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COLEÇÕES PRIVADAS E MUSEUS PÚBLICOS

Tarso Genro
Governador do Estado do Rio Grande do Sul

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem o prazer de apresentar um 
segmento de pintura brasileira da Coleção José Antonio e Hieldis Martins exibida, nesta 
ocasião, pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma coleção de grande 
relevância para a história da arte brasileira. A possibilidade de trazê-la a público em 
uma exposição como esta, colabora para consolidar uma tradição dos museus ao redor 
do mundo de exibirem o resultado de um engajamento pessoal cm constituir um 
patrimônio artístico e cultural para futuras gerações. Esta coleção é um exemplo da 
importância que as coleções privadas desempenham na formação da história da arte e na 
constituição de uma tradição artística, solidificando ao mesmo tempo uma experiência 
estética através de um conjunto de obras de extrema relevância.

Ao longo da trajetória cultural de nossas instituições a presença de coleções 
privadas, seja através de empréstimos, comodatos ou doações, tem sido fundamental para 
a produção de conhecimento através de exposições. Sem os dedicados colecionadores e 
suas coleções de arte, instituições museológicas seriam mais pobres, e a nossa história 
seguramente repleta de outras tantas lacunas. A possibilidade de apresentar esta coleção 
de pintura integra parte da missão que o Governo do Estado cumpre ao introduzir obras 
de relevância à sociedade. Mais uma vez o MARGS, como o principal museu de arte do 
estado, promove um empreendimento que consideramos inovador e significativo, trazendo 
a produção artística brasileira a público e salientando assim estratégias de colecionismo que 
devem ser vistas como parte fundamental do universo da cultura.

Coleções de arte são um testemunho de civilidade e do fortalecimento cultural
e, portanto, devem ser vistas como grandes possibilidades de promover o conhecimento, 
a cidadania e o desenvolvimento público. Compreendemos as instituições museológicas
como detentoras de um direito coletivo da comunidade onde a produção artística 
contribui para a sociabilidade e a reinvenção da criatividade individual. Desta forma, a 
realização desta exposição atesta a vontade do Governo do Estado em vislumbrar uma

FRAGMENTO
[Vegetal]
Detalhe da pintura de lisa Monteiro 
Sem título, 1976 
Óleo sobre tela 
99 x 75 cm

sociedade mais vibrante, justa e repleta de oportunidades, dentre elas,o acesso pleno à 
produção cultural e artística.



INTRODUÇÃO A UMA COLEÇÃO

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

Toda coleção implica paixão e pertinácia. Toda coleção de arte pressupõe algo a mais: o 
conhecimento. No caso, conhecimento não apenas dos períodos artísticos, mas também 
da relevância do artista em seu tempo. Essa relevância não é medida apenas pelo valor de 
mercado: este pode ser um dos componentes. O verdadeiro fiel dessa balança é a empatia 
do colecionador com seus artistas de escolha, aqueles que melhor expressam e significam o 
universo de interesses vitais do colecionador. Assim, não há duas coleções iguais em substância. 
Sempre haverá um viés que outro não explorou. Tudo isso é o que vemos nessa exemplar 
exposição, que reúne as preferências estéticas e emocionais do casal Hieldis e José Antônio 
Martins, vistas sob o olhar do curador José Francisco Alves.

Há alguns traços visíveis, como a eleição do figurativo como dominante, e do 
brasileiro como regra. Só isso diz bastante dessas escolhas. Mas poderiamos destacar o quanto 
a figura humana está presente, ao lado de paisagens e naturezas-mortas. Então, temos aqui uma 
junção de várias camadas interpretativas: a dos colecionadores e do curador, disso resultando 
uma síntese magnífica que percorre os nomes mais expressivos da arte gaúcha, a começar por 
Pedro Weingàrtner, para depois ampliar-se a nomes fundamentais de outras regiões do país.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul considera-se em festa por abrigar 
esta exposição que, por todos os títulos fará história. Junto, vai o agradecimento de toda 
comunidade cultural do estado ao ilustre e generoso casal, que quis compartilhar conosco 
relicário pessoal de obras artísticas.

seu

Porto Alegre, outono de 2013

FRAGMENTO
[Objetos]
Detalhe da pintura de Pedro Weingàrtner 
As crês fases da vida, 1919 
Óleo sobre tela 
45 x 75 cm



COLECIONISMO PRIVADO E MUSEOLOGIA

Gaudêncio Fidelis
Diretor do MARGS - Doutor em História da Arte

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) traz a público a exposição Pintura 
Brasileira, da Coleção José e Hieldis Martins, por meio de um projeto curatorial que busca 
promover as relações entre colecionismo privado e o aparato museológico, com ênfase na 
diversidade da pintura brasileira. Certo senso de responsabilidade pública invariavelmente 
se articula em torno de uma coleção de arte, seja ela pública ou privada. No segundo 
caso, a vontade e a paixão de seus colecionadores 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 estreitamente relacionado à missão dos museus. A Coleção de José e Hieldis Martins 
possui exemplares de grande relevância para a história da arte brasileira. As pinturas que o 
MARGS exibe nesta exposição representam uma pequena parte desse considerável grupo 
de obras. Ao estabelecer um recorte conceituai em torno da pintura, o curador-chefe do 

um conjunto de obras cujo significado para o contexto institucional 
é extremamente significativo, e o estabelecimento de uma conexão entre a coleção e seu 
caráter museológico revela-se através da exposição. A dimensão simbólica propiciada pela 

crítica de obras nesta exposição torna-se, assim, um dos aspectos mais relevantes ao 
se realizar a exposição de uma coleção privada em um museu público.

Com a Gestão 2011-2014, o MARGS

MARGS definiu

massa

vem empenhando-se em uma política de 
acervo das mais avançadas, proporcionando visibilidade ao seu acervo de maneira qualificada 
e ‘novadora. Para complementar tal programa, exposições 
pois constituem uma possibilidade de preencher lacunas de acesso que o acervo do museu

esta são fundamentais,como

apiesenta, tornando visível determinados segmentos da produção artística que a instituição 
não tem disponível em seu acervo. Ao mesmo tempo, pretende-se investigar as questões que 
movem o universo do colecionismo e seu papel no campo da arte. O status do colecionador
como agente de mobilização de forças e prestígio reflete-se, por exemplo, na inclusão de 
duas obras de Carlos Bracher que retratam os colecionadores [Fig. 1 e 2]. A presença da 
dgura anímica que articula o agenciamento da coleção é 
que mobiliza a real diferença entre o espaço privado 
está expiessa na constituição de um campo de relações culturais e artísticas.

FRAGMENTO
[Maçã]

Detalhe da pintura de lisa Monteiro 
Sem título, 1976 

Óleo sobre tela 
99 x 75 cm

um testemunho de que a vontade 
e a dimensão pública de uma coleção
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em consideração as possibilidades metafóricas, poderemos concluir 
fio de Ariadne constitui a lógica de uma coleção, sendo atribuído a ela cada vez que

diversas. Se levarmos

que o
uma exposição é colocada em movimento. A especificidade do colecionismo contemporâneo 
advém de diversas fontes, incluindo reminiscências de seu passado histórico e de seu status

cultural. Contudo, um de seus principais aspectos é a capacidade de reinstituir o passado 
fragmento do presente como se não fossem irreparáveis. Sobre isso Susan Pearce escreveu:

Fig I
Carlos Bracher 

Retraco do colecionador, 1996 
Óleo sobre tela 

91,7 x 72 cm
Coleção José Antonio e Hieldis Martins

Fig-2
Carlos Bracher 

Retrato da colecionadora, 1996 
Óleo sobre tela 

91,7 x 72 cm
Coleção José Antonio e Hieldis Martins

em

um

O colecionismo contemporâneo de objetos é permeado por características 
sociais que podem ser descritas como pós-modernas. O pós-modernismo 
trata da presença do passado no presente, que é a fragmentação do passado em 
uma crença de que as narrativas que ligam o passado e o presente são apenas o 
presente vendo o passado. Colecionar é, portanto, uma atividade emblemática 
que vasculha o passado para criar uma idiossincrasia presente do estilo.1

