journey will not be quick or easy.
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It is eight oclock and we have not eaten in a very long time. A group of us—museum 
staff, visiting artists whose work is included in Gromomuseu, Peter and his wife—decide 
to have dinner at the museums restaurant, which is empty now except for a waiter. We 
sit down at the white tablecloth and relish the cool relief of the air conditioner. Our 
sweetly patient waiter is aware of the operation being undertaken outside and seems 
to take pride in his role—he must facilitate nourishment to fuel us for the remainder 
of the vigil. The anxious museum director has asked the workers to notify us when 
the painting is about to be lifted again. As soon as our dinner orders are placed, we 
are leaping out of our seats to run outside— ‘Go Home’ has been elevated almost 
completely off the platform. Almost. But it is a false and teasing alarm.The painting, 
dangling in the air, must be lowered again. Most of us return to the restaurant to eat a 
bite of food while Peter remains outside, intent to stay near his canvas.

I manage to eat some chicken and salad and order an espresso, but before the coffee 
arrives we rush out to the plaza again.Tire crane has carried the painting to a completely 
vertical position so that it hangs parallel to the museums façade without touching it. 
Suspended in the air and illuminated by spotlights, ‘Go Home’ strikes a fantastic and 
surreal pose, as if it has in fact descended from another enchanted world.
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We are all outside now, watching. The happening has subsumed us; the instaüation of 
‘Go Home’has become a performance, a Scene of an extended Act in the occasionally 
dramatic history of Art. And not only that—the waiter from the restaurant has 
outside to present me with my cup of espresso on a small saucer, complete with a cube 
of sugar and a tiny spoon. One scene has merged with another, there are no walls, the 
evening becomes a flowing dream, and in the sky above 
heralds a mandate that everyone has so far defied.

At ten thirty on this night before the opening of Cromomuseu, the painting has inched 
toward its temporary home. Some of the workers have taken up posts in the 
Windows to help secure the frame. Most of Praça daAlfèndega is dark and quiet, and I 
have decided to return again to my hotel. The cobblestone paths beneath me suggest 
that art is never finished.While I
morning, until the moment when Peter Fox’s painting will 
place, the signal for all faithful souls to go home.

come

dazzling compositionus a

museum

fast asleep, work will continue until three in theam
to rest snugly income
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Angeles Times, Newsweek, and many other publications. He teaches writing at the University of Cali
fórnia, Berkeley, and was a fellow at the Writers’ Institute in New York. He has studied art history at the 
University of London, and he holds degrees in law, education, and litcrature from Berkeley, Harvard and 
the University of Southern Califórnia. He was invited by MARGS to attcnd the opening of Cromomuseu.
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VIGÍLIA NOTURNA: A INSTALAÇÃO DE 

‘GO HOME’, DE PETER FOX

David Rompf

No final de um dia de primavera, cachos de flores lilases se agarram aos jacarandás da 
Praça da Alfândega e namorados se abraçam nos bancos espalhados pelas calçadas de 
pedra. Um calor abafado oprime Porto Alegre. Em menos de quarenta e oito horas o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul irá inaugurar a exposição Cromomuseu, uma 
transformação caleidoscópica de seu prédio em estilo eclético. Ainda há um trabalho 
crucial pela frente. Antes dos visitantes serem convidados a entrar nas galerias, é preciso 
que se execute uma tarefa vital. Uma tarefa que avançará tão lentamente através do ar 
pesado quanto meus passos de um lado até o outro da praça.

De que vale uma exposição vibrante sem uma sinalização vibrante? Do lado de fora, na 
fachada do museu, uma pintura imensa será instalada. Não é exatamente um outdoor, 
mas já foi posicionado como tal no hemisfério norte, no estado de Missouri. Consta 
que a tela em vinil mede 4,2 x 14,6 m. Para chegar ao Brasil foi cuidadosamente 
enrolada, dobrada e colocada em uma esteira em direção ao cavernoso compartimento 
de carga de um avião comercial, carregada juntamente com malas pretas, verdes e azuis 
de rodinha, depois transportada a mais de nove mil quilômetros de altura, atravessando 
a Unha do equador até ser finalmente entregue ao Porto da Felicidade: arte lançada na 
estratosfera, arte que transcende as fronteiras, arte expelida pelos céus.

A pintura em acrílico é criação do artista americano Peter Fox, que é casado com a fotógrafa 
brasileira Cibele Viera. O casal tem diversas obras em exibição no Cromomuseu. Eles vieram 
de sua residência, no Brooklyn, para presenciar a abertura da exposição e supervisionar a 
ascensão da grande tela de Peter, cujo título é ‘Go Home’. Para instalar o trabalho na frente 
do museu, uma ideia veio à tona. Uma complexa estrutura de madeira será construída, a 
superfície de vinil esticada por cima desta e ‘Go Home’ será então içada ao ar através de 
um guindaste especial. Ganchos pendurados no guindaste segurarão as cordas amarradas 
à moldura que, por sua vez, será presa por faixas em volta das delicadas colunas do museu.
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Por ser um ponto de referência arquitetônico, o prédio não pode de forma algu 
ser alterado. Nem suportes, nem pregos, nem quaisquer ferragens podem violar 
superfície. Foi necessário um esforço minucioso para conseguir a permissão das 
autoridades para a montagem de ‘Go Home’ em frente ao museu, e agora o mesmo 
esforço deve garantir a precisa adesão às regras de preservação.

muito simples: pregam-se alguns pedaços de madeira 
para fazer a moldura, espalha-se a tela sobre ela, lançam-se algumas cordas aqui e ali, 
manobra-se o guindaste até o local, levanta-se a pintura em direção ao céu mais 
vez e apertam-se as amarras. Assim pensa um escritor que pegou num martelo apenas 
duas vezes em cinco décadas. Da mesma forma que Roma não foi construída 
dia, Go I fome também não seria instalada em uma tarde, e pelas próximas quarenta e 
oito horas aqueles que conosco se juntaram na praça - para testemunhar, supervisionar 
e fazer o trabalho de fato - estariam testando a afirmação de John Ruskin de q 
resistência é mais nobre do que a força, a paciência mais nobre do que a beleza.

ma
sua

Para um leigo, o plano soa

uma

em um

ue a

Cerca de meia dúzia de homens de uma empresa de produção foram contratados p 
fazer a moldura. Os trabalhadores vestiam capacetes e cintos com ferramentas. Tábua 
por tábua, sessão por sessão, eles começaram a ajeitar a madeira na praça, perto da 
entrada principal do museu. Deram várias voltas ao redor do seu projeto para avaliá-lo 
e ajustá-lo, muitas vezes parando para consultar o pessoal do museu. Todos pareciam 
muito sérios e absorvidos em sua tarefa, e enquanto os homens furavam e prendiam a 
madeira me veio a ideia de que a moldura correspondia às paredes de uma grande r 
e que a construção de uma casa provava ser tão misteriosa para mim quanto a criação 
de arte, quanto a criatividade em si. Como tudo se encaixa de modo a ficar firme 
pé? Enquanto eu assistia os homens abordando 
moldura ou uma parede é uma 
ou um

ara

casa,

e em
sua tarefa, entendi que construir uma 

escrever um ensaioforma de composição, assim como
livro. Uma pequena unidade é ligada a outra, parte a parte, com frequentes 

interlúdios de inércia entre rebentos de progresso. Revisão e reconsideração, bem como 
ondas dc confusão e questionamento, são inevitáveis e a inspiração pode jorrar com 
suor de dentro do interior profundo. Atos de composição - de criação - são, em geral, 
frustrantemente lentos e podem parecer ainda mais vagarosos ao se aproximar o prazo 
final, quando as portas devem ser abertas, quando a expectativa cresce ao pico máximo. 
Na Praça da Alfândega, a simples moldura não 
comentou que a permissão para pendurá-la no museu não tinha sido confirmada? O 
boato mal pôde ser contido e, em todos os casos, já estávamos transpirando demais 
naquele calor atordoante.

era tão simples. E por acaso alguém

Enquanto os homens trabalhavam em cima da moldura, a questão se arrastava. Onde 
estava ‘Go Home’? Eu ainda não a tinha visto. A quarenta e oito horas da abertura 
do Cromomuseu a pintura ainda não tinha aparecido. Havia apenas sua promessa, a 
florescente expectativa de sua elevação. Sob o ar gelatinoso falávamos da tela 
se ela fosse um sonho ou um mito: uma ideia solta em nossa imaginação. Por hora, 
só conseguíamos ver a incipiente moldura deitada, surgindo esqueleticamente pelas 
calçadas de pedras que, como o próprio museu, são historicamente significantes e 
devem ser protegidas de qualquer dano potencial. As pedras são ásperas debaixo dos 
pés e fazem de cada passo pela Praça da Alfândega uma passagem suavemente dolorosa. 
Apesar de ‘Go Home’ continuar evidentemente ausente, a moldura finalmente fica 
pronta para ser levantada e testada a sua estabilidade. Para um observador não treinado, 
o conjunto de tábuas parece instável. Enquanto os trabalhadores se põem em posições 
estratégicas, alguém fala do vento - um vento leve mas um tanto sinistro. Durante as

como
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últimas horas, brisas sopraram denunciando um fraco temporal que avança em direção 
à cidade. Será que a moldura, depois de amarrada ao prédio, aguentaria um vento 
súbito?

