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ADMACORÁ 
ALBERTO GUIGNARD 
ALESSANDRO AMORIN 
ANDRÉ PETRY 
ARLETE SAUER 
ARTHUR PIZA 
ASTRID LINSENMAYER 
BEZ BATTI 
BRITTO VELHO 
CAMILA SCHENKEL 
CLÁUDIO CARRICONDE 
DANÚBIO GONÇALVES 
DIRNEI PRATES 
ELEONORA FABRE 
ELIM DUTRA 
FERNANDO CORONA 
FLÁVYA MUTRAN 
FRANK SHAEFFER 
GUILHERME DABLE 
GUMA
GUSTAVO NAKLE 
HÉRCULES BARSOTTI 
IBERÊ CAMARGO 
ILSA MONTEIRO 
IZRAEL SZAJNBRUM 
JOSÉ DE SOUZA PINTO 
JADER SIQUEIRA 
JOÃO PEDRO GONÇALVES 
KENJI FUKUDA 
LEANDRO MACHADO

LUIZ GONZAGA 
LÚCIA RAMENZONI 
LUIGI NAPOLEONE GRADY 
LUIZA ALBUQUERQUE 
LUIZ ALCIONE MOREIRA 
LUIZ BARTH
LUIZ CARLOS FELIZARDO 
LYRIA PALOMBINI 
MARCOS SARI 
MÁRIO RÕHNELT 
MAYANA REDIN 
MILTON KURTZ 
MOACIR CHOTGUIS 
NOELIA DE PAULA 
NORBERTO NICOLA 
PAULO AGUINSKY 
PAULO OSIR 
PAULO PORCELLA 
RENATO HAUSER 
ROBERTO CIDADE 
RODOLFO GARCIA 
SAINT CLAIR CEMIN 
TÂNIA RESMINI 
TOMIE OHTAKE 
VERA RAUSCH 
WILBUROLMEDO 
WILMA VILLAVERDE 
WILSON CAVALCANTE 
WILSON ALVES 
YUTAKATOYOTA
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ALIEN: CURADORIA E O ESTRANGEIRO ALIEN NO MUSEU

Alien: Manifestações do Disforme é uma proposição curatorial que busca abrir 
novas possibilidades de investigar as p errogativas de canonização da obra de arte, as 
hierarquias que estabelecem os patamares de distinção qualitativa entre obras, a 
experiência perceptiva entre o his órico e o contemporâneo e ainda as confluências e as 
estratégias de representação em acervos museológicos. O projeto curatorial de Alien 
pretende nesse sentido, constitu r po meio da visibilidade uma complexa rede de 
significados que atravessa a exposição em várias direções, através de mecanismos de 
justaposição que demarcam diversos pontos de relevância, conflitos, contrastes, 
similaridades e diferenciação conte tual. A/ren é também uma proposição curatorial híbrida 
ao lançar mão de procedimentos diversos de organização que têm por objetivo ativar 
variadas possibilidades de articulação conceituai em torno de obras.

As obras incluídas atendem a um campo de escolhas que quebram diversas 
hierarquias através das quais estas são normalmente escolhidas para exposições, o que lhes 
imprime o status de uma plataforma consideravelmente mais indusrva. Ao refletir «cerca da 
realização desse evento, detectamos a necessidade de que o MARGS deveria realizar uma 
exposição cujo caráter extrapolasse as demandas do aparato institucional de exposições, com 
sua tendência para a visibilidade de obras canônicas e estratégias formais consagradas pela 
crítica, constituindo a partir de então um território para a experiência estética em diversos 
níveis. Desse modo, o centro gravitacional da exposição é ampliado e a proposição conceituai 
colocada em efeito pela exposição atinge objetivos mais amplos, realizando uma intervenção 
de maior impacto no panorama da história de exposições.

Dando continuidade ao programa de exposições do MARGS instituído na atual 
gestão, esta é igualmente uma exposição concentrada em obras que salientam a importância 
de cada uma delas em um campo institucional de produção de conhecimento que o museu 
tem procurado privilegiar. Assim como as exposições anteriores, Do Atelier ao Cubo Branco, 
Labirintos da Iconografia e O Museu Sensível, não se trata mais de trabalhar sobre o tradicional 
e ultrapassado formato de "exposições coletivas", em que uma lista de artistas (geralmente 
concebidos como geniais) é constituída, e estes são então representados na exposição através 
de suas obras. Tal formato não nos parece dar conta da complexidade e diversidade da 
produção artística e das implicações envolvidas em sua visibilidade. Em vez disso, estamos 
trabalhando com proposições curatoriais que partem de uma seleção de obras para compor as 
exposições, mesmo quando se trata de artistas convidados. Escolhe-se obras antes de se 
escolher nomes. Ao fazê-lo, a exposição é estruturada com o objetivo último de compor 
campo conceituai onde o todo é mais importante que as partes, uma vez que desta forma a 
individualidade artística será projetada para um significativo grau de relevância.

Ao adotar um modelo curatorial iniciado com a exposição Labirintos da Iconografia 
(essencialmente curadoria no labirinto), em que as escolhas das obras foram realizadas para 
privilegiar uma disposição não cronológica, avançando e recuando no arco histórico definido 
pela exposição (meados do século 19 e contemporaneidade), Alien: Manifestações do 
Disforme acrescenta uma inovação, ao dividir a exposição em quatro segmentos: a) Imagens 
que o Mundo Esqueceu; b) Desvios da Norma; c) Um Outro Entre Tantos e d) Supernova. 
Quatro microdivisões que formam um universo, uma constelação de obras que fundamentam 
a proposição curatorial, mas que antes de tudo determinam um campo de significados capaz 
de introduzir novas possibilidades de circulação qualificada do acervo do museu. Ao dividir as 
obras em segmentos distintos, os conjuntos individuais formam uma macro-rede de 
significados capaz de ampliar consideravelmente o potencial artístico das obras.

Alien pretende privilegiar a convivência entre obras no espaço de exposição (não 
necessariamente em uma relação pacífica), produzindo mecanismos de amostragem que 
venham a enfatizar o potencial artístico de cada uma delas para além de sua forma inicial. Por 
isso, a exposição objetiva instituir novas relações entre obras como entidades cujo potencial 
artístico seja capaz de se relacionar com outras de períodos, estilos, gêneros e abordagens 
diversas para muito além da sua especificidade cultural e artística. Tal como os projetos 
curatoriais anteriores realizadas durante a atual gestão, a presente exposição traz um 
considerável número de obras inéditas do acervo do MARGS que ainda não foram mostradas 
pelo museu, assim como obras canônicas da coleção, conhecidas do grande público, e ainda 
obras provenientes do ateliê de artistas.

A realização de uma exposição que problematize a polissemia da palavra Alien 
está fundamentada em uma perspectiva de articulação do excluído, daquilo que não 
encontra lugar imediato nos parâmetros de canonização instituídos e colocados em efeito 
pelo processo de institucionalização. Encontramos nessa perspectiva obras que fogem à 
norma, desvios da forma canônica e articulações artísticas com uma variedade de outras 
referências estéticas não consagradas pela crítica. A palavra disforme, incluída no 
subtítulo, sinaliza justamente para aquilo que não obedece às regras da normatividade e 
que, portanto, passa a ser visto como estranho, diferente, subalterno e situado à margem. 
Contudo, nessa exposição, tais prerrogativas encontram-se tanto nas obras quanto em sua 
articulação conceituai dentro da exposição.

Por outro lado, através de mecanismos de justaposição, é precisamente o 
encontro de formas canônicas e não canônicas de obras do acervo do MARGS com outras 
de fora da coleção que contribui para uma visão mais produtiva das estratégias de 
colecionismo que o museu vem colocando em prática ao longo dos anos. Essa mesma 
estratégia colabora para a possibilidade de um generoso processo de interação criativa 
proporcionado pelo potencial estético dessas obras. A exposição estabelece a 
prerrogativa de ser igualmente um enunciado teórico sobre o próprio processo curatorial, 
daí a escolha de títulos longos e explanatórios para a definição da nomenclatura da 
exposição e uma titulação em separado para cada um dos seus segmentos.

A exposição Alien: Manifestações do Disforme é um projeto curatorial realizado 
através de diversos mecanismos de justaposição entre obras de períodos, escolas e gêneros 
diferenciados, em que uma obra estará sempre ligada à outra e/ou ao conjunto de obras. No 
estabelecimento dessas relações, enfatizaram-se questões conceituais, estéticas, históricas, 
técnicas, de estilo e ainda abordagens como gênero, classe e outras que se mostram 
produtivas para potencializar e expandir o significado de cada uma das obras presentes na 
exposição. As escolhas foram feitas com vistas a quebrar pressupostos canônicos que 
fundamentam as hierarquias entre obras, definindo-as como tendo maior ou menor 
importância em uma escala de valores estéticos, culturais e históricos.

O objetivo último é descontruir um raciocínio estabelecido culturalmente, quando se 
trata de acervos museológicos, de que a predisposição canônica da produção artística é aquela 
que merece consideração e relevância de visibilidade. Ao longo da história da arte, as tradições 
consolidadas pela crítica são privilegiadas, enquanto outras são relegadas ao plano da 
obscuridade. Dando continuidade ao programa de exposições do MARGS instituído pela 
Gestão 2011-2014, esta é igualmente uma exposição concentrada em obras, e não em 
individualidades, salientando a importância de cada uma delas em um campo cultural de 
produção de conhecimento através da arte que o museu deseja privilegiar.

A exposição torna-se, assim, uma proposição curatorial multiforme, indicando 
diversos caminhos longitudinais de leitura que possibilitam a realização de uma estrutura 
conceituai de significativo teor artístico e capaz de indicar inovadoras possibilidades de 
mediação entre o expectador e a obra. O universo curatorial de Alien é, antes de tudo, um 
campo aberto de possibilidades, que apresenta uma variedade de proposições de leitura e 
que demonstra a riqueza da produção artística contida no acervo do MARGS.

Partindo de uma organização curatorial labiríntica, iniciada com a exposição 
Labirintos da Iconografia, realizada pelo MARGS em 2011, em que as obras foram dispostas 
para privilegiar uma disposição não cronológica, avançando e recuando dentro de um arco 
histórico definido pela exposição, Alien pretende privilegiar a convivência entre obras no 
espaço do museu, produzindo mecanismos de amostragem que venham a salientar o 
potencial artístico de cada uma dessas obras para além de sua aparência inicial. Nesse 
sentido, a exposição visa a instituir novas relações entre obras como entidades cujo 
potencial artístico seja capaz de se relacionar com outras de períodos e gêneros diversos 
para muito além de sua especificidade cultural.

Esta exposição traz novamente à visibilidade pública um considerável número de 
obras do acervo do MARGS, que ainda não foram mostradas pelo museu, assim como obras 
canônicas da coleção, conhecidas do grande público, e ainda obras de artistas 
contemporâneos. Alien: Manifestações do Disforme estará divida em quatro universos 
diversificados, definidos através de proposições conceituais que articulam o projeto 
curatorial da seguinte forma:

a) Imagens que o Mundo Esqueceu é um segmento composto de obras que nunca 
foram trazidas adequadamente à visibilidade pública ou que não tenham ainda despertado 
significativa importância de uma perspectiva artística ou acadêmica mas que se constituem 
como objetos criativos e singulares no território da arte. Esse segmento pretende assinalar a 
singularidade dessas obras diante da hegemônica experiência da visualidade contemporânea 
que privilegia os grandes gestos em detrimento de objetos mais discretos.

b) Desvios da Norma é o segmento compreendido por obras que, por sua 
constituição estética, situam-se fora dos parâmetros canônicos vigentes da produção 
consagrada pela crítica e pela historiografia. A dimensão normativa da produção que não se 
enquadra nas regras propositivas da vontade canônica perpassa essas obras e pode ser 
detectada através delas. Por isso mesmo, sua constituição é diametralmente oposta à 
produtividade discursiva da metodologia artística que pressupõe a lógica como recurso da 
assinatura e da credibilidade formal.

c) Um Outro entre Tantos é o segmento cujo centro são as abordagens políticas de 
gênero, classe e identidade dentro de uma perspectiva humanista e, ao mesmo tempo, 
política, das coleções e de sua formação. São contempladas obras que traduzem a condição do 
Outro como um estrangeiro, cuja percepção entre forma e conteúdo encontra um paralelo na 
constituição da exclusão e da ausência do reconhecimento do mesmo em condições de 
igualdade. O Outro, visto muitas vezes como diferente e dissimilar à nossa própria 
constituição; disforme, portanto, diante do olhar muitas vezes viciado do preconceito.

d) Supernova é o segmento constituído por obras que ainda não foram institucionalizadas 
diante do olhar público e que, por suas características, podem ser definidas como tendo ido muito além 
daquilo que podemos caracterizar como novo, possibilitando a apresentação de obras que apresentam 
uma vocação para a radicalização dos procedimentos artísticos. Em sua dimensão propositiva, tais obras 
apresentam um campo de possibilidades que articula a vontade de constituição do objeto em 
contraposição à racionalidade das regras normativas da arte.

Há ainda na exposição a inclusão de quatro obras fora desses três segmentos, "alienadas" 
do contexto da exposição e deslocadas dos princípios conceituais desse evento. Estrangeiras ao 
próprio universo das definições do projeto curatorial, elas estão ali para indicar que a própria 
exposição encontra-se "desregulada" de princípios rígidos e apontar para uma redefinição dos 
princípios de escolha. Alien é também uma plataforma curatorial de larga disposição conceituai, que 
avança em diversas direções e sinaliza para uma abertura do campo da arte raramente empreendido 
por uma instituição como o MARGS. Trata-se de uma disposição indusiva que a direção do museu 
tem acentuado desde o início desta gestão e que, graças à constituição de plataformas curatoriais 
não convencionais, tem tomado possível a rearticulação de uma perspectiva de trabalho inovadora 
no campo da administração de acervos.

um

1

José Francisco Alves 
Curador - Chefe do MARGS

Gaudêncio Fidelis 
Diretor do MARGS
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Curadoria: José Francisco Alves

■ Abertura dia 17 de maio, às 19h

Visitação de 18 de maio a 8 de julho de 2012
De terças a domingos, das lOh às 19h

Entrada Franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGO
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