Fig. 2
F'g- I

Esse campo é viabilizado essencialmente pela convivência
determinação de envolvimento com o espaço das 

regulatória que mobiliza a esfera

em maior ou menor

artistas da coleção e agrau com os
relações entre a curadoria e constituição de uma 
das relações entre obras e destas entre colecionadores. As coleções são testemunhos das 
escolhas de seus proprietários e assinalam uma série de variantes que vale a pena considerar 

diversos aspectos. A disposição do colecionismo e, no mais das vezes, aquela de
sentido privado no universo da intimidade. Pouco 

sendo relevante de ser apontado

O universo das coleções privadas, na mesma medida em que cresceu, adquiriu 
características das mais imprevisíveis para o território da museologia, influenciando a 
instância museológica das mais diversas maneiras. O papel de coleções privadas na rotina 
de museus tem possibilitado a essas instituições realizar seus programas de modo mais 
eficiente, seja por meio de empréstimos para exposições, comodatos e até mesmo doações 
de obras para preencher lacunas em seus acervos. O ramo do colecionismo de arte expandiu 
seus limites estritamente mercadológicos, em que os objetos adquirem um status designado 
de mercadoria, avançando progressivamente para o universo da cultura, designado a partir 
de diversos patamares de distinção, influência e características estatutárias capazes de 
dotar o colecionador de um papel nunca antes imaginado, porque agora fundamentado

norma

umaem seus
vontade museológica manifesta
do que conhecemos entre o que podemos considerar

specificidade da subjetividade da aquisição é
próprio ato de acumulação. A reflexão sobre tais aspectos demonstra

sua relação com o

em seu
como

dispositivo da normatividadeumcomo e
que se expressa no 
a pertinência de uma
campo das exposições. As coleções guardam em si incompletude inerente e disposição 

a diferença. Sua singularidade é que faz delas motivo não só de interesse, mas de 
distinção cultural e artística. Obras se desencontram através de estilos, escolas e períodos

de densidade artística com múltiplas faces. Essa vocação

investigação mais aprofundada entre coleções e

em premissas também culturais e não somente de prestígio financeiro. Ao subverter - ou
melhor, expandir -
de colecionar e aquele de produzir lucro

mudança significativa. Hoje, é fundamental que uma coleção exerça papel cultural e

para essa ordem de relações, os parâmetros contextuais entre o significado 
ou gerar capital simbólico também sofreram

que se juntam em um corpo 
de incompletude e inclinação para os contrários constitui uma certa fatalidade inerente a 
qualquer coleção de arte. Por essa razão, podemos identificar a importância de cooperação 
associativa entre acervos e coleções e de como 
que os museus possam constituir projetos curatoriais e exposições que, de outra forma, não 
seriam possíveis. Também é cada vez mais necessário que o sentido privado do colecionismo

xposições que podemos considerar

uma

artístico e que seu legado contribua com a comunidade para a qual se reporta. Se esta já 
é uma característica há muito definida no contexto estrangeiro, no qual coleções de vulto
desenvolvemela se torna cada vez mais necessária para

papel complementar nas instituições de acervos, no Brasil essa tradição 
ainda enfrenta resistência, enquanto o colecionismo privado ainda se mostra longe de 
assumir uma dimensão mais pública do patrimônio que o constitui.

um

transforme-se em visibilidade pública graças 
indispensáveis para a composição de um senso de tradição dos programas museológicos.

a e
Obras não são consideradas somente por seu valor monetário, mas também 

pelo significado que representam na trajetória de um artista, no contexto da produção
de determinada ép 
de uma obra

$ próprio conjunto que a exposição representa e na relação 
com seus pares. Sendo assim, o valor simbólico sobrepõe-se ao valor 

financeiro. Além disso, se essa obra estiver estrategicamente situada em uma coleção e tiver 

representatividade na produção de um artista, tornar-se-á indispensável para a circulação 
no contexto museológico.

oca ou no

cada vez mais frequência nos últimos

ada uma delas com suas características distintivas e importância cultural diferenciada.
no campo da

Coleções de arte no Brasil têm surgido com

anos -c
Os colecionadores desempenham, assim, um papel de intervenção cultural

sido progressivamente mais relevante e caracteriza um campo singular de 
atuação cuja relevância deve ser construída como plataforma de redefinição das políticas de 
colecionismo. Uma coleção é um labirinto constituído por objetos de forças e intensidades

arte que tem
I Susan M. Pearce. CoUeccmg in Comemporary Praccice (London and New Delhi: Sage Publications, 1998), 14.
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improvável coincidência. De 
uma é radicalmente diferente 

sua eventual

Os museus e suas paredes brancas guardam uma

para abrigar quadros e objetos, porémmodo geral, elas servem
da outra. Se as paredes da residência privada do colecionador - c/ou de 
galeria - não institucionalizam, aquelas do museu são feitas para a canonização da obra

pares ou equivalentes. Asde arte ao transformá-la em um objeto de distinção perante seus
um dosparedes brancas do museu constituem uma construção ideológica e representam Fig. 4

Exposição O Museu Sensível: Uma Visão da Produção 
da Obra de Arriscas Mulheres no Acervo do MARGS 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
De 19 de dezembro de 2011 a 18 de março de 2012. 
Curadoria Gaudcncio Fidelis
Fotografia: Núcleo de Curadoria do MARGS

is eficientes de institucionalização que se conhece. Nem mesmo a estruturamecanismos mais 
do mercado e seus dispositivos de circulação 
força de produtividade.

foram capazes de promover tamanhae troca

É possível apontar algumas similaridades entre os programas de exposições que o
MARGS vem desenvolvendo, seus mecanismos de displaye estratégias de exibição de obras

Em muitos aspectos, ao desfazer estruturas cronológicas, o museu aproximou- 
se mais das estratégias de exibição do universo privado do colecionismo ao realizar uma 
disposição das obras que estão mais próximas de como coleções particulares (ou determinados 
grupos de obras) são arranjados no espaço doméstico e privado da residência ou galeria do 
colecionador. Raramente as coleções privadas são organizadas de forma cronológica, razão 
pela qual os mecanismos de justaposição utilizados permitem associações capazes de inovar 
consideravelmente seus modos de exibição. Em muitos aspectos, o sentido de harmonia que 
habitava os ambientes de colecionadores foi substituído pelo arranjo propositivo, pela lógica 
relacionai entre uma obra e sua complementaridade c pela disposição associativa entre obras.

do colecionismo privado, embora haja igualmente diversas características que as distanciem. 
Um caso exemplar de proximidade é a disposição de várias obras (pinturas, fotografia, 

posição Labirintos da Iconografia, na forma de uma organização 
compositiva dos quadros que rearticulou o sentido das obras em uma confluência de

ambiente privado e, inclusive, popular da decoração de

gravuras e desenhos) na ex

significados que remonta ao 
ambientes de uma residência [Fig. 3].

De modo geral, o mecanismo de justaposição empregado em exposições aproxima 
essas obras umas das outras e justifica sua colocação lado a lado. Ao fazê-lo, as paredes do
museu transportam em parte o universo “doméstico” privado de colecionar e dispor obras. 
Mas estariam nesse caso os museus engajando-se em um processo de imitação do universo 
da sala de estar, dos ambientes de exposição do colecionismo privado? Sabe-se q
diversos

ue, em
da história, os patronos transformaram os espaços das instituições, cm 

maioi ou menor grau, em reflexo de suas vontades ou de seus gostos. A verdade, porém, 
que as relações dificilmente se aproximariam daquelas do colecionismo privado porque

a sofisticação

momentos

Fig-3
Exposição Labirintos da Iconografia 

Museu dc Arte do Rio Grande do Sul 
De 29 de junho a 14 de agosto de 2011 

Vista da exposição na Sala Locatelli do MARGS 
Curadoria José Francisco Alves 

Fotografia: Núcleo de Curadoria do MARGS

é

complexidade de justaposições que vêm sendo realizadas por curadorese a
diversas exposições somente se tornaram possíveis em virtude de um elevado grau de 

conhecimento desenvolvido por estudiosos de vários campos das diversas disciplinas 
história da arte, curadoria, crítica

em

, como
e teoria.