Os trabalhadores começam a levantá-la. Mais pesada do que se poderia imaginar, ela 
balança e se curva, e Peter entra em cena para ajudar os trabalhadores a conduzi-la. 
A moldura flutua em direção à precariedade. De repente o artista sente uma pressão 
diferente e inusitada em sua mão direita - a mão que usa para pintar. Um de seus 
dedos ficou preso. Depois que a moldura é colocada de volta ao chão, ele levanta sua 
mão machucada para mostrar seu minguinho contorcido em um ângulo assustador 
de quarenta e cinco graus. Parecia estar com a articulação rompida. “Não dói” diz ele 
sorrindo, mas é difícil acreditar. Peter é geralmente quieto e reservado, e eu entendo sua 
reação atenuada como uma forma elegante de disfarçar uma dor aleijadora, agonizante. 
José Francisco, o curador-chefe do museu, leva-o até a emergência de um hospital 
próximo. Ufa! O dedo mínimo não estava quebrado, apenas deslocado. Um médico 
injeta uma dose de analgésico e puxa o dedo de volta para o lugar, depois enrola sua 
mão com uma faixa branquíssima. E uma verdade universal que os artistas sempre 
sofreram em nome de sua arte. Edvard Munch dizia que suas pinturas lhe custavam 
sangue e esgotamento nervoso. O sofrimento de Van Gogh é lendário. Sem falar 
nos inúmeros suicídios. E agora o mindinho machucado de Peter se torna um fato 
emblemático. Seu curativo é um distintivo de honra. Em minha próxima caminhada 
pela Praça da Alfândega, meus pés sobre as pedras já não machucam tanto.

Faltam vinte e quatro horas para a abertura. A moldura foi reforçada, içada do chão 
e suspensa em uma plataforma de suporte metálico. Em algum momento do dia, 
enquanto eu apreciava a coleção do museu, ‘Go Home’ foi esticada sobre a moldura, 
uma visão esplêndida mesmo em sua posição horizontal. Com a mão ainda enfaixada, 
Peter retoca a tela usando pequenos potes de tinta trazidos de Nova York, o branco 
imaculado da faixa em um comovente contraste com o acrílico resplandecente.

Mais tarde chegará um caminhão equipado com um guindaste. O objetivo, se tudo 
der certo, é instalar completamente a pintura até as cinco da tarde. Peter parece estar 
feliz e em paz enquanto mergulha seu pincel nos potes de tinta e pincela o vinil com 
acrílico. Ele está apaixonadamente obsessivo em retocar manchas nas extremidades da 
tela, minúsculos pontos desgastados que ninguém mais parece notar.

A presença de ‘Go Home’ na praça causa curiosidade. As pessoas que passavam agora 
param para observar a pintura e alguns habitués do bairro se sentam nos bancos para 
ver o espetáculo. ‘Go Home’ parece ter o efeito contrário da mensagem que carrega. 
Os curiosos entre nós não vão para casa. Os pedestres se desviaram de suas rotinas e de 
seus caminhos habituais. Os trabalhadores que esperam pelo guindaste não vão para 
casa - eles ficarão até o final da instalação, não importa o quanto dure. O diretor do 
museu, o criador perfeccionista de Cromomuseu, não vai relaxar e certamente não irá 
para casa até que ‘Go Home’ esteja em seu devido lugar.

À tarde o motorista do caminhão com o guindaste se perde em Porto Alegre. Vindo 
de outra cidade, ele não consegue achar o museu nem a praça; está longe do Centro 
Histórico, onde ambos se localizam.Telefonemas urgentes são feitos, novas orientações 
são dadas, crises nervosas ao estilo Munch se sucedem. Alguns dizem que será um
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milagre conseguir instalar ‘Go Home’ até as dez da noite. Esses são os otimistas; o 
diretor do museu não está entre eles.

Por volta das quatro da tarde a Praça da Alfândega parece um cenário onde 
significativos eventos estão acontecendo (ou estão por acontecer), o palco de um 
drama humano em desenvolvimento. Ou um set de cinema: pessoas filmam e tiram 
lotos, admiradores buscam um ângulo para ver “de dentro” e transeuntes perguntam se 
tem alguém famoso no meio de tudo. Comandando a cena está o irritado diretor do 
filme, impaciente com seus atores e com sua equipe. O ar quente e úmido, antes 
fardo sufocante, parece vibrar de agitação. Alguma coisa está acontecendo! Ou quase 
acontecendo! Mas pelo jeito, não antes do cair da tarde. Às cinco horas eu decido 
voltar para o meu hotel que fica a dez minutos de táxi do museu. Vou tirar uma soneca 
no meu quarto com ar-condicionado, dar umas braçadas na piscina, tomar uma ducha 
relaxante e voltar à cena mais tarde para encontrar todos para o jantar. Até lá 
certeza, tudo deverá estar resolvido.

um

, com

Mas a vida é curta e a arte é muito longa. Depois de uma nadada olímpica e um 
cochilo épico, pego outro táxi de volta ao museu. ‘Go Home’ainda não foi instalada e 
me pergunto se a pintura vai ter que esperar por um terceiro dia antes de sua ascensão 
à glória.

Um pequeno milagre aconteceu durante a minha ausência. O caminhão encontrou 
a direção do museu e agora todos os trabalhadores, junto com o operador do 
guindaste, começam a conduzir algumas manobras de teste. O guindaste em si é 
impressionante e compacto. Seu gancho, um dispositivo extremamente simples, 
eficiente. O operador trabalha em uma pequena plataforma do caminhão que 
de cabine de comando onde botões são apertados e alavancas puxadas. O gancho é 
gentilmente abaixado em seu cabo e busca a corda que foi amarrada à moldura, 
delicado encontro entre a tecnologia e o método de tentativa e erro. Como todas as 
atividades dos últimos dias

mas
serve

um

trabalho é feito lenta e cuidadosamente. Apesar de 
relativa durabilidade ‘Go Home’ é, afinal, uma obra de arte única e

esse
sua parece mais
frágil enquanto o guindaste gentilmente a levanta por alguns instantes no ar, antes 
de abaixá-la novamente até sua plataforma temporária. Um dos muitos desafios desta 
noite será erguer a pintura por sobre mastros de bandeiras. A fase final de sua jornada 
não será rápida ou fácil.

São oito da noite e nenhum de nós se alimenta há muito tempo. Alguns de nós - 
os trabalhadores do museu, artistas convidados que terão seus trabalhos expostos 
no Cromomuseu, Peter e sua esposa - decidimos jantar no restaurante do museu 
que agora encontrava-se completamente vazio não fosse a presença de um garçom. 
Nos sentamos em uma mesa com uma toalha branca e desfrutamos o alívio do ar 
condicionado. Nosso querido e paciente garçom está por dentro de toda a operação 
que se passa do lado de fora e parece ter orgulho de seu papel - ele deve ajudar 

nutrição para que possamos continuar em vigília. O ansioso diretor 
do museu pediu aos trabalhadores que
com a nossa

nos avisassem quando a pintura estivesse 
a ponto de ser erguida novamente. Assim que nosso jantar foi servido à mesa, 
pulamos dos nossos lugares para fora do restaurante - ‘Go Home’ tinha sido quase 
complctamente erguida de sua plataforma. Quase. Mas é apenas uma brincadeira, 

alarme falso. A pintura, oscilando no ar, deve ser baixada novamente. A maioria 
de nós volta ao restaurante para beliscar a comida enquanto Peter permanece 
rua, junto a sua tela.

um

na
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Como um pouco de frango com salada e peço um expresso, mas antes do café chegar 
nós corremos à praça novamente. O guindaste conseguiu colocar a obra em uma 
posição totalmente vertical, pendurada paralelamente à fachada do museu sem tocá-la. 
Suspensa no ar e iluminada por luzes direcionadas a ela,‘Go Home’encena uma postura 
surreal e fantástica, como se de fato tivesse descendido de algum mundo encantado.

Agora estamos todos do lado de fora assistindo. O acontecimento nos une: a instalação 
de ‘Go Home’ virou uma performance, Cena de um Ato estendido na raramente 
dramática história da Arte. E não apenas isso - o garçom sai do restaurante para me 
presentear com minha xícara de café expresso epi um pequeno pires com cubo de 
açúcar e uma colherinha. Uma cena leva à outra sem divisórias, a noite se torna um 
sonho fluido e no céu sob nossas cabeças uma deslumbrante composição anuncia a 
ordem que todos tinham desafiado até então.

As dez e meia desta noite antes da abertura de Cromomuseu, a pintura alcançou o seu 
lar temporário. Alguns trabalhadores se posicionaram nas janelas do museu para ajudar 
a prender a moldura. Grande parte da Praça da Alfândega está escura e silenciosa, e 
eu decido voltar ao meu hotel. As calçadas de pedra sob meus pés insinuam que a arte 
nunca está terminada. Enquanto durmo profundamente, o trabalho continuará até as 
3 horas da madrugada, até o momento em que a pintura de Peter Fox irá descansar 
confortavelmente em seu lugar, sinalizando a todas as almas fiéis que vão para casa.

■ Tradução para o português de Camila Pasquetti

DAVID ROMPF é escritor e curador independente em Nova York. Como editor de fotografia da revista 
Memoir, escreve sobre fotógrafos da índia, Bélgica, Inglaterra, Equador e Estados Unidos. Seus ensaios 
apareceram em publicações como Harvard Review, Hotel Amerika, Missouri Review, The Los Angeles 
Times, Newsweek e muitas outras. Leciona escrita criativa na Universidade da Califórnia, em Berkeley c foi 
membro do Writers’ Institute cm Nova York. Estudou história da arte na Universidade de Londres. Possui 
formação em direito, educação e literatura por Berkeley, Harvard e Universidade do Sul da Califórnia. Foi 
convidado pelo MARGS para comparecer a abertura da exposição Cromomuseu.
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■ CROMOMUSEU foi a primeira exposição na história do MARGS a ocupar todas as galerias do museu simultaneamente. 
Foto: Núcleo de Curadoria - MARGS



A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA 

MUSEOGRÁFICA SUSTENTÁVEL

Maicon Petroli

Quando fui consultado para realizar a museografia da exposição Cromomuseu: Pós- 
Pictorialismo no Contexto Museológico, mais uma vez a impressão que tive foi a de ter 
de realizar algo no limite do impossível. Não só porque a proposta da exposição 
preendia determinada dificuldade, mas também porque a essa dificuldade somou-se 
o enorme grau de especificidade do projeto. Como outros projetos similares, todos 
os detalhes são meticulosamente pensados, todas as possibilidades previamente ante
cipadas, mesmo que haja ainda alguma margem para mudanças no meio do caminho. 
O resultado de um projeto como esse a ser executado só se torna possível depois de 
horas, dias e semanas de longas conversas e detalhadas explicações sobre o sentido da 
exposição e o que ela pretende alcançar. Apenas depois desse processo é que o projeto 
tem início. Ao longo da execução, ele é acompanhado passo a passo pelo curador, que 
verifica esse processo em todos os seus detalhes.

com-

A realização da estrutura museográfica para a exposição Cromomuseu representou um 
dos maiores desafios possíveis de se realizar para um evento desse tipo. A proposta de 
construir uma grade cromática com várias centenas de cores, mecanismos de display 
especiais e uma “galeria invertida” em uma só exposição, mostrou-se uma tarefa longa, 
difícil e desafiadora.

Para ser executado em curto espaço de tempo, um método de trabalho teve de ser 
criado, e ele mostrou claramente as implicações artísticas de um projeto como esse. 
Seu primeiro requisito era o de ser realizado com baixo custo, poucos recursos e con
siderável rapidez sem perda de qualidade. O outro é como assimilar no projeto um 
índice de planejamento que vai muito além do que uma só exposição pode suportar 
em termos de detalhamento e realização prática. Uma exposição como esta requereu, 
ainda, que a equipe entendesse o sentido que a move e a lógica da museografia que 
deveria igualmente seguir.
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Após semanas de planejamento e um breve treinamento da equipe, o trabalho iniciou- 
se lentamente. Desenhar as linhas que serviriam de base e guia de linhas para as cores 
a serem cobertas pela tinta em áreas específicas exigiu tempo e esforço extraordinários. 
As quatro áreas de branco a serem preservadas 
específicas foram fechadas

nas paredes para colocação de obras 
fita adesiva para serem pintadas a priori. A utiliza

ção de um aparelho de laser para sinalizar linhas verticais e horizontais na parede foi 
o primeiro passo. As paredes altas do MARGS mostraram-se especialmente prob
lemáticas nesse sentido. Posteriormente, as linhas foram marcadas com cordão de giz 

intervalos variados e metodicamente pensados para possibilitar uma variedade de 
áreas retangulares horizontais e verticais que se mostrassem quase infinitas. Feito isso, 
iniciou-se o processo de “vedar” as áreas que seriam pintadas de branco (ou deixadas 
em branco, nesse caso) com 
camada de diversos espaços vedados

com

em

fita adesiva, processo que foi feito em várias vezes: a) uma 
fita para realizar a pintura; b) a remoção das 

fitas com a vedação de áreas subsequentes; c) a realização de outra rodada de pintura e 
a conclusão, com fechamento de pequenas áreas, retoques e acabamentos.

com

De modo geral, a cobertura de áreas de tinta foi realizada com o objetivo de criar varia
ção, evitar a criação de qualquer padrão e gerar uma oscilação entre áreas de intensi
dade e descanso, aplicando-se uma estrutura de diagrama em todo o espaço de maneira 
equilibiada, que pudesse ser entendia como uma grande e contínua grade cromática. A 
pintura das cores foi realizada a próprio punho, requerendo uma considerável precisão 
e sensibilidade na escolha das cores para que fosse possível atingir o objetivo final 

em áreas problemáticas, como, por exemplo, áreas extremamente 
cores que causassem grande perturbação ao serem combinadas.Tudo isso imaginando- 
se que, de fato, o projeto prevê uma radical intervenção de cor no espaço do 
como nunca visto antes. Os cubos necessitaram de tratamento especial, com grades 
cromáticas ou cores puras em áreas específicas, discutidas com o curador obra por obra 
antes da criação do projeto colorístico para os quais ele seria aplicado.

sem
incorrer escuras ou

museu

A “galeria invertida” exigiu um trabalho à parte. Todas as obras da exposição fo 
revistas e meticulosamente medidas com o técnico encarregado de desenhar o projeto 
de construção. Ao fazê-lo, discutiu-se sobre como a extensão de superfície e os deta
lhes seriam mostrados do verso das obras e como as molduras seriam tornadas vi
síveis. Consideráveis desafios surgiram aqui: como fazer uma galeria que se mostrasse 
real e, ao mesmo tempo, inclusa em outro espaço? Como é recorrente nas exposições 
do curador, estruturas inseridas em outras e rebatimentos aparecem claramente 
ideia dessa estrutura. Outro problema que se apresentou foi como fixar as obras, já 
que todos os mecanismos de “pendurar” e fixar na parede de cada uma das pinturas 
foram desativados quando as obras foram expostas com o verso para o expectador e 
assim permaneceram em exibição. A solução foi um acabamento que deveria mostrar 
uma galeria em perfeito estado por dentro

ram

na

estrutura exposta por fora, quando 
o visitante a percorresse pelo lado externo. Entretanto, foi necessário construir uma 
estrutura que não tomasse por demais a forma de cenário, e sim tivesse paredes reais. 
Nesse sentido, determinada estrutura com uma espessura considerável deveria 
realizada para não parecer falsa, mas mostrar-se condizente com as já existentes pare 
des semitemporárias do museu.

e sua

ser

A exposição Cromomuseu representa uma radical inovação curatorial e teve por obje
tivo propiciar uma estrutura museográfica que estivesse em perfeita consonância com o 
projeto curatorial proposto, sendo executada com absoluta qualidade e precisão técnica.
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POEMAS SEM TÍTULO
Almandrade

1

O absurdo 
ronda
um céu de metáforas 
sombra imóvel 
empoei rada 
namora
o ar dos museus 
palavras desertas 
soltas
no colorido
dos jardins de Monet.

2

Cenário abstrato 
do nada e das coisas.
O quadro é a geometria 
onde a realidade
troca de lugar,
muda de enquadramento.
No cálculo das cores
a visibilidade
não nega
a ordem do imaginário.

3

Devastações do vermelho
vaidade do pensamento
a arte descobre
a colagem de Matissc
metafísica da cor
uma dança
na trilha dos mi
de u

s

'
_



OBRAS DE

Ado Malagoli 
Alberto Bitar 
Aido Locatelli 
Alessandro Amorin 
Alfredo Nicolaiewsky 
Alice Brueggemann 
Almandrade 
André Petrv 
Anestor Tavares 
Angelina Agostini 
Ângelo Guido 
Anico Herskovits 
Antônio Caringi 
Arthur Timótheo da Costa 
Berenice Gorini 
Britto Velho 
Bustamante Sá 
Camila Schenkel 
Camila Sposati 
Cândido Portinari 
Carlos Alberto Oliveira 
Carlos Asp 
Carlos Fajardo 
Carlos Krauz 
Carlos Pasquetti 
Carlos Petrucci 
Carlos Scliar 
Carlos Wladimirsky 
Cibele Vieira 
Cláudio Tozzi 
Cristina Balbâo
Crocco Studio Design - Heloísa Crocco
e shaper Ogro
Daniel Escobar
Danielle Fonseca
Didonet Thomaz
Dione Veiga Vieira
Dirnei Prates
Dudi Maia Rosa
Edgar Koetz
Eduardo Cruz
Eduardo Haesbaert
Elaine Tedesco
Elconora Fabre
Eliseu Visconti
EmiÜano Di Cavalcanti
Enio Lippmann
Ernst Zeuner
Estephanio Fussbach
Fernando Corona

Mara Álvares
Marcos Sari
Maria Di Gesu
Maria Tomaselli
Mário Cravo Junior
Mário Rõhnclt
Marlies Ritter
Marta Loguércio
Martin Streibel
Mayana Redin
Milton Kurtz
Mira Schendel
Napoleone Grady
Neusa Poli Sperb
Oscar Boeira
Oscar Lippe
Oscar Pereira da Silva
Pablo Fabish
Pablo Lobato
Paulina Eizirik
Paulo Flores
Paulo Osir
Paulo Porcella
Paulo Roberto Leal
Pedro Weingártner
Peter Fox
Plínio Bernhardt
Rafael Pagatini
Roberto Cidade
Rodolfo Garcia
Romanita Disconzi
Rommulo Vieira Conceição
Roosevelt Nina
Rosa Bonheur
Saint Clair Cemin
Sandro Ka
Sonia Ebling
Suely Anna Kelling
Suzana Sommer
Tania Resmini
Teresa Poester
Teti Waldraff
Trindade Leal
Vasco Prado
Vitorio Gheno
Wilbur Olmedo
Wilson Alves
Wilson Cavalcante
Yutaka Toyota

Fernando Lindote 
Fernando Velloso 
Flávia Fernandes 
Flavya Mutran 
Francisco Stockinger 
Frank Schaeífer 
Frantz
Franz Van Lenbach
Gastão Idofstetter
Gilberto Perin
Gilda Vogt
Gisela Waetge
Glauco Pinto de Moraes
Glauco Rodrigues
Guignard
Hans Steiner
Heitor dos Prazeres
Heloisa Schneiders da Silva
Henrique Fuhro
Henry Geoffroy
Hilda Mattos
Iberê Camargo
lisa Monteiro
Iole de Freitas
Jo Vigiano
João Câmara
João Fahrion
João Vogt
Jorge Meditsch
Josc de Souza Pinto
José Lutzenberger
Joseph Bail
Karin Lambrecht
Karoly Pichler
Keyla Sobral
Laura Belém
Leandro Machado
Leda Flores
Lenir de Miranda
Leopoldo Gotuzzo
Leopoldo Plentz
Libindo Ferraz
Liciê Hunsche
Luciana Knabben
Lucila Vilella
Luiz Carlos Felizardo
Luiz Gonzaga
Luiza Prado
Lygia Pape
Magliani

72



)MOTECA: A EXPERIÊNCIA [PINACOTECA- Ala Central]

Keyla Sobral
(Belém/PA. 1975) 
Sem titulo. 2011 
Nanquim sobre papel 
29.7x42 cm 
Doaçáo da artista

«J3Í3S3
Sem titulo. 2011 

Nanquim sobre papel

Mara Álvares
(Porto Aiegra'RS, 1950) 
Pintura urbana. 1994 
Oleo sobre tela 
94 x 162 cm 
Doação da artista

29.7

4Doação da artista Dudi Maia Rosa
(São PauIrVSR 1946) 

Sem Titulo. 2010 
Pintura, resina poliéstor 

pigmentada e fibra de vidro 
200 x 200 x 6 
Doação do artista

I-'.

Mário Rõnhelt
(Pelotas/RS.

Sem titulo, 
Fotografia impressa digitaimente 

20 x 30 cm 
Doação do artista

Joáo Vogt
(Rio de Janeiro/RJ. 1956- 1996) 

título. 1987 
sobre tela 

27 x 16 cm
Doação de Maria Affonseca Vogt

1950)
2001 Sem

Ôleo

Mário Rõnhelt
(Pelotas/RS. 1950) 
ProjetcVMaquete n° 5, 2007 
75 x 100 cm 

■ Doação do artista

João Vogt
(Rio de Janeiro/RJ, 1956 - 1996) 

titulo, 1986 
sobre tela 

27 x 16 cm
Doaçáo de Maria Affonseca Vogt

Sem
Óleo

João Vogt
(Rio úe JaneirrVRJ. 1956 - 1996) 
‘ titulo. 1986 

i sobre tela
27 x 16 
Doação de Mana Affonseca Vogt

Bustamante Sá
(Rio de Janeiro/RJ, 1907 - 1988) 
*" ' i de Santa Tereza, 1954 

sobre tela 
54x66 cm 
Aquisição

Peter Fox
(Filadélfia/Estados Unidos da 
América, 1962)
No Titfe 001-2006. 2006 
Acrílica sobre papel trnstoi 
27.9 x 35.6 cm 
Doaçáo do artista

Peter Fox
(Filadêlfia/Estados Unidos da 

América, 1962) 
No Title 002-2006, 2006 
Acrílica sobre papel bristol 

27.9 x 35.6 cm 
Doação do artista

! Ângelo Guido
Cremona/ltália.1893 - Pelotas/ 

RS. 1969) 
rio, sem data 
eo sobre tela

Casai
Ól
66x75,5 cm

Transferência do Palácio Piratim

Saint Clair Cemín
(Cruz Alta>’RS, 1951) 

Naven. 1993 
pintado [hydrocall 
50.8 x b 112 
Doação do Artista

Bronze

José Lutzenberger
(Altôtting/Alemanha. 1882 - 
Porto Alegre/RS, 1951) 
Carnaval, 1947 
Aquarela sobre papel 
24.6 x 16.5 cm 
AquisiçãoLeopoldo Gotuzzo

(Pelotas/RS, 1887 - 
?iode Janeiro/RJ. 1983) 
Umofada amarela. 1923 

Óleo sobre tela 
70 x 125 cm 

jnsferência da Biblioteca 
Pública do Estado

Pablo Lobato
(Bom tíespacrio'MG, 1976) 

Série Front light: Front light #3. 2012 
impressão de tinta mineral 

papel de algodão 
«60 c

Doaçáo do artista

a soore teia
220 cm

Doação oo artista
Edgar Koetz
(Porto Alegre/RS, 1914-1969) 

jira, sem data 
sobre tela

60 x
Pablo Lobato

(Bom despachrVMG. 1976) 
Série Front light: Front light #4. 2012 

Impressão de tinta mineral 
i papel de algodão

60 x 60 cm
Doação do artista

61,5 x 57 
Doação da Brasil Telecom

Ernst Zeuner
(Zwickau/Alemanha. 1898 - [Zwickau/Alemanha, 1898 - Porto

Porto Alegre/RS. 1967) Alegre/RS, 1967) Pablo Lobato
(Bom despaclKvMG. 1976) 

#5.2012 
nta mineral

4 Petrucei
tas/RS. 1919 - Porto Alegre/RS. 2012) 
i- Praia do Meio, 1979 
era encerada sobre Eucatex 
x 70,5 cm 
ào do artista

Pnncipais comemorações do 
Dia aas Màes. 1963- 1969

A vida na cidade: Supermercado -
Série Front light: Front light 

Impressão de tli 
em papel de

Cl.
Doaçáo do artista

As compras. 1963 - 1969
Têmpera sobre papel Têmpera sobre papel

38 x 54 cm 25,5 x 36.5 cm
60 x

^Rbmmulo Vieira Conceição
(Salvador/BA. 1968) 

✓Quarto e Cozinha (Número 6). 2005 
/ Plantas, materiais e objetos diversos 

Dimensões variáveis 
rida com recursos do Prêmio de Artes Plásticas 

Marcamônio Vilaça - MinC/Funarte 2012

peter rox
: Filadélfia/Estados Unidos
Ja América. 1962) Obra
íoologue, 2007
Pintura acrílica sobre feia
20 x 20 cm
Doação do artista

Mário Rõhnelt
(Pelotas/RS, 1950) 

Sem titulo I, 1980/1981 
juim e grafite sobre i 

49,3 x 65. 
iquisiçáo da Secretaria de 
Itura, Desporto e Turismo

Peter Fox [Filatíélfia/Estados Unidos(Flladélfia/Estados Unidos da da América, 1962)papel 
,6 cm

América, 1962) Untitled (eyed 
paiting), 2003Rh With. 2006ymes

AcritMica sobre teia
Pintura acrílica sobre tela20,3 x 20,3 cm 

Doaçáo do artista 45.7 x 45.7 cm 
Doaçáo do artista

Cândido Portinari
(Brodowski/SR 1903 - Rio De 

Janeiro/RJ. 1962) 
0 menino do papagaio. 1954 

óleo sobre tela 
60x73 

Aquisição
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CROMOTECA: A EXPERIENCIA [PINACOTECA - Ala Esquerda]

Gilberto Perln
Enio Uppr

(Rio Pardas, 1(Guaporé/RS. 1953) 
Hadson na porta do vestiário

Karoly
Áustria,

Pichlei 936)(Budapest/Hungria. 1916- 1982: Ac.
Óleo

casa, 1960 
j sobre tela 
94 x 84 cm

(série camisa brasileira), 2010 Pássaro I, sem dataBerenice GoriniFotografia digital 
papel 1

impressa em Aço
x 66 x 22

cromadc(Nova Veneza/SC. 1941)00% algodão 117Orunko: Axé lemanjá, 195690 x 60 cm Doaçáo da Fundação Maria Luisa e OscatFibra naturalDoação do artista Americanc420 x 125 x 115 cm
Doaçôo da Artista

La luna. Série campos
relacionais, 2005 
Lápis dermográfico sobre 
15x41,5 cm 
Doaçáo do artista

Gilda
(Rio de JaneintfRJ, 1

SemiTitu
u|m,

ilo, 19/1
fio preto. 
Ide seda

Colagem, nanq 
acrílica. Z49,2 cm 

Doaçao da artista

Gilda Vogt
aneirtvRJ, 1953) 
>em Titulo, 1971 

uun, lápis de 
colagem foto 

24.9x22.5 
doaçáo da artista

(Rio de.Glauco Rodrigues
(Bagé/RS. 1929 - Rio de 

JaneircyRJ. 2004) 
Retrato de Maria Helena 

Lopes, 1952 
Óleo sobre tela 

100 x 65cm 
Doaçáo de Maria Helena 

Mendceta Lopes

Acrílica, grafite, 
cera, carr

Gilda Vogt
(Rio de JaneircVRJ, 1953) 

Sem titulo. 1971 
Acrílica, grafite, anquim, lápis de

“Xr,'0'0
Doaçáo da ailisla

Fernando Lindote
(Santana do Livramento/RS, 1960)Luclana Knabben

Sem título. 2011 
Óleo e verniz sobre tela

(Blumenau/SC, 1978)
Sem titulo. 2011 Gilda Vogt

(Rio de Janeiro/RJ, 1953) 
Sem Título. 1971 

Colagem 
23,2 x 34,5 cm 

Doaçáo da artista

170x 130 cmTecidos, fitas e alfinetes
Doação do artista Almandrade

(São Felipe/BA, 1953) 
Sem título. 2012 

Sengralia - Papel rrvestradition 250g 
Editor Lincon Reis

220 x 190 cm
Doaçáo da artista

66 x 96 cm
Doaçáo do artista

Sonia Ebllng
(TaquaWRS, 1918 - 

Rio de JaneirafRJ, 2006) 
Luiza, sem data 
Bronze patinado 

86x41 x 32 
Doaçáo da artista

Mário Rõnhelt
(PetotasVRS, 1950)
Sem titulo, 2001 
Fotografia impressa digitalmente \Oscar Pereira da Silva

(Sáo Fidélis/RJ, 1867 - 
Sáo Paulo/SP, 1939) 

i. sem data 
.... sobre cartào 
63 x 47,5 cm 
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

AlmandradeMoça
óleo: Sáo Felipe/BA. 1953)

>em titulo. 2012
>erigrafia - Papel rivestradition 
Editor Lincon ReisGilda Vogt 56 x 66 cm(Rio de Janeiro/RJ, 1953) doação do artistaSem Titulo, 2003

Acrílica sobre tela
100 x 120 cm

Doaçáo da artista

lolctíe Freitas
(Belo Horizon 19451

Peça n'©. 1987
Tela e fio de latão Luciana Knabbe

(Blumenau/SC, 197E
Luiz Gonzaga

(Júlio de Castilhos/RS. 1940) 
Imagem sobre o mar, 1975 

Fibra de resina 
98 x 7 x 33 

Doação do artista

Sem título,
Tecidos, fitas e a

40 x 30 a
Doação da amsi

lisa Monteiro
(Porto Alegre/RS, 1925) 
Leitura do óbvio I. 1976 

Óleo sobre tela 
90 x 72 cm 

Doação da artista

Oscar Boeira
(Porto Alegre/RS. 1883 - 1943) 

Paisagem II, 1918 
Óleo sobre tela 
60 x 109.5 ..... 

Transferência da Biblioteca Pública do Estado

WH Libindo Ferraz
(Porto Alegre/RS. 1897-1951) 
Paisagem, 1929 
Óleo sobre tela 
75x95 cm
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

;*'‘i
Carlos Pasquetti

(Bento Gonçalves/RS. 1948) 
Estudo de espaço para esconderijo.

Pastel e grafite sobre 
74.5 x 62 

Doaçáo do artista

Elaine Tedesco
(Porto Alegre/RS, 1963) 

Nó azul, 2006/2008 
Objeto em tecido 
80 cm diâmetro 

Doaçáo da artista

1976
papel

Frank Schaeffer
(Belo Horizonte/MG, 1917 - 

Rio de Janeiro/RJ, 2008) 
Barcos. 1951 

Óleo sobre tela 
51 x 62 cm 

Aquisição
Heitor dos Prazeres
(Rio de JaneircyRj, 1898 - 1966) 
Frevo, sem data
óleo sobre tela colada em eucalex
43,5 x 51,5 cm
Aquisição

Eleonora Fabre
(SobradinhrVRS, 1951) 
Fumeíro, 2003 
Ferro galvanizado 
Medidas variáveis 
Doação da artista

Milton Kurtz
(Santa Maria/RS, 1951 - Porto Alegre/RS 1996) 
Nuvem, 1992
Acrilica sobre tecido estampado 
150 x 150 cm
Doaçáo de Mario Rohnclt74



OMOTECA: A EXPERIÊNCIA [PINACOTECA - Ala Direita]

Peter Fox
(Filadélfia/Estados Unidos da 

m América, 1962)
■ Ho Tüle 2006-003. 2006
W> Acrílica sobre papel 
«: 20,3 x 20,3 cm 
M Doação do artista

Gisela Waetge
(São FfcntySP, 1955) 
Tramas escorridas, 2011 
Grafite e nanquim sobre 
oapel V grain

Carlos Alberto Oliveira
(São LeopokkVRS. 1951) 
No Parque, 1975 
Acrílica sotxetela 
57.5 x 54,5 cm 
Doação do artista

Andre Petry
(Porto Alegre/RS, 1961)
Cores IC. 2012
Papel fotográfico processado em minilab, impressão com pigmento mineral 
sobre papel malte, tinta imobiliária kisacnl acrílica fosca 
Dimensões variáveis 
Múltiplo 1/3 
Doação do artista

Iberê Camargo
(Restinga SecaTíS, 1914 • Porto Alegre/RS. 1994) 

Figura em tensáo, 1969 
Óleo sobre tela 
93,1 x 132 cm 

Transferência do Palácio Piratini

50x50 cm
Doação da artista

Gisela Wa
(Sio PautóSJ» 1'. .. 

Pontos, 2011

íetge
955) Mário Rònhelt

(Pelotas/RS, 1950) 
Sem titulo, 2001 

Fotografia impressa digitalmente 
20x30

Doação do artista

BrinoVHho BrtnoVriho
IPOftO AIcrmvRS. 1946) (Porto AXí^KS, 

tiluto. Ml? Síinlrtulo. 2012 
Ma de linía. flrrilica sobra Inta <* fcnta,

IW6)

irafíte e nanquim sobre 
papel tf grain

»o»a ictxç 
12 * 10.5 (iSámeíro) cm 1? . 10 5 (d4m«ro) 

Ooeçâodo arll tto ar«a50 x 50cm 
Doação da artista / BBMário Rõnhelt

(Pelotas/RS, 1950) 
Sem título, 1991 

rtalmente 
•x30cm 

Doaçào do artista

Britto Velho
(Porto Alegre-RS, 1946) 
Sem titulo, 2011 
Acrílica sobre tela
180x320 cm 
Doaçáo do artista

Fotografia impressa digi 
20 68y/ **gra/KS. 

Som titulo.
Iftrto Alefit»RS,
Sem Mulo. 203?tssssss, síjasar-

úo artista DosçS: do jrti«a/ Estephanio Fussbach
(Alemanha, 1928 - 

Campo Bom/RS, 2006) 
A caminho da escola, 1977 

Óleo sobre eucatex 
66 x 50 cm 

Doaçáo do artista

'
Gilda Vogt
(Rio de Janeira/RJ, 1953) 
Sem Titulo, 1972 
Grafite e guache sobre papel 
8x13,1 cm 
Doação da artista

jcie Hunscnc
re/RS, 1924) 

Tiras e cordas douradas lb, 1979 
idào e fibra sintética em tear manual 

175x95 cm 
Doaçáo da artista

Romanita Dlsconzi
(Sanliago/RS. 1940)
Totem de interprelaç. 
Objetos de madeira pintada, 
em várias partes 
DimensOes variáveis 

• Doação da artista

lisa Monteiro
(Porto Alegre/RS, 1925) 

titulo, 1975 
• sobre tela 

65 x 50 cm 
Doaçào da artista

Teti Waldraff
(Sinimbú/RS, 1959)
Jardim Elefante, 2004 
Skate. elefante de porcelana, 
tecido, lantejoulas. botões, flores 
de plástico, c 
49 x 16 x cola

f-rancisco btockmger
(Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre/RS, 2009) 

Sapa: reprodução, 2001 
Bronze patinado 

171x47x64 
i por doai 
Werlang.

30 cm
Doaçáo da artista

Henrique Fuhro
(Rio Grande/RS, 1 
Porto Alegre/RS. 2 
Sem titulo, 1968 
Linoieogravura 
23.5 x 17 cm 
Transferência do Palácio Piratini

Jorge Gerdau Johannpeter e JuSo° )9

Roberto Cidade
(Caçapava do SuVRS, 1939 - Torres/RS, 2011)
Cristo nosso de cada dia, 1978
Ferro soldado

João Câmara
(João Pessoa/PB, 1944)
Peças mõveis, 1977 
óleo sobre teia 
94.5 x 64,5 cm
Doação da Galeria Oficina de Arte

230 x 150x60 cm
Doaçáo do artista

Suzana Sommer
[Porto Alegre/RS, 1944) 
Megaiito, 1982 
Água-forte e água-tinta 
50,1 x 69.7 cm 
Doaçào da artista

Paga
). 1985) 

Caminho, 2012 
Acrilica sobre tela perfurada 

x 200 cm 
Doação do artista

Rafael I
(Caxias do Sul/RS

tini

100

Crocco Studio Design
Heloisa Crocco em colaboração

oshaper Ogro 
(Porto Alegre/RS, 1949 e 

Porto Alegre/ RS, 1981) 
Inajá, 2011 

Prancha de Surf, i/l 
Série de 12 pranchas produzidas 

180 x 54 x 20 cm 
Aquisição AAMARGS

Paulo Flores
(Porto Alegre/RS, 1926-

Santa Maria/RS). 1957
Abstrato, 1951/52

Nanquim sobre papel
30,5x22,5

Doaçáo de Noemi Flores

ihon-
Was/RS, 1950) 
iem tilfilo. 1973 
Wunsébi

x 3
loaçâopò artista

l Wilson Cavalcante
(Pelota^RS, 1950) 
Sem titulo, 1970 
Nanquim sobre papel 
55 x 40 cm 
Doação do artista

André Petry
(ftDrto Alegre/RS, 1961)
Cores 2012
Papel fotográfico processado em minilab, impressão com pigmento mineral
sobre papel matte, tinta imobiliária kisacril acrilica fosca
Dimensões variáveis
Múltiplo 1/3
Doaçáo do artista 75



CROMOFOBIA: A CULTURA [Galeria ALDO LOCATELLI]

Dudi Maia Rosa
(Sào PaukVSR 1946)
Sem Titulo, 1991 
Pintura' Fiber, Gesso sobre 
resina poliéster e fibra 
de vidro 
51 x 63 * 3 cm 
Doação do artista

tina Balbão
(Porto Alegre/RS. 1917 - 2007)
Busto. 1952
Gesso
43 x 18 x 25 cm
Transferência da Biblioteca Pública 
do EstadoGlauco Rodrigues

[Bagé/RS, 1929 - Rio de Janeiro/RJ, 2004)
Boleadeira & Ferradura. 1976 
Óleo sobre tela 
50,3 x 70,7 cm 
Aquisição

lisa Monteiro lisa Monteiro
(Porto Alegre/RS. 1925) (Porto Alegras, 1925) 
A busca/atração. 1973 A busca/solidão I. 1973 

Acrílico, Acrílico 
68 x 68.5 x 12,3 cm 70 x 69,3 X 

Doação da artista Doação da
112,3 
artista

Marcos San
(Porto Alegre/RS. 15/03'1942) 
Homem Branco, 2008-2011 
Fotografia digital 
68 x 109 cm 
Doação do artista

'
Lucila Vildla
(São PautaSR 1978) 
Quadro, 2011 
Serigrafia sobre tela 
80 x 60 cm 
Doação da artista

/ Tania Resmini
(Santana do LivramenttVRS. 1951) 

Senf Titulo-Série Gratismo, 2011 
I Argila branca e fio de 

164 x 78 x
\ Doação da artista

Arthur Timótheo da Costa
(Rio de Janeiro/RJ. 1882 - 1923) 

A dama de branco. 1906 
Óleo sobre tela 

191,8x95.5
Aquisição

e aço 
8 cm

Dudi Maia Rosa
iSâo Paulo/SR 1 946)
Sem Titulo, 2010
Pintura, resina poliéster pigmentada

Almandrade
(Sào Felipe/BA, 1953)

uete da obra Homenagem à 
itetura moderna, 1979-2012 

MDF pintada 
65 x 60 x 
Doação do Artista

■ libra de vidro
168 x 168x6 cm

Maqi
arqui

Doação do artista
Paulo Roberto Leal
(Rio de JaneirtVRJ, 1946 - 1991) 
Linha verde entre tela, 1975 
Tela costurada 
140 x 140 cm
Doação do Governo do Estado

4 cm

-<r

•v;

Alessandra Amorin
(Caxias do Sul/RS, 23/09/1970) 
Crânio Branco, 2010 
Terracota esmaltada 
19 x 15 x 18 cm 
Doação do artista

Dione Veiga Vieira 
(Porto Alegre/RS, 1954) 
Sem titulo, 1993 
Areia, papel, pigmentos e 
cola vinílica sobre tela 
203,5 x 54 cm 
Doação da artista

Francisco Stockinger
(Traun/Áustria, 1919 - 

Porto Alegre/RS, 2009) 
Sapa, 1960 

Gesso
175x47x62 cm 

Aquisição através do 
1 0 Prêmio no Festival de 

Artes Contemporâneas - SEC. 1960

Flávia Fernandes
(Sào PaultVSP, 1956)
Sem título. 1999 
Compensado, resina acrílica, 
pigmentos e tronco de eucalipto 
250 x 130 cm 
Doação da artista

76



iOMONOMIA: A AUSÊNCIA isalas negras]

Leopoldo Plento
(Porto Alegre/RS, 1952) 

Papel cortado #11, 1998 
Impressão em gelatina de prata 

de fibra 
; 30 cm

Prêmio Aquisição - Prêmio Gaúcho 
de Fotografia - edição 1998, 1999

Francisco Slockinger
(Traun/Austna, 1919 - Porto Alegre/RS, 20091I Sem titulo, sem datasobre papel i 

34 x Mármore belga 
5 cm42 x 66 x 2

Carlos FajardoDoação da Fiat S A
[Sào Paulo/SR 1941)
Sem título, 2002
Granito negro e granito verde, vidro e espelho
143x92x8.5 cm
Doação do artista

■Leopoldo Plcntz
(Porto AlegnyRS, 1952) 

Papel cortado #10, 1998 
Impressão em gelatina de prata 

de libra 
: 30 cm

Prêmio Aquisição - Prêmio Gaúcho 
de Fotografia - edição 1998, 1999

sobre papel i 
34 x

Mário Róhnett
(Pelotas/RS, 1950) 
Sem titulo, 1991 
Acrílica sobre teta 
103 x 153 cm 
Doação do artista

Ado Malagoli
(AraraquaraSP, 1906 - Porto A!cgre/RS, 1994)

O preto, 1954*8eo sobre tela
85 x 74,5 cm

Ftavya Mutran
(Marabá/PA, 27/06/1968) 

Ftavya Mutran Sem título (série bioshot da 
(Marabã/PA. 27/06/1968) pesquisa pretérito imperli 

Sem titulo (série bioshot da pesquisa pretérito territórios móveis), 2009 
ios móveis). 2C
:a digital impressa impressa em papel metálico 

papel metálico Kodak Prolessional endura Kodak Professional endura 
75 x 63 cm 75 x 63 

Doação da artista Doação da artista

eito de

imperfeito de territór 009 a digital

Iberê Camargo
(Restinga Seca/RS. 1914 - Porto Alegre/RS, 1994) 

Carreteis em fundo azul, 1960 
ôleo sobre tela 

61,4x99,6 cm 
Aquisição

Carlos
(Porto Alegre/RS, 1

Sem título: Série Campos Relacionais, 2007
Lápis dermográfico sobre papel

55 x 5,5
Doação do artista

isa Schneiders da Silva
(Porto Alegre/RS, 

5-2
ion de Ia tierra para

adiós, 1988 
ra sobre tela 

111 x 124 cm 
Doação da família da 

-epresentada pelo irmão 
K) Schneiders da Silva e 
sobrinha Elisa Tormena 

da Silva

195 005)

largo
Pmtu

Cibele Vieira
(Porto Alegre/RS, 1973)
Presépio
Fotografia
117 x 78,5 cm cada 
Doação da artista

(Porto Alegre/RS. 1949)
Gente/retratos, 1979
Fotografia
33,5x21 cm
Aquisição

Jo Vigiano
(Pelotas/RS. 1955)

Geraldo Flach, 1983
Fotografia PB

24 x 30 cm
Doação do artista

Eduardo Haesbaert
(Faxinai do SoturncvRS, 1968) 

Casa inundada, 2011 
Òleo e pastel seco sobre teta

157 x 314 cm ; 
Doação do artista

Carlos Wladimirsky
(Porto Alegre/RS, 1956) 

titulo. 1989 
•forte e água-tinta 

50 x 20,5 cm 
Doação do artista

Sem
Água

Stockinger
síria, 1919 - Porto Alegre/RS. 2009)

Sem titulo, da série Gabirus, 1996 
Bronze
91 x 26 x 20 cm
Doação de Jorge Gerdau Johannpeter e Justo Werlang

Franc:isco
n/Ãu(Trau

Lygia Pape
(Nova Friburgo/RJ. 1927 - Rio de JaoeircVRJ. 2004) 

Sem titulo. 1999 
Xilogravura 

47,2x37,2 cm 
Doação dos Museus Castro Maya 77



A ABSORÇAO [Galeria JOÃO FAHRION]CROMOFAGIA:

Maria Tomaselli
(InnsbrucK/Áustria. 1941)
Três semanas. 1993 
Óleo sobre tela
Triplico, 253 x 153 cm (cada) 
Doação da artista

v;

Danielle Fonseca
(BelénVPA. 30/12/1975) 

Pequeno Homero no Rancho 
(da série Mar AbsolutrV 
Retrato Natural). 2009 

Fotografia 
Diptico. 75x50cm/15 

x 10 cm 
Doação da artista

rs
Henry
(Marennes/França, 1853 - 
Paris/França. 1924)
La creche. 1899 
Óleo sobre tela 
183 x 126 cm 
Aquisição

Geoffroy

íLJ i
]

Wilbur Olmedo
(Cachoeira do Sul/RS, 1920 - 

Porto Alegre/RS, 1998) 
Madona.

Leandro Machado
(Porto Alegre/RS 19: 
Sem titulo. 2012 
Acrílica sobre 11 (ah 
de metal
Dimensões variáveis 
Doação do Artista

m .1974 
Óxidos 

43 x 20 x 15 cm 
Doação do artistamm 11 j

Joseph Bail
(Limonest/França, 1862 - 

Paris/França, 1921) 
La petite bonne, 1896 

Óleo sobre tela 
150x80 cm 

Aquisição

lisa Monteiro
(Porto Alegre/RS. 1925) 
Sem titulo. 1973 
Acrílico e madeira 
98,7 x 62.5 x 9.5 cm 
Doação da artista

. M
Fernando Velloso

(Cuntiba/PR, 1930) 
Grande Com

»t c 8ftiV
posição

vermelho. 1963 
Óleo sobre tela 
162x130 

Aquisição

g)* * ^1. I is*
■- , * ■\\ Gastáo Hofstetter

(Porto Alegre/RS. 1917- 1986) 
Urbana. 1954 
sobre tela 

62,5 x 74 cm 
Doação da Brasil Telecom

% Cena
Óleo

Emlllano Dl Cavalcanti
(Rio de JanoinvRJ, 1897 - 1976) 
Composição [Cristo morto), 1941 

Óleo sobre tela 
127,4 x 194 cm 

Transferência do Palácio Piratini

Marlies Ritter 
(Porto Alegre/RS. 1941) 
Boneca Azul. 1992 
39 x 30 x 29 cm 
Doação da artistaJk



CROMODRAMA: A EXPRESSÃO [Galeria PEDRO WEINGÀRTNER]

Karin Lambrecht
Alfredo Nicolaiewsky (Porto Alegre/RS. 1957)

(Porto Alegre/RS. 1952) Sem titulo, 1986
Sem título, 1990 Acrílica, pigmento, metal e

Acrílica e colagem de papel sobre tela carvão sobre tela
100 x 100 cm 244x141

Aquisição da AAMARGS Doação da artista

Lenir de Miranda
(Pedro OsórkVRS. 1945)

Série Waste Land (Eliot) - Eliofs Dove-r, 2001
Acrilica sobre emborrachado, tinta metálica.

carváo, latéo, fio de cobre e alumínio, crachá, pe
queno quadro de madeira com pintu ra e alumínio

60 x 137 cm
Doação da artista

Suely Anna Kelling
) Pedro do Sul/RS(Sào . 1939)

Expectativa. 1967
óleo sobre tela
60,5 x 79.8
Doação da artista

Vasco Prado
aiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998)turugu

Afundiiçâo, 1953
Xilogravura
24 x 33 cm 
Doação do artista

Suely Anna Kelling
(Sáo Pedro do Sul/RS. 1939) 
Junho 3 - Os paraumanos, 1967 
Óleo sobre tela 
65,2 x 80 cm 
Doação da artista

Plínio Bernhardt
(Cachoeira do Sul/RS, 1927 - Porto Alegre/RS. 2004) 

Festim dos esqueletos. 1998
leo sobre tela

150 x 172 cm
Doação do artista

Francisco Stockinger
(TraurVÁustria, 1919 - Porto Alegre/RS. 2009) 
Sobrevivente. 1971
Ferro. madeira e outros materiaisosso. 

63x32 
Doação do artista
106 x

Teresa Poester
(Bagé/RS, 1954) 

Da série: Jardins d1 Eragny. 2007 
Montval 
158 cm 

Doação da artista

Pastel seco e lápis de cor sobre papel 
164 x

Neusa Poli Sperb
(Porto Alegre/RS, 1946) 
Sem titulo. 1990 
Terracota com engobe 
60 x 40 x 40 cm 
Doação da artista
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CROMOCUBO: A IDEOLOGIA [Galeria ÂNGELO GUIDO]

Franz Von Lenbach
(SchrobenhauserVAIemanha. 1836- 

Mumque/Alemanha. 1904) 
Retrato do Poeta Paul Heyse 

óleo sobre tela 
58,7 x 43.8 cm 

Aquisição Hans Steiner
(Graz/Áustri 
A sombra.
Água-bnta 
32 x 25 cm 
Doação de Paulo Montz

Ia. 1910 - 
1948

Gorizia/ltália, 1974)

Vasco Prada
(Uruguaiana/RS, 1914 - 1998)

Gaúcho (Réplica), 1954/2001
Bronze Patinada

108x33x28 cm 
Doação de Justo Werlang e Jorge Gerdau Johannpeter

Antônio Caringi
(Pelotas/RS. 1905- 1981) 
Banhista, 1960 
Bronze
87.5 x 26,5 x 16,5 
Doação da Brasil Telecom

:a
Marta Loguércio

(Bagé/RS. 1943) 
Avante!, 1977 

Litografia 
57 x 38,5 cm 

Doação da artista mmâu Glauco Moraes
(Passo Fundo/RS. 1928 - São Paulo/SR 1990) 

Locomotiva N.W.R, Mallet. 2-8+8-2. 
n’ 2.174, pistão dianteiro direito, 1974 

Óleo sobre tela 
69 x 70 cm 

Aquisição

Eduardo Cruz
(IlhéuVBA, 1943) 

ue I. 1980
:

Truqi
Terra; cota
19x25.5 cm 
Prêmio aquisição

\

Maria Di Gesu
(Morano Calabro/ltália, 1928) 

Engenho do azeite. 1981 
Óleo sobre tela 

50 x 70 cm 
Doação da artista

Almandrade
(São Felipe/BA, 1953)
Sem titulo. 1983-2012 
Serigrafia - Papel rivestradition 250g 

litor üncon Reis)
48 x 66 cm 

Doação do artista

(ed

Vitório Gheno
(Muçum/RS, 1923) 

palafitas, 2005 
Óleo sobre tela
120 x 140 cm 

Doação do artista

Aldeias urbanas:

&
I* VH
I

rAuV* Carlos Scliar
(Santa Maria/RS. 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)
Pão e rosas para todos. 1968
Serigrafia
70 x 50 cm
Doação do artista

•A

80



CROMOFORMA: O ESPAÇO [Galeria OSCAR BOEIRA]

Alberto Bitar
(Belém/PA, 1970)
Sem título, da série Efêmera Paisagem, 2008
Fotografia ^__—
100x150 cm 
Doação do artista

->

Pablo Fabish
(Berlim/Alemanha, 1903 - 
Buenos AireVArgentina. 1973) Aldo Locatelli

(Villa d'Almè, Bergamo/ltàlia.1915 - Porto Alegre/RS. 1962) 
A conquista do espaço 
Óleo sobre leia 
82,5 x 181 cm 

Doação do Banrisul

Paisagem, s/d
Aguada sobre pergaminho 
26 x 38 cm

, 1953
Doação de Esther Cbristian Fabisch

Ég

Camila Sposati Camila Sposati
(São Pauta/SR 1972) (São PaukvSR 1972) 

Fumaça de resgate - Violeta, 2003 
Fotografia - Tiragem 2/6

100x100 cm 100x100

Fumaça de resgate - Laranja, 2003 
Fotografia - Tiragem 2/6Yutaka Toyota

(Yamagala/Japão, 1931) 
Mandala I, 196-1 

Oleo, gesso e metal sobre eucatex 
124.5 x 17 

Aquisição

Doação da artista Ooação da artista

Carlos Krauz
(Porto Alegr^RS. 1958) 

O sono de Alice, 2011 
Barra de Latão de 1,3

tubo de vidro 
32 x 49,3 cm 

Doação do artista

Camila Sposati
(São PaukVSR 1972)

Camila Sposati
(São PaukVSR 1972 

Fumaça de resgate - Amarela. 2003 Fumaça de resgate - Azul, 2003 
Fotografia - Tiragem 2/4 Fotografia - Tiragem 2/3

x 100 cm 100x 100 cm
Doação da artista Doação da artista

i

; 100João Fahrion
(Porto Alegr&rRS, 1898-1970) | 

Interior de Ateli
Ólt

Mer, sem data 
leo sobre tela 
60 x 52 cm 

Doação das Lojas Renner

■l . s

Daniel Escobar
(Santo ÂngelrVRS. 1982) 
Cidades Enigmas III, 2009 
Mapa turistico sobre papel 
76 x 53 cm 
Doação do artista

Martin Streibel
(Porto Alegre/RS, 1952) Laura Beiém

(Belo Horizonte/MG, 1974)Sem titulo, 1981
Fotografia Vista. 2011

Técnica mista sobre papel, pigmentação 
colagem

32x21
imào e fogo, c . 

41 x 51
Doação da artista

Laura Belém
(Belo Horizonte/MG, 1974)
Vista, 2011
Técnica mista sobre papel, pigmentação 
com limão e logo. colagem 
41 x 51
Doação da artista

Mira Schendel
(Zunque/Suiça, 1919 - São PaukVSR 1988! 

Composição com letras e números, 1981
Têmpera sobre tela

46,0 x 46,8 cm
Doação do Banco Matone AS

81



CROMOCOR: A POLÍTICA [Galeria IBERÊ CAMARGO]
Luiz Carlos Felizardo

(Porto Alegre/RS. 1949) 
Indústria, 1979 

Fotografia 
21,9x30.5 cm

aTeresa Poester |v
(Bagé/RS, 1954) Y4L 

Aquisição Da série: Personagens p e b. 1982
Lápis grafite sobre papel , JB'

Angelina Agostini
(Rio de Janeiro/RJ, 1888 - 1973)
Sem titulo (Homem de barba c mão sobre o peito), 1911 
Carvão sobre papel 
62 x 47 cm
Doação de Maria Silvia Bulhões de Carvalho

78 x 53 cm
3oaçào da artista Teresa Poester

(Bagé/RS, 1954)
Da série: Personagens p e b, IS 
Lápis grafite sobre papel 
camada de gesso 
47 x 65 cm 
Doação da artista

Didonet Thomaz
(Bento Gonçalves/RS, 1950! 

Arte Vestivel da performance ARTE 
AE - aérea balões, 1983, 

Gaze, seda, malha estampada a 
mão e linhas de algodão e courc 

Dimensões variáveis 
Doação da artista Angelina Agostini

(Rio de Janeiro/RJ. 1888 - 1973)
Sem título (Homem em pé com a mão sobre 
o caixote), 1910 
Carvão sobre papel 
62,5 x 48,3 cm
Doação de Maria Silvia Bulhões de Carvalho

Jorge Meditsch
(Porto AlegnVRS) 
Sem titulo. 1980 

Fotografia 
30x24

Doação do artista

Wilson Alve
(Porto Alegre/RS, 194E 

Reflexões sobre a América Latina. 197< 
Acrílica sobre tri 

129.7x119,8 cr 
Transferência da Secretaria de Cultun 

Desporto e Túrisffl

Oscar Lippe
(Bolívia, 19601 

Bixo das pedras, 
sem data 

ografia 
60 cm 

Doação do artista

; oti
50 xMayana Redin

(Camptnas/SP, 1984) 
losãode Portugal, 201/ 
luim sobre

Impl
Nanq m s»'-> 

• !*m *
: papel veg 
29,7 x 42 

Doação da art

ií
m Maya
ta (Cam

Redin
pinas/SR 1984)

Bacia Amazônica encontra 
Deserto do Saara, 2011 
Nanquim sobre papel vegetal 
29,7 x 42 cm 
Doação da artista

Edgar Koetz
(Porto Alegre/RS, 1914 - 1969) 
Da série Alienados Imulher com 
colarl, 1961 
Nanquim sobre papel 
56,3 < 37,4 cm 
Doação da Brasil Telecom

Luiza Prado
(Porto Alegre/RS, 1914) 
Vaso (n° 4), 1955 
Cerâmica com esmalte/ 
38,4 x 30,5 x 17 cpi 
Aquisição /

Mário Cravo
(Satvador/BA. 1923)

Exu. data
Pedra sabão 

33,8 x 36 x 40 cm | 
Aquisição

Mayana Redin
(Campinas/SR 1984) 

Novo México encontra Al 
Kulrah. 2011

Nanquim sobre papel 
29.7 x 

Doação da artista

tal Edgar Koetz
(Porto Alegre/RS, 1914- 1969)
Da série Alienados (mulher desdentada], 196] 
Nanquim sobre papel 
48.2 x 33,2
Doaçáo da Brasil Telecom

Peter Fox
(Filadéltia/Estados Unidos 

da América, 1962) 
Untitled (Idiot Proof), 2000 

Acrílica sobre tela 
45.7x61 cm 

Doação do artista

Leda Flores
[Porto Alegre/RS, 1917)
A negra, sem data

Gilberto Perin
(Guaporé/RS, 1953) 

Fim de Jogo (série Camisa Brasileira), 2010 
Fotografia digital impressa em papel 100% a

Bronze patinado

fi 54 x 48 x 47
Doação da artistau60 x

Doaçáo do artista

ORoosevelt Nina
(São Lu Is do Maranhà(VMA, 1933) 

Soldadora, 1982
Fotografia “1 

40 x 28 cm I 
Doação do artista 1

ISt'
Milton Kurtz

(Santa Maria/RS, 1951 - 
Porto Alcgre/RS 1996) 

Ataque automático. 1985 
Pintura acrílica e 

sobre lona de algodES 
77T2ÍSS5

Doação do artista

Anico Hershovits
(Montevidôu/U ruguai, 1948)

Babuíno, 1990 , 
Litografia [ 

11 x 10 cm 
Doação da artista 8

Maria Udia Magliani
(Pelotas/RS, 1946) 

Anotações para uma estória - 
Passantes, 1976 

Óleo sobre tela 
53,4 x 39,9 

Doação da artista
Gilberto Perin

(Guaporé/RS. 1953)
Oração (série camisa

brasileira), 2010 gS 
Fotografia digital impressa 

em papel 100% algodão 
90 x 60 cm 

Doaçáo do artista

■

Hilda Mattos
(Pelotas/RS, 1928) 
Sem titulo, 1950 
Grafite sobre papel 
37,6 x 25,5 cm 
Doação da Artista

Rodolfo Garcia
(MontenegrtVRS, 
Tio João, 1979 
Madeira
95 x 38 x 34 cm 
Doação do artista

B
EESTi*.,
Ana Terra, 1977

, SÍS.,-
Aquis*çáo

Frantz
(Rio PardWRS, 1963) 
Pichação, 1981 
Pintura sobre tela 
70 x 70 cm 
Doação do artista

Fernando Coronav
(Santander/Espanha, 1895 - 

Porto Alegre/RS. 1979)
Inca, sem data
Bronze; poli 

2.5 cdJosé de Souza Pinto
(Ilha Terceira/Açores, 1856 - 

PortQ/Portugal, 1939) 
velha, sem data 
Óleo sobre tela 
40.1 x 32 

Aquisição

45.6x19,2x2
Aquisição

Paulo Osir
(São Paulo/SR 1890- 1959) 

Imigrante lituano, 1930 
Óleo sobre tela 

74 x61
Transferência da Biblioteca 

Pública do Estado

Cabeça de

Wilson Cavalcante
(Pelotas/RS, 1950)
Sem titulo, 1978 
Nanquim e pastel oleoso 
sobre papel 
10,5 x 19,7 cm 
Doação do artista

(Rio Pardo/RS, 1963)

oBBS
Pichação, 1981

Paulina Eizirik
(Varsóvia/Polônia, 1921) g

Pintura sobre tela
70 x 70 cmDidonet Thomaz

(Bento Gonçalves/RS, 1950) 
Interferência. 1983.

Objeto

O sonho da paz II, 1999 ^7,
Litografia -

Doação do artista

50 x 69,5 
Doação da Artista 45x41x5 

Doação da artista'iCláudio Tozzi
(São PaukVSR 1944) 
Multidão, 1972 Sandro Ka

| (Porto Alegre/RS, 1981) 
Reconhecimento, 2008 
Borracha e porcelana 
10 x 12 x 10 cm 
Doação do artista

rafia
x 79,4 cm 

Doação do artistaDirnei Prates
(Porto Alegra^S, 1965)
Street execution of a vietcong prison
(Série zona de neutralidade), 2011
Fotografia
100 x 150 cm
Doação da artista

Dlmci Prates
(Porto Alegre/RS, 1965)
Child with toy hand granade in Ceni 
(Série zona de neutralidade), 2011, 
Fotografia ,/
100 x 150 cm /'
Doação da artista /

irk

Camila Schenkel
(Porto Alegre/RS. 1982) 

The Place ,2011 
Fotografia e mdf, 

Dlptico, 70 x 100/ 46 x 25 cm 
Doaçáo da Artista Leandro Machado

(Porto Alegre/RS 1970) 
Grabilão, 2012
Cartazes usados de anúncios de 
shows, recortados e empilhados 
56 x 49 x 58 
Doação do Artista
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CROMODRAMA
A Expressão





JINGLE DAS TINTAS KILUNG

O jingle das tintas Killing foi criado em 1976, com o objetivo de 
divulgar o diferencial de seus produtos, como facilidade de aplicação, 
custo competitivo e variedade das cores oferecidas.

Tintas Killing
Tem o brilho que nenhuma tem 
Onde pinta leva vida, é sob medida 
Pega mais, pega bem

Tintas Killing 
Com Kisacril e Bellacasa 
Rende muito sem esforço 
E sob ?nedidapro seu bolso

Tintas Killing
Um mundo maravilhoso de cor

129
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