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COLEÇÕES PRIVADAS E EXPOSIÇÕES PÚBLICAS

í
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) 

apresenta a exposição Pintura Brasileira, da Coleção José 
e Hieldis Martins, com o objetivo último de introduzir uma 
discussão sempre renovada acerca das relações entre cole- 
cionismo privado e aparato rruseológico, com ênfase nesse 
caso na diversidade da pintura brasileira. Certo senso de res
ponsabilidade pública invariavelmente se articula em torno 
de uma coleção de arte, seja ela pública ou privada. No caso 
de uma coleção particular, a disposição e a dedicação de seus 
colecionadores, dispendendo energia e recursos financeiros 
consideráveis para compô-la, transformam tal disposição em 
interesse público na medida em que tais coleções reúnem um 
considerável patrimônio artístico que demonstra que, mesmo 
em coleções particulares, existe um papel de relevância social 
que está consideravelmente relacionado à missão dos mu
seus. A Coleção de José e Hieidis Martins possui exemplares 
de grande relevância para a história da arte brasileira embo
ra, por decisões curatoriais, as pinturas que o MARGS exibe 
nessa exposição representam jma pequena parte desse con
siderável grupo de obras. Realizada fora de um grande centro 
como Porto Alegre, e localizada na cidade de Caxias do Sul, a 
inclusão de obras tão significa eivas mostra-se ainda mais sur
preendente, pois, se no restante do mundo esta é quase uma 
regra, no Brasil ela se mostra mais agravante, de que arte e 
suas manifestações de colecionismo e exibição é ainda essen
cialmente um fenômeno urbano restrito aos grandes centros 
de circulação da produção artística.

Com a Gestão 2011-2014, o MARGS vem empe
nhando-se em uma política ce acervo das mais avançadas, 
proporcionando visibilidade ao seu acervo de maneira qua
lificada e inovadora. Para complementar tal programa, ex
posições como esta são fundamentais, pois constituem uma 
possibilidade de preencher lacunas de acesso que o acervo do 
museu apresenta, tornando visível determinados segmentos 
da produção artística que a instituição não tem disponível em 
seu acervo. Ao mesmo tempo, pretende-se com exposições 
com esse caráter investigar as questões que movem o univer
so do colecionismo e seu papel no campo da arte.

Coleções são testemunhos das escolhas de seus 
proprietários e assinalam uma série de variantes que vale a 
pena considerar em seus mais diversos aspectos. A disposi
ção do colecionismo é, no mais das vezes, aquela de uma 
vontade museológica, manifesta em seu sentido privado no 
universo da intimidade de seus colecionadores. A reflexão 
sobre tais aspectos demonstra a pertinência de uma inves
tigação mais aprofundada entre coleções e sua relação com 
o campo das exposições museológicas.
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COLEÇÕES PRIVADAS E EXPOSIÇÕES PÚBLICAS UMA COLEÇÃO EM PARTICULARifets
I

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) 
apresenta a exposição Pintura Brasileira, da Coleção José 
e Hieldis Martins, com o objetivo último de introduzir uma 
discussão sempre renovada acerca das relações entre cole- 
cionismo privado e aparato museológico, com ênfase nesse 
caso na diversidade da pintura brasileira. Certo senso de res
ponsabilidade pública invariavelmente se articula em torno 
de uma coleção de arte, seja ela pública ou privada. No caso 
de uma coleção particular, a disposição e a dedicação de seus 
colecionadores, dispendendo energia e recursos financeiros 
consideráveis para compô4a, transformam tal disposição em 
interesse público na medida em que tais coleções reúnem um 
considerável patrimônio artístico que demonstra que, mesmo 
em coleções particulares, existe um papel de relevância social 
que está consideravelmente relacionado à missão dos mu
seus. A Coleção de José e Hieldis Martins possui exemplares 
de grande relevância para a história da arte brasileira embo
ra, por decisões curatoriais, as pinturas que o MARGS exibe 
nessa exposição representam uma pequena parte desse con
siderável grupo de obras. Realizada fora de um grande centro 
como Porto Alegre, e localizada na cidade de Caxias do Sul, a 
inclusão de obras tão significativas mostra-se ainda mais sur
preendente, pois, se no restante do mundo esta é quase uma 
regra, no Brasil ela se mostra mais agravante, de que arte e 
suas manifestações de colecionismo e exibição é ainda essen
cialmente um fenômeno urbano restrito aos grandes centros 
de circulação da produção artística.

Com a Gestão 2011-2014, o MARGS vem empe- 
nhando-se em uma política de acervo das mais avançadas, 
proporcionando visibilidade ao seu acervo de maneira qua
lificada e inovadora. Para complementar tal programa, ex
posições como esta são fundamentais, pois constituem uma 
possibilidade de preencher lacunas de acesso que o acervo do 
museu apresenta, tornando visível determinados segmentos 
da produção artística que a instituição não tem disponível em 
seu acervo. Ao mesmo tempo, pretende-se com exposições 
com esse caráter investigar as questões que movem o univer
so do colecionismo e seu papel no campo da arte.