A disposição organizacional das obras em uma espécie de “nuvem” na forma oval

configuração que se reporta ao universo virtual e à 
organização dos mecanismos de manipulação dos aparelhos inteligentes , como compu

* * *
atribuiu àquele conjunto de obras uma

As aboidagens não cronológicas abriram um novo campo de possibilidades p 
l&iade curadoria, renovando consideravelmente o universo de exposições. Novos campos de

articulações abriram 
simplesmente i

ara a
estratégia similar, emboratadores e telefones celulares. Outra exposição que adotou uma

-se para um renovado universo de relações entre obras que antes seriam 
impensadas em uma exposição. Olhando 

^os atrás, exposições como as

lações entre obras, foi O Museu 
Acervo do MARGS

conceitualmente diversa, com vistas a desierarquizar as re
em retrospecto, apenas 10 ou 20 

que vemos hoje, que adotem estratégias de justaposição,

seriam amplamente

Sensível: Uma Visão da Produção da Obra de Artistas Mulheres
características intrínsecas redefiniram o espaço de

no

[Fig 4]. A lógica da exposição e suas 
constitui

seriam provavelmente consideradas apenas arbitrárias e tais relaçõesição da obra pela ausência de hierarquia entre estilos, escolas e gerações diversas.
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As coleções caracterizam-se ainda como manifestações da sensibilidade e dão 
unho das inclinações estéticas de seus colecionadores, atestando as estratégias de

maioria dos visitantes. No entanto, o que antes parecería arbitrário hoje 
consideráveis níveis de legibilidade, recepção e, acima

ininteligíveis para a 
pode ser lido de forma coerente 
de tudo, inovação graças à produção do conhecimento.

testem
colecionismo que adotam. As relações que estabelecem em um contexto comparativo de 
revelação de sua presença constitutiva levam o impulso de colecionar a um status de escolha 
condicional que lhe imprime a condição de uma disciplina da organização formal similar 

la encontrada no contexto museológico. Por esta c outras razões a possibilidade de

com

inevitáveis lacunas, recortes ouPor meio de uma coleção privada, 
abordagens motivadas pelas escolhas, descobrimos que a lógica linear tão proclamada pelos 

não necessariamente é a mais produtiva para a compreensão e o estabelecimento de 
ias interpretativas da produção artística ao longo da história da arte. Os museus disfarçam

leções pessoais as acentuam como forma de singularidade. As 
coleções revestem-se também de outro caráter, aquele da expressão individual das escolhas do 

entendido como uma referência paradigmática das relações sociais que se articulam
aspecto sociológico, o gosto reflete

à obra de arte. A história

com suas

aque
realizar exposições como esta em um museu mostra-se ainda mais significativa.museus

suas lacunas, ao passo que as co

no
gosto,

-se emuniverso privado. Muitas vezes, abordado pel
njunto de ações que têm o potencial de adicionar informação

importância àquilo que as obras podem então

o seu

um co
de sua circulação equivale

de potencial estético e cultural. Obra nenhuma existe em um 
ial, expresso na dimensão plena de sua convivência com

nos ensinar em 
vácuo, nem histórico

em

termos
proprietários.seusnem soei

* « *

A Coleção José Antonio e Hieldis Martins é formada por um conjunto de obras
do MARGS, ouque percorrem um arco histórico que coincide com aquele do acervo 

seja, de meados do século 19 até a contemporaneidade. Esta é mais uma das razoes pelas 

quais a exposição mostra-se perfeitamente situada 
estabelece paralelismos com seu acervo. O MARGS p 
os artistas que vemos nesta exposição, embora alguns exemplares sejam extremamente 
relevantes e demonstrem status museológico. A sensibilidade dos colecionadores aponta 
a cada escolha a dimensão que assinala que estas são fundamentais para que a expenencia

acúmulo de objetos artísticos, mas como

uma instituição como esta, ondeem
i em sua coleção obras de todosossui

r-

de colecionar revele-se não apenas como 
manifestação de uma experiência das relações significativas da arte e de sua própria 
realização material. A vontade de articular uma consciência do colecionismo para além 
do princípio cumulativo materializa-se pela não espetaculanzação das obras, que formam 

conjunto discreto e não exclusivamente de obras canônicas.
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colecionar e acumular diante doPara aqueles que determinam a relação entre 
olhar público, a confluência de fatores que constituem a diferença entre uma coleção 

identificar arelevante e outra é significativamente importante para que possamos 
dimensão artística e cultural de um

W;patrimônio como este. Os colecionadores precisam, 
a partir de algum estágio de suas coleções, construir uma rede de significado através dos 
objetos que colecionam - e tal estratégia é posta em prática pela reunião desses objeto 
de sua exibição mediada por um projeto curatorial. Constituir uma coleção nao e tarefa 
fácil, seja pela necessidade de recursos que implica, seja pelo esforço que e necessário p 
buscar clareza nas escolhas. Colecionar é também uma tarefa revestida de implicações 

políticas, na medida em que, graças às coleções, determinada historia

s e

ara

sociais, morais e 
toma forma e é constituída.
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Vivemos momentos em que os colecionadores de arte têm em torno de si um crescente 
e acalorado debate e, na mesma proporção, um incomum assedio. Isso tudo, em função 
do poder que estes estão passando a desempenhar 
brasileiro. No caso do Rio Grande do Sul, esse fenômeno é um pouco mais complexo —
e inverso

biorrítmico sistema artísticono

—, dado ao descompasso do nível do colecionismo, demasiadamente tímido, 
institucionalização das artes visuais dos últimos vinte anos:em contraponto com a

pia reforma do prédio do MARGS (1997), a Casa de Cultura Mário Quintana 
(1990), a Usina do Gasômetro (déc. 1990), o Museu de Arte Contemporânea do Rio 
Grande do Sul (1992), o Santander Cultural (2000), a Fundação Iberc Camargo (2008) 
e, principalmente, a Bienal do Mercosul (1997).

a am

Esse descompasso se dá, em primeira e óbvia constatação, porque nesse mesmo período 
de criação e valorização de espaços institucionais de arte tivemos uma acentuada retração do 
mercado de arte local, o qual já foi considerado o “terceiro polo do mercado brasileiro, em 
razão da existência, entre as décadas de 1970 e 1980, de um animado e diversificado circuito 
de galerias. Hoje, infelizmente, não há nem sombra do que outrora nos orgulhou o nosso 
particular comércio de obras de arte. Qual seria o motivo desse desequilíbrio?

As respostas para isso são muitas. Podería ser mencionado aqui, em princípio, que 
o decréscimo do afamado nível cultural do gaúcho já não pode mais ser negado, uma 
que esse fato não mais consegue ser ocultado atrás dos entulhos da degradação do bem-viver 
urbano (a destruição quase epidêmica dos monumentos públicos e do patrimônio histórico 
construído), pela simples percepção do nível de uma programação musical de EM 
sobre o tipo de literatura que realmente tem sido o mais vendido nas feiras do livro.

Sobre o nível da produção contemporânea, essa queixa nem pode ser levantada 
ainda, já que os acervos públicos não colecionam nem sequer a arte sul-rio-grandense do 
passado, por inexistência de investimento, e sabe-se que tais instituições não gozam de 
estrutura — e as vezes nem de sede — apropriada. Para associar esses dados ao colecionismo 
desértico, não somente as galerias de arte sumiram, como já apontado, mas a “crítica de arte” 
também foi extinta da agenda local. Não só em Porto Alegre, mas foi-se também o tempo

vez

ou mesmo

FRAGMENTO
[Buraco]
Detalhe da pintura de lisa Monteiro 
Sem título, 1974 
Óleo sobre tela 
75,3 x 59,2 cm
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jornais de Pelotas e Santa Maria, por exemplo, tinham o seu próprio (ainda que de certo modo “obrigados” pelas pressões de Assis Chateaubriand), de 

forma a dotar de um
para explicar o atual status colccionismo de arte? Evidente que não; é apenas um dos

em que mesmo os
crítico a “orientar” os leitores de todos os níveis, e até mesmo com suplementos culturais de backgroundcultural a vida social local. Mas seria isto suficiente
gabarito indiscutível. Soma-se a isto a perda progressiva do papel da academia 
universitário —, que deixou a sua 
“científica” e dos “bicos” dos professores -pesquisadores como curadores independentes.

— o ensino

função crítica em detrimento da carreira burocrática motes do complexo processo de colecionar.

Colecionar é uma paixão na qual cruzam-se impulsos espirituais e materiais,
Se esses são alguns dos fatores que contribuem para a ausência de uma cultura do 

colccionismo, um assunto que com certeza precisa ser melhor estudado. O mais provável 
é que as mudanças virão somente com as futuras gerações; 
já encontram-se em contato epidérmico com a 
meio dos projetos pedagógicos. São eles que poderão vir a mudar os paradigmas atuais, 
ainda dominados por pessoas formadas artisticamente em outras realidades, ou seja, cujos 
primeiros contatos com a arte eram por meio de reproduções em

Por isso, também é prudente não nos esquecermos que o substrato cultural 
de bases históricas mais significativas quando o assunto é cultura

cujo peso varia, obviamente, de um colecionador para outro. Porém, não há colecionador
o seu investimento em arte tenha por objetivo a 

um bom negócio, cujo bem que coleciona lhe dê prazer e, principalmente, 
em revenda. Aparentemente, há na literatura relacionada ao

que hoje afirme publicamente que
esses que hoje precocemente 

produção exibida nas instituições, por
realização de
liquidez certa; ou seja, lucro

artístico uma total ausência de estudos sobre os condicionantes psicológicosuniverso
do ato de colecionar arte. Se houvesse, quem sabe, saberiamos "cientificamente” 
a personalidade do colecionador condiciona a coleção e como ele se reflete nela. Essa 
ausência de estudo muito se deve à complexidade da tarefa, haja vista tanta imprecisão e/ 
ou complexidade nos impulsos de um colecionador.

como
enciclopédias.

do gaúcho carece
urbana. Se compararmos, por exemplo, com a sociedade das Minas Gerais, enquanto 
por volta de 1800 o Rio Grande do Sul nem existia, pois era uma 
de gado, nas serras do sudeste brasileiro havia o desenrolar do Barroco e produzia 
o último gênio da arte religiosa mundial, Aleijadinho. São bases culturais distintas, 
que acabam por influenciar as condutas dos povos. Ainda assim, um século depois, 
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande passaram por fenômenos urbanísticos muito 
interessantes, elevando o status cultural da paisagem de forma particular e

O certo é que o estímulo mais consensual imputado a um colecionador é o 
aspecto estético, de modo geral definido paulatinamente e às vezes sob a orientação 
de um galerista ou marchand, embora esse aconselhamento esteja sendo feito 
também, mais recentemente, pela — imprecisa — figura de quem se intitula “curador” 
ou mesmo por quem efetivamente desempenha essa função. E essa realidade ainda 
está em plena transformação, mas parece ser quase inexorável o estabelecimento da 
era dos curadores, para o bem ou para o mal, incluso no mundo do mercado de arte. 
E o gosto estético vai moldar uma certa coerência que vai alçar ou não o colecionador 
à etapa seguinte, o seu prestígio social em razão do nível de sua coleção. Ou seja, o 
reconhecimento complacente do poder “qualificado" de seu ego — e de seu dinheiro 
—, pois ele passa a possuir objetos infungíveis, que ninguém mais tem.

grande fazenda

sensível. Na capital gaúcha, entre 1900 e 1928, ocorreu um boom de arquitetura 
quantidade, de qualidade, interligada à arte da estatuária, sem precedentes 

Américas, ainda mais se levarmos em conta o quanto era pequena a urbe porto- 
se constituía, nessa época, a nossa longínqua e provinciana

nasem

alegrense e como
extremidade sul do Brasil. O esquecimento por parte das gerações do presente

O que chamamos acima de “coerência” da coleção, como fruto de orientação 
profissional ou não, vai com o tempo somar-se a outro tipo de "coerência”, ao que poderia

desse período chama a atenção, pois foi um momento sem precedentes, se 
constituindo numa prosperidade associada a um acréscimo do nível cultural do 
ambiente construído. Se nos esquecemos de nossos melhores momentos, fica mais 
difícil o estabelecimento da tradição, indispensável para a produção artística e no 
estabelecimento de um sistema de arte qualificado.

acerca

ser chamada de "olho do colecionador”, ou seja, um reflexo na coleção de seu gosto ou

personalidade. É quando o colecionador passa para a próxima etapa de prestígio, quando

ele se converte em criador. O mundo artístico de um contexto, com isso, passa a não mais 
dispensar de uma coleção específica para o seu desenvolvimento crítico. Daí, o quanto 
algumas coleções particulares — as mais importantes — passam à condição “pública”, como 
bem demonstra o desenrolar

Isso tudo discorrido até aqui para afirmar que um dos componentes do 
nível cultural de uma sociedade contemporânea envolve também o surgimento dc um 
colccionismo artístico, associado e como consequência de um sistema, com um mínimo torno das recentes polêmicas sobre a gestão da Coleçãoem

José e Paulina Nemirovsky (São Paulo), de modo aos interesses de melhor preservá-la, bemmercado de arte. Pari passu, o fenômeno do mecenato aparece, com
no âmbito

que seja, de um
maior ou menor grau, interessado em que exista uma produção artística 
da sociedade a qual as riquezas dos mecenas estão, presume-se, a fluir. Essa sentença 
vale tanto para mencionarmos a Renascença, cujo contexto florentino propiciou 
praticamente de forma correlata o surgimento do mecenato, artista e comércio de arte

respeito dos debates sobre o destino da coleção que pertenceu ao ex-banqueirocomo a

Edentar Cid Ferreira (São Paulo).

Embora alçando ao caráter “público”, determinadas coleções privadas, por serem 
seu mentor (ou mentores), passam naturalmente a fundir-se com a 

petsonalidade do colecionador, que reflete, ao final das contas, aspectos dc sua visão de 
mundo, por meio do seu gosto estético,

indissociáveis do
1950, cuja burguesia passoumodernos, quanto do contexto paulista a partir dos anos 

a colecionar com mais frequência e a apoiar o surgimento de instituições museológicas
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CACI) 2 gradualmente a instituição evoluiu para uma OSCIP/ com uma atuação ampliada 

para questões da
Educação”, a qual já passou ao grau dos órgãos que recebem significativos

meio da renúncia fiscal das leis de incentivo (o patrocínio subsidiado a

e é aqui que o materialmente supérfluo se converte em espiritualmente 
necessário. Não importa qual a sua motivação [...], o colecionador busca, 
seleciona, elege, recusa: pouco a pouco vai fechando, com novas peças, um 
quebra-cabeças que não tem pauta prevista senão o tempo e a intuição 
quem vai constituindo a obra. É de fato a criação de um mundo, de uma 
teoria, de uma sensibilização, aonde o colecionador encontra sua verdadeira 
paixão e sua razão de ser.1

"Botânica e Meio Ambiente, Cidadania & Inclusão Social, Desenvolvi-
recursosmento e

públicos, por
andes corporações e empresas privadas ou públicas) e de outros apoios governamentais.

C*

Esse verdadeiro sonho levado a cabo por Bernardo Paz é uma amostra e tanto da
mercadoforça do sistema de arte em Minas Gerais - embora há que se mencionar que o 

de arte o qual esse colecionador se abasteça seja também o americano e o europeu. Mas a
e com foco principal na arte contemporânea,E coleções formadas sob princípios semelhantes alcançaram condições tão rede de galerias de arte com porte significativo

Belo Horizonte, impressiona realmente a quem encontra-se habituado pela pobreBrasil que servem até mesmo de lastros a prestigiados museus (públicos

não tão valiosa. E o
públicas no
e privados), os quais não têm uma coleção própria ou mesmo

em
realidade do mercado gaúcho. Esse quadro mineiro se dá em razão direta à existência de um 

iderável número de colecionadores, ávidos não somente na valorização futura das suas 
os seus refinados gostos demonstrem starus cultural. Como

colecionador não só tornando públicas as suas obras mas permitindo diferentes olhares 
e interpretações às suas escolhas pessoais, ou seja, o colecionador submete-se ao juízo 
crítico da sociedade. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, concluído em 
1996 sob projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, foi aberto com a coleção de João 
Sattamini (Rio de Janeiro), a qual até hoje, em comodato, é o núcleo - a alma — do 
acervo do museu. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por si só detentor 
de um acervo próprio de qualidade, em 1993 recebeu, também por comodato, a mais 
prestigiada coleção particular brasileira, de Gilberto Chateaubriand (Rio de Janeiro), a 
qual passa ela mesma por constantes novas aquisições, e mesmo assim essa não é a única 
coleção particular emprestada ao MAM-RJ.

cons
obras, mas na revelação de que 
consequência disso, esses colecionadores buscam, à sua maneira, interagir “organicamente” 
com o sistema de arte. Essa interação passa, evidentemente, por demonstrações "de poder"
junto ao sistema. O indício mais claro dessa força começa pela natural e constante presença

Belo Horizonte, mas principalmente nasdeles nas exposições públicas c privadas, não só em 
Bienais internacionais e nas cada vez mais badaladas feiras de arte do Brasil e exterior.

A presença do colecionador reconhecido como tal, nos palcos do sistema de 
arte citados acima, tem o seu poder medido, entre outros sintomas, pelo assédio que - 
naturalmente - recebem de galeristas, negociantes de arte, artistas, instituições, e, mais 
recentemente, por curadores “independentes”, alguns deles ligados à instituições e ao 
mesmo tempo também presentes na folha de pagamento de certas galerias.

O Rio Grande do Sul, como mencionado, já viveu tempos em que um número 
de galerias de arte chamava a atenção e realmente contribuía para a formação de modestas 
mas importantes coleções locais e propiciava ao artista atuante maiores oportunidades. Em 
1999, o negociante de arte carioca João Carlos Lopes dos Santos publicou o seu Manual 
do Mercado de Arre (Editora Júlio Louzada, 288 p.), no qual destacou o mercado porto- 
alegrense, com depoimentos assinados, entre os quais de Décio Presser e Roberto Silveira.

O certo é que as coleções de arte de prestígio, em Porto Alegre, começaram 
timidamente, bem antes de existir um mínimo sistema de galerias. A mais conceituada 
coleção particular nasceu desse modo, em meados dos anos 1960, sem maiores pretensões, 
e hoje se constitui na Coleção Liba c Rubem Knijnik. O médico Rubem faleceu em 1978 

coleção seguiu crescendo e sendo divulgada sem interrupção, pela condução de sua 
esposa, Liba. Trata-se de um acervo presente com frequência, por meio de empréstimo 
de obras pontuais, em mostras coletivas no Brasil. Em 2001, ocorreu a mais recente 
significativa exposição dessa coleção, justamente no Museu de Arte do Rio Grande do

Como forma de expressar ao máximo o orgulho pela coleção, mas ainda debaixo 
de seus limites domiciliares, muitos colecionadores brasileiros passaram a montar 
verdadeiros museus privados em casa, com salas e/ou prédios especialmente construídos 
para abrigar as obras. Mas a forma mais notável é sem dúvida aquela cm que o colecionador 
decide adotar um caráter público para a sua coleção, por meio da organização de um 
espaço de exposições aberto à visitação. Nos casos mais célebres, por vezes a ideia é 
seguida de uma institucionalização da coleção, do ponto de vista legal, por meio de um 
museu, fundação, instituto ou outro instrumento jurídico. Perto de nós, temos nos países 
vizinhos os exemplos do colecionador Eduardo Constantini, que inaugurou em 2001 
o seu extraordinário Museu de Arte Latino-americana de Buenos Aires (MALBA), e a 
Colección Engelman Ost, com sede inaugurada em 1994, em Montevidéu.

No Brasil, há muitos desses espaços de colecionadores, e não somente nos ditos 
principais polos artísticos. Vejamos os exemplos do Instituto Eigueiredo Ferraz, em 
Ribeirão Preto-SP, aberto em 2011, e o mais prestigiado de todos na América Latina, o 
Instituto Inhotim (2004), em área rural da localidade de Brumadinho-MG, próximo a 
Belo Horizonte. Ainda que o Inhotim tenha inicialmente sido criado como um espaço do 
colecionador Bernardo Paz (foi inaugurado como Centro de Arte Contemporânea Inhotim-

Fig. I

e a
Fig. I
Brochura da exposição Espaço Colecionadores - 
Coleção Rubcn Knijnik: Arte Brasileira Anos 60/70/80 
12 dc junho a 12 de agosto de 1986
Acervo do Centro de Documentação e Pesquisa do MARGS

2 Bernardo Paz, empresário do ramo da mineração que já foi chamado pela revista Veja como um 
dez. 2004), a partir dos anos 1990 começou a vender a coleção de arte moderna da família, que incluía 
e Camargo, e passou a investir cm arte contemporânea,
3 Organização da Sociedade Civil de Int

“Fitizcar-raldo mineiro” (8 
nomes como Guignard 

razão do interesse especial pelo convívio direto com os artistas, 
eresse Público, ou seja, uma ONG de regime jurídico específico.

em

I MIRALLES, Francesc. In catálogo, Fundació Fran Daurel— Collecció dArt Contemporani, Barcelona, 2001, 248 p. - p. 15.
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Sul4 [Fie I" a demonstrar o caráter institucional do patrimônio cultural criado pelo casal 
Knijnik. Conforme o colecionador, no processo de construção de seu acervo ele passou

referir obras “nas quais lhe era solicitada a imaginação”, pois “num trabalho de arteap
mistério”.5também deve haver uma incógnita, uma interrogação, um

Essa exposição exemplifica que também o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
museus brasileiros, relaciona-se com coleções particulares para exibi-como um dos grandes

las no total ou em parte, de forma a propiciar a fruição pública dessas qualificadas escolhas

em diversosprivadas. Também há que se mencionar que o MARGS também possuiu

momentos em seu acervo, cm comodato ou outra forma de empréstimo a longo prazo, obrasI - TÍTUU) DO PROJETO

de colecionadores e até mesmo de empresas e instituições (Aplub, Prefeitura de Porto Alegre, 
etc.), a exemplo de obras do colecionador João Manoel Lopes, entre os anos 1980 e 1990.

A primeira ação nesse sentido, entre o MARGS e o colecionismo privado, 
possivelmente tenha sido a exposição Artistas — Colecionadores, em agosto de 1963, 
organizada pelo diretor Francisco Stockinger, com obras da coleção de artistas 

Fernando Corona, Vera Chaves Barcellos e o próprio Stockinger, entre outros.

" ESPAÇD COLECIONADORES "

como
Posteriormente, em 1982, na gestão do diretor Tatata Pimentel, houve no museu 

exposição de peças do colecionador João Manoel Lopes. Porém, o mais notório 
exemplo dessa parceria foi o projeto “Espaço Colecionador” [Fig 2], institucionalizado 
na gestão de Evelyn Berg Ioschpe, o qual foi inaugurado em junho de 1986, com obras 
da Coleção Knijnik. Por essa iniciativa, o museu passou a exibir com recorrência 
acervos particulares de Porto Alegre, desde as coleções mais conhecidas até mesmo 
obras de colecionadores “anônimos”, como aqueles que solicitavam para não ter o seu 
nome divulgado.6 O projeto prosseguiu algum tempo, sendo no início do governo 
seguinte ainda mantido pelo diretor cultural do museu, Carlos Scarinci, o qual assim 
considerou a questão do colecionismo, no folheto de apresentação da mostra Coleção 
de Gravuras, de Roberto e Marisa Schmitt-Piym:

Fi 2
uma

III - INTRODUÇÃO

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul busca seguir a filoso-
renovaçãofia que rege os museus contemporâneos na procura permanente de 

de atividades, dentro de un constante processo dinâmico. Perseguindo o obje
tivo precípuo de educar através do ver c do sensibilizar novos visitantes de
cide proporcionar a abertura de um novo espaço destinado a expor obras per
tencentes a coleções particulares ou de empresas privadas, abrindo assim no 
MARGS a possibilidade de exibir mais esta vertente do nosso sistema de artes.

Conscientes da existência de excelentes coleções, muitas das
quais contendo obras de artistas que não constam em seu acervo e que ficam 
restritas ao conhecimento de pequeno círculo de pessoas, programa ccm a cola
boração dos proprietários destas coleções, sua mostra através de exposições 
temporárias, possibilitando o contato de um público maior com as obras de ar
te que a compõem.

Coleções particulares de arte revelam aspectos da prática artística da sociedade que 
tendem a ficar obscurecidas na maré publicitária [...]. É que, com facilidade, se 
esquece a natureza amorosa do colecionismo que persegue o conhecimento, tanto 
quanto a posse de seu objeto, e se privilegiam enganosas distinções e ostentoso 
poderio. A obra de arte só faz sentido e resulta em prazer legítimo na relação com 
outras obras, ao serem juntadas de modo exemplar com intenção precisa ou mesmo 
vaga de descobrir uma história da sensibilidade, um percurso da visão de artistas [...]. 
Esse exercício se continuado, demorada escolha, paixão, convivio pleno, determina 
o caráter, define a experiência, se faz um gosto que tem também a própria história.

J
Como nos referimos acima muitas destas obras, viriam preen

cher lacunas existentes no acervo da entidade, criando através do desejo em 
conhecê-las un interesse sempre renovado para as visitações ao Museu.

Este novo projeto ocupará uma sala especialmente a ele des
tinado e localizada junto ã Pinacoteca do MARGS onde as exposições permanece 
rão pelo espaço de dois(2) meses, sob responsabilidade da direção do MARGS e 
curadora da mostra, de acordo com o teimo de compromisso entre direção e co
lecionador.

E desejo da entidade programar atividades paralelas entre 
as quais a de proporcionar o contato entre colecionador ou responsável pela 
coleção e o público, bem cono, dentro das possibilidades, efetivar a publica 
ção de un catálogo para que fique registrado o trabalho realizado.

Fig. 2 C 3 
Fac-Símile

Projeto Espaço Colecionadores - Capa e pág. 3 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

1986
Acervo Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS

4 Coleção Liba e Rubem Knijnik—Arte Brasileira Contemporânea. 18 de abril a 3 de junho de 2001. Curadoria de Ana Albani de Carvalho.
5 Kditorial/direção do MARGS, Boletim Informativo do MARGS. n.° 28, Abr./Maio/Jun. 1986, p. I.
6 Um desses exemplos foi a mostra Guardados de 
1 Gravuras da Coleção Schmitt-Prym, dezembro de 1987.

Coleção, em setembro de 1986.uma

F.g-
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da Coleção Liba e Rubem Knijnik, o 
um acervo particular: Pintura

Mais de dez anos passados da mostra 
MARGS volta a apresentar uma exposição significativa de 
Brasileira, com obras da Coleção José Antonio e Hieldis Martins.

colecionadores? Quais são as suas obras? Essas se tratam deMas quem são esses
perguntas naturais, as quais principalmente as pessoas do meio artístico local passarão a 
se fazer. São questionamentos naturais uma vez que o desconhecimento mais geral dessa
coleção diz respeito diretamente ao modo pelo qual o acervo foi sendo criado e qual o 
tipo de distinção e reconhecimento que os colecionadores buscam com as suas obras; e

o seu gosto pelaa resposta é muito simples: o casal Martins prima o interesse pela arte, 
pintura e o estímulo ao desenvolvimento da arte e do artista que a coleção poderá resultar.

No início desse texto mencionamos o quanto tem se incrementado ou mesmo 
se reinventado o status do colecionador no mundo da arte nacional e como esse de-

no sistema de arte, num período considerado 
arte. O que chama a atenção com José 

seus interesses caminham no sentido inverso

seja alcançar reconhecimento — e poder — 
como de franca prosperidade do mercado de 
Antonio e Hieldis Martins, portanto, é que 
dessa corrente, com uma coleção sendo construída à margem desse tipo de busca de
reconhecimento e/ou interesses, uma vez que seus colecionadores não buscam a "aceitação” 
e uma influência sua no establishment da arte. Sua paixão efetivamente, em termos de 
arte, se constituiu no prazer de colecionar e admirar as suas pinturas.

Agora que a coleção Martins se encontra num patamar de qualidade sig
nificativa, o MARGS conseguiu junto aos colecionadores essa oportunidade única de não 
só exibir parte significativa de suas obras, mas trata-se de uma ocasião especial, a primeira 
apresentação pública da mesma, a qual muito honra o museu.

E nessa primeira mostra da Coleção Martins apresentamos um grupo de artistas 
número maior de obras, individualmente, como a dar lastro àque figuram com um 

exposição: Weingártner (quatro obras), Ado Malagoli (cinco) e Iberê Camargo (quatro). 
Do primeiro, um representante da melhor da tradição do academismo brasileiro; do 
segundo, a contribuição da visão de um artista que aqui radicou-se e revigorou a nossa 
arte; e o terceiro, aquele que se constituiu na mais importante ponte entre a arte moderna 
e a contemporânea que o Rio Grande do Sul já produziu, 
brasileira. A partir desses artistas, traçamos direções diversas que impõem-se não por 
temáticas ou técnicas, mas por suas expressões individuais, como Dudi Maia Rosa, Siron

contribuição à pinturacomo

Franco, Daniel Senise e Gilda Vogt, e, ainda, os expoentes da imagem gráfica como Britto 
Velho, Milton Kurtz, Mário Rõhnelt e Fernando Baril. Também contamos com Ângelo
Guido, Scliar, Bracher, Danúbio Gonçalves e Regina Silveira, e, como um autêntico 
“resgate” cultural, a surpreendente força de lisa Monteiro.



A DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA DA 

PINCELADA NA PINTURA DE IBERÊ CAMARGO

Gaudêncio Fidelis

Pinceladas têm sido sistematicamente estudadas como uma fonte capaz de permitir aos 
estudiosos investigar questões sobre a intenção artística e os fundamentos conceituais 
relacionados ao espaço pictórico. Por exemplo, ao estudar os métodos de pintura de pin
tores modernos e descobrir o ritmo lento na pincelada de vários artistas, os historiadores 
puderam estabelecer que o efeito de espontaneidade na pintura modernista, como se pen
sava inicialmente e se havia mostrado em estudos críticos e teóricos, não era mais do que 
mera ficção.1 A verdade é que grande parte do tratamento dessas pinturas - e daquilo que 
se mostrava espontâneo'' - era extremamente planejado. Convém ter em mente que, em 
Iberê Camargo, pinceladas definem sua intenção artística e que o estabelecimento de uma 
clareza acerca de sua especificidade é tão importante quanto o seu conteúdo iconográfico.

E sabido que Iberê adotou um procedimento de pintura baseado na eliminação e
acréscimo sistemático das camadas de pintura e na sua reposição em outras camadas subse
quentes. O fato de que ele tenha trabalhado com tinta a óleo permitiu-lhe fazer isso certo
número de vezes antes da conclusão de cada pintura, somando e subtraindo as cores e a 
massa pictórica, adicionando-as de volta para a tela em uma sucessão de gestos frenéticos 
que lhe possibilitaram refazer e misturar as várias camadas de tinta durante a feitura. A
utilização de espátulas, pincéis grandes e pedaços de pano para pintar, assim como o ato de 
comprimir e esfregar os tubos de tinta diretamente sobre ateia, permitiu ao artista aumentar
os vestígios de pincelada na superfície do plano de imagem, salientar ou suprimir, através de 
ranhuras e adições, 
de pinceladas,

a cor muitas vezes pura ou contaminada pela mistura. A especificidade
o seu rastreio em toda a superfície da tela, é o que a define como um meio

de pintura, tal como a luz e o movimento definem a especificidade do cinema. A teoria das

coies na pintura de Iberê Camargo ainda tem de ser formulada. Ela caminha de certo modo 
com a contínua especulação sobre a natureza de sua palheta.

Apesar da vasta literatura que tem mencionado os métodos de pintura de Iberê
Camargo, ainda não foi dada atenção suficiente para implicações do tratamento de pinturaFRAGMENTO

[Braço]
Detalhe da pintura de Iberê Camargo 
Manequim na Rua da Praia, 1986 
Óleo sobre tela 
76,8 x 53,8 cm

er Andréa Kirsh and Rustin S. Levenson, Seeing Through Painlmgs(New Haven and London: Yale University
Pr«s. 2000), p. 138-139.
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A teoria acadêmica pressupõe que uma obra de arte encarna a ideia do artista, 
uma reformulação cerebral da presença de material do modelo. Nesse paradigma, 

um modelo vivo posando para uma pintura histórica é comparável 
ao de uma maçã representada em uma natureza morta, e os espectadores foram 
instruídos a assistir às lições morais delineadas na narrativa, em vez dos corpos 
físicos através dos quais eles eram representados.6

métodos de trabalho, considerando-se a sua maneira única de lidar com a matériaem seus
pictórica. Parece claro que, quando o artista reconstrói as camadas da pintura, havendo adição 
e subtração da massa pictórica quase compulsivamente, ele tenta eliminar a expressão

ou representação.2

Partindo-se do pressuposto de que a expressão estaria enraizada nas camadas de tinta e de 
última análise, resulta a partir delas, é a manipulação do empasto

o papel de

concebemos, uma manifestação colateral de qualquer gestocomo a

vestígiose osque, em
produzidos de forma rápida e espontaneamente, com pausasde pinceladas que, uma vez Com as teorias feministas,7 tornou-se difícil conceber a relação artista/modelo

planejadas entre elas, daria ao artista a possibilidade de encontrar na matéria pictórica a sendo uma relação de reciprocidade. No processo de pintura, esta se perde no limitecomo
de dissolução entre a figura e a sua representação. A figura na pintura move-se como se fosse 
viva até que finalmente repousa na conclusão do trabalho. Ele procura por uma estrutura

essência do que se chama de expressãod

Expressão é uma palavra inflacionada pela retórica, e talvez devéssemos considerar

armadilhas quanto a história complexa que deu emprego 
da arte durante toda a produção artística do século 20,

te daquele período. A “obrigação de expressar”, para

forma oculta herdada, afastando-se da representação pura do motivo. No processoa esse termo no 
mesmo quando esta não 

nos referirmos à

tanto as suas cm
de apagar e pintar novamente, Iberê desvenda uma série de possibilidades que o artista 
aponta para uma contínua busca de clareza na pintura. O motivo, portanto, passa para uma 
metamorfose completa durante esse processo de criação: “A criação acontece quando, 
exaltado, eu esqueço o conhecimento acumulado e a solução de quadros pintados. Naquele 
momento, eu percebo o invisível”.8

campo
surgiu manifesta na ar
designação de Robert Kudielka4 decorrente da condiçã

século 20 e que constitui o cerne do empreendimento artístico de Iberê, pode também
trabalho vem de dentro da matéria, e não

que o artista pode encontrar-seo em

no
sinalizar para o fato de que a expressão em

de seus motivos iconográficos. Muitas vezes, essas duas instâncias
seu

No entanto, para estabelecermos um paralelo, o gesto performático de Jackson 
Pollock e Iberê Camargo tem diferentes resultados. Pollock representa a mobilidade “atra
ente" do corpo que lhe permitiu tornar-se o representante mais célebre do expressionismo 
abstrato americano, a própria personificação do movimento e do transe, capaz de dar vida 
à expressão individual nas fotografias mais célebres de Hans Namuth. Iberê Camargo, por 
sua vez, optou por uma abordagem mais modesta, que lhe permitiu resolver os problemas 
em um nível mais interno, ampliando o potencial do que poderia ser considerado por mui
tos como um procedimento artístico bastante obsoleto, que tentou a todo custo atribuir 
significado à pintura, longe da alienação social que oferece um paradigma alternativo para 

trabalho às margens dos grandes centros e, além disso, pretendeu dar uma contribuição
respeito, Iberê é muito mais um artista 

por seu ambiente. Seu gesto e seu movimento do corpo em direção à tela podem 
ser equiparados a um gesto político, contíguo à ação pública, para uma definição clara sobre 
a posição do artista no mundo, associado a um sentimento singular da localidade, centrado 
em torno de uma posição específica do artista às margens do mundo da arte.

de representação ou 
mostram-se
do artista. Portanto, a tentativa contínua de lidar com a expressão do ponto de vista da

na obraconfusas quando se trata de definir a fonte da disposição expressivaFig. i
Iberê Camargo 

Manequim na Rua da Praia, 1986 
Óleo sobre tela 
76,8 x 53,8 cm

Coleção José Antonio e Hieldis Martins
pintor deixado à beirada da produção modernarealidade material do quadro fez dele um 

e contemporânea ou, melhor dizendo, localizado precisamente entre as duas. Ninguém
trabalho deixa de ser moderno e torna-separece saber exatamente em que ponto

contemporâneo. Nesse tópico específico, a teoria atual sobre o trabalho de Iberê p 
sido “escrita sobre a água”.5

Talvez seja pertinente considerar o que diferencia o gesto de Iberê Camargo de 
Jackson Pollock, já que não se trata apenas da sua especificidade. Iberê não se recusou 

à posição vertical da pintura de cavalete, tal como 
gaúcho decidiu investir contra as limitações da figura, o seu caráter de representação 
inerente, usando um artifício de mediação

seu
arece ter

umum
significativa para a história da arte mundial.9 A esse
moldado

Pollock o fez. Em vez disso, o artista

com o emprego de um modelo vivo durante a
ção de suas pinturas. A introdução de um modelo problematiza a experiência artística,

beneficio da ficção da narrativa:

Pintor na Redenção. execu
suprimindo a identidade e a corporeidade do mesmo em130,5 x

Coleção José Antonio e
Os gestos de Iberê Camargo são mais curtos no perímetro do que os grandes gestos

de Pollock, mais semelhante àqueles deWilliam de Kooning, não só em sua especificidade, mas
também

métodos de trabalho2 Não se trata, é claro, de dizer que a obra de Iberê Camargo não é expressionista. Entretanto, 
devem ser separados dos resultados que ele possa ter obtido em diversas situações.

seus

que diz respeito ao seu mecanismo de apagar sistematicamente o plano do quadro 
através de uma série de gestos não plenamente reconhecíveis. “Busco a dinâmica e o equilíbrio das

no
quadros de Rouault, por3 O artista intuitivamente aponta para esta questão: “O empastamento que

mplo, não é gratuito, não obedece a fórmulas ou modismos, mas a uma necessidade interior de expressão”, in A arte,
da Fundação Iberê Camargo,

se encontra nos

exe
como a vida, é um ato de coragem: entrevista concedida a Cláudio Mello e Souza. Arquivo

Susan S. Waller. 7 hc Invcntion of the Model: Artists and Models in Paris, 1830-1870 (Burlington, VT: Ashgate, 2006), XIV 
, por exemplo, Carol Duncan, "Virility and Domination in EarlyTwentieth-Century Vanguard Painting", in Norma Broude 

_ Mar>’ Garrard (eds.), Feminism and Art Hisrory: Questioning the Litany (New York: Harper and Row, 1982), 293-313. 
8 Amalla PoUcr, "Entrevista

HQ5/ I958-I.
mpósio Iberê Camargo: Moderno no Limite, intitulada The Obligation4 Refiro-me à palestra de Robert Kudielka 

to Express: Modem Art and the Crists of Expression. realizado pela Fundação Iberê Camargo por ocasião da exposição 
em com o mesmo título em agosto de 2008. O podeast da palestra está disponível em <http://www.iberecamargo.org.br>.

5 Tomo esta “imagem” emprestada do título de meu ensaio escrito para o catálogo da exposição cuja----------
Água”, in Livro, Conforto e Narcisismo, catálogo da exposição, Fundação Universidade de Rio Grande,

no si

con Iberê Camargo — el artista de muele y construye”, El Pais (05 de junho de 1987).

1»**;R-Ir1^0rtame acentuar 1ue tal contribuição só se materializará através de um programa de exposições que propicie
«gibilidade para a obra.

9 É ,ia curadoria realizei, intit

ulado "Escrever na 
1996, não paginado.

http://www.iberecamargo.org.br
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expandem. Eu as sinto fisicamente em todo o meu corpo”.10 declaroufiguras, que se abrem e se 
ele certa vez. Ao fazer isso, Iberê Camargo promove em muitos aspectos o que podemos chamar
de uma crítica à pincelada, utilizando um método no qual ele constantemente sobrepõe o desejo
e a intenção de sua intensa relação com o modelo. André Malraux escreveu em certa ocasião que 
“só nos olhos do artista pintava especificamente pintura e, muitas vezes, até mesmo para ele 

abordagem ‘poética de seu assunto”.11
>

significava também uma

Fig. 3
IBERÊ CAMARGO 

Mímica, 1987 
Óleo sobre tela 
95,3 x 212 cm

e Hicldis MartinsColeção José Anu

De muitas maneiras, desde o início, Malraux discute a descontextualização
produzida pelo museu. O museu como instituição desloca significado contextual, modifica

seja, qualquer objeto que entrar nasa narrativa prospectiva e apaga a especificidade,
sofrer algum tipo de expansão, estando sujeito a um conjunto restrito

ou

paredes do museu vai
de regras. O museu comporta-se assim em relação ao assunto dessas obras de arte, isto é,

lação a outras obras. “Éalgum tipo de movimento interno que atinge o significado 
confronto de metamorfoses”,12 como ele chama essa transformação, em que o contexto

em reem
um

choque ao produzir mudanças constantes. E acrescenta: ‘ O
mesmo que de

figura sonhada) c alienar as obras de arte das suas funções”.1' O olho que vê também 
luta contra as mãos que pintam e vice-versa.

e o significado entram em 
efeito do museu foi aquele de suprimir o modelo em quase todos os retratos (
uma

10 "Iberê Camargo: em rápidas pinceladas o perfil da obra", Correio do Povo (28 de junho de 1977). Arquivo Funda( 
Iberê Carmargo, H06/I977-1, Cx. 06.
11 André Malraux. The Voices of Silence, translated by Stuart Güberg (Gardcn Cicy, New York: Doublcday & Com]
lnc. 1953), 14. 
12 Idcm.
13 Idem.
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Ado Malagoli34

Ado Malagoli
(Araraquara - SP, 1906 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Nossa Senhora dos esquecidos, 1989 
Óleo sobre tela 
98,7 x 79,2 cm

too8060AOs.0-
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Ado Malagou
(Araraquara - SP, 1906 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Um gaúcho, sem data 
Óleo sobre tela 
64,4 x 49,5 cm

10080604020
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Ado Malagou
(Araraquara - SP, 1906 | Porto Alegre - RS, 1994 
Maria no calvário, 1970 
Óleo sobre tela 
64,2 x 79,5 cm

? 20 60 10040 80
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Ado Malagou
(Araraquara - SP, 1906 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Retrato, sem data 
Óleo sobre tela 
31,8 x 23.5 cm

i.10080604020?
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Ado Malagoli
(Araraquara - SP, 1906 | Porio Alegre - RS, íj 
São Francisco, sem data 
Óleo sobre tela 
95,5 x 65,2 cm

1 20 40 60 80 100



Ângelo Guido44
45

Ângelo Guido
(Cremona - Itália. 1893 | Pelotas - RS, 1969) 
Sem título, 1926 
Óleo sobre tela 
27,5 x 33,8 cm

? 40 60 T 100
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Brjtto Velho 
(Porto Alegre - RS, 1946) 
Sem título, 1972 
Acrílica sobre tela 
50 x 40 cm

3L 40 80 i;i 100
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Bruto Velho 
(Porto Alegre - RS, 1946) 

Sem título, 1985 
Acrílica sobre tela 

90 x 120 cm

20 8060 100 120
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I
Britto Velho 
(Porto Alegre - RS, 1946) 
Sem título, 2000 
Acrílica sobre tela 
100 x 130 cm

400 20 60 80 100 140 160 220180 200 240
iJ. iL i i I I iI i
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Carlos Bracher
(Juiz de Fora - MG, 1940)
Retrato do colecionador, 1996
Óleo sobre cela
91,7 x 72 cm

o 40 60 100
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Carlos Bracher

(Juiz de Fora - MG, 1940)
Retrato da colecionadora, 1996
Óleo sobre tela
91,7 x 72 cm

l 20 40 ■ 060 100
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Carlos Scliar
(Santa Maria - RS, 1920 | Rio de Janeiro - RJ, 2001) 
Flores variadas e copo facetado, 1999 
Vinil e colagem encerada sobre tela 
74,2 x 54,3 cm

3L 40 T 100
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Daniel Senise 
(Rio de Janeiro - RJ, 1955) 

Sem título, 1990 
Acrílico sobre tela em cretone 

155,5 x 89 cm

120



r

Danúbio Gonçalves62 63

Danúbio Gonçalves 
(Bagé - RS, 1925)
Auseuil de 1’ecernité, 1989 
Acrílica sobre tela 
59,5 x 60,5 cm

20 40 60 80 100
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Dudi Maia Rosa 
(São Paulo - SP, 1946)
Sem título, 2012
Resina poliéster e aquarela sobre fibra de vidro 
172 x 240 cm
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Dudi Maia Rosa 
(São Paulo - SP, 1946) 
Sem título, 2012 
Tinta solvente sobre tela 
136 x 200 cm 
Fotografia: Felipe Bertarelli

220 240
I I
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Fernando Baril72 73

Fernando Baril 
(Porto Alegre - RS, 1948) 
Pilha nova nela, 1990 
Óleo sobre tela 
56,9 x 59,7 cm

é

2,°o 40 10060 80
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Fernando Baril 
(Porto Alegre - RS, 19^ 
Vestido de noiva, 2000 
Óleo sobre tela 
101,7 x 101,7 cm

200 40 60 80 100
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Gilda Vogt76 77

Gilda Vogt

(Rio de Janeiro - RJ, 1953) 
Sem título, 2005 
Acrilica sobre tela 
130 x 160 cm

20 40o 60 80 100 140 160 180 220200 240iII I I I I i
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Gilda Vogt
(Rio de Janeiro - RJ, 1953) 
Sem título, 2012 
Acrílica sobre tela 
120 x 139 cm

220 240200160 180
1 Ii 1



Iberê Camargo 8180

Iberê Camargo

(Restinga Seca - RS, 1914 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Elza, 1985 
Óleo sobre tela 
92,3 x 60,6 cm

T 60



▼

82 83

Iberê Camargo
(Restinga Seca - RS, 1914 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Manequim na Rua da Praia, 1986 
Óleo sobre tela 
76,8 x 53,8 cm

so 1006040°L iP
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Iberê Camargo

(Restinga Seca - RS, 1914 | Porto Alegre - RS, 1994) 
Pintor na Redenção, 1986 
Óleo sobre tela 
130.5 x 91.5 cm

o 8020 40 100
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Iberê Camargo
(Restinga Seca - RS, 1914 | Porco Alegre - RS, 1994) 
Mímica, 1987 
Óleo sobre tela 
95.3 x 212 cm

40 1000 20 60 80 140 160 220180 200 240
1L I 1 I 1 I i 1 I 1



Ilsa Monteiro i88 89
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Ilsa Monteiro 
(Porto Alegre - RS, 1925) 
Sem título, 1974 
Óleo sobre tela 
75,3 x 59,2 cm

°u 20 40 80 100
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Ilsa Monteiro 
(Porto Alegre - RS. 1925) 
Sem título, 1976/1977 
Óleo sobre