Coleções são testemunhos das escolhas de seus 
proprietários e assinalam uma série de variantes que vale a 
pena considerar em seus mais diversos aspectos. A disposi
ção do colecionismo é, no mais das vezes, aquela de uma 
vontade museológica, manifesta em seu sentido privado no 
universo da intimidade de seus colecionadores. A reflexão 
sobre tais aspectos demonstra a pertinência de uma inves
tigação mais aprofundada entre coleções e sua relação com 
o campo das exposições museológicas.

As coleções guardam em si incompletude ineren
te e disposição oara a diferença. Sua singularidade é que faz 
delas motivo não só de interesse, mas de distinção cultural e 
artística. Obras desencontram-se através de estilos, esco'as e 
períodos que se juntam em um corpo de densidade artística 
com múltiplas faces incompletas. Essa vocação de incomple
tude e inclinação para os contrários constitui certa fatalidade 
inerente a qualquer coleção de arte seja de que período for. 
Por essa razão, podemos identificar a importância de coope
ração associativa entre acervos e coleções e de como ela se 
torna cada vez mais necessária para que os museus possam 
constituir projetos curatoriais e exposições que de outra for
ma não seriam possíveis. Também é cada vez mais neces
sário que o sentido privado do colecionismo transforme-se 
em visibilidade pública graças a exposições que podemos 
considerar indispensáveis para a composição de um senso 
de tradição dos programas museológicos.

Os museus e suas paredes brancas guardam jma 
improvável coincidência como aquele ambiente do espaço 
privado doméstico da sala do colecionador. De modo geral, 
elas serverm para abrigar quadros e objetos, porém uma se 
mostra neutra, enquanto a outra é essencialmente ideo>ógi- 
ca. Se as paredes da residência privada do colecionador - e/ 
ou de sua eventual galeria - não institucionalizam, aquelas 
do museu são feitas para a canonização da obra de arte ao 
transformá-la en um objeto de distinção perante seus pares 
ou equivalentes As paredes brancas do museu constituem, 
portanto, um aparato ideológico de significativa força e repre
sentam um dos mecanismos mais eficientes de instituciona
lização que se tem conhecimento. Nem mesmo a estrutura 
do mercadoi e seus dispositivos de circulação e troca foram 
capazes de promover tamanha força de produtividade. As 
coleções caracterizam-se ainda como manifestações da sen
sibilidade e dão testemunho das inclinações estéticas de seus 
colecionado'es, consolidando as estratégias de colecionismo 
que adotam. As relações que se estabelecem em um contexto 
comparativo de revelação de sua presença constitutiva levam 
o impulso de co ecionar a um status de escolha que lhe im
prime a perspectiva de uma disciplina da organização formal 
similar àquela encontrada no contexto museológico. Por essa 
e outras razões, a possibilidade de realizar exposições como 
esta em um museu mostra-se por vezes indispensável.

É com satisfação que o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, depois de mais de uma década, volta a organizar 
uma exposição com obras de uma significativa coleção parti
cular de arte, sediada no Rio Grande do Sul, de propriedade 
de José Antonio e Hieldis Martins.

;

Essa exposição trata de uma amostra da totalidade 
da coleção, ou seja, da introdução de um recorte a partir de 
um conjunto muito maior. Esta é uma coleção que foi sen
do construída na quietude, fora dos grandes centros, com 
base na paixão pela arte, em especial pela pintura, e sem 
quaisquer outros interesses e afirmações perante o meio 
artístico sul-rio-grandense.

Com a exposição Pintura Brasileira, esperamos 
estimular o ânimo dos colecionadores, para que voltemos a 
possuir dentro do contexto artístico local várias coleções pri
vadas significativas, que nos anos 1960 a 1980 marcaram o 
Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre. Tais coleções 
não só engrandecem nosso meio, ao reunirem um patrimônio 
cultural e artístico específico, como intervém diretamente no 

5 circuito, ao colaborar para manter um mercado de arte ati
vo. Quem também é privilegiado com isso, evidentemente, 

; são as instituições e os artistas profissionais, que contam 
com uma base mais sólida para o desenvolvimento do seu 
trabalho e de suas programações.

Entre os destaques, chamamos a atenção para 
o núcleo da exposição, com as obras de Ado Malagoli, Iberê 
Camargo e Pedro Weingártner os quais representam pontos es
pecíficos de uma contribuição do Rio Grande do Sul ao univer
so da pintura brasileira por quase cem anos: do final do séc. 
XIX até a década de 1990. As obras da coleção José Antonio e 
Hieldis Martins coincidem com o arco histórico e conceituai 
do acervo do MARGS, o que determina uma estreita sintonia 
entre este conjunto de obras e sua visibilidade dentro desta 
instituição, que é o Museu de arte mais importante do Estado.
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José Francisco Alves 

Curador-chefe do MARGSrt
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ColeçSo José Antonio e H eldis Martins 
Fotografia: Felipe Bertarelli
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í Gaudêncio Fidelis 

Diretor do MARGS
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Curadoria JOSÉ FRANCISCO ALVES

Visitação de 5 de junho a 11 de agosto de 2013 
De terças a domingos, das lOh às 19h 

Entrada Franca

Apoio Realização
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s| n° • Centro Histórico 
Cep: 90010-150 • Porto Alegre]RS • Brasil 
Fone (51) 3227.2311 • Fax (51) 3221.2646 

wwww.margs.rs.gov.br 
www.facebook.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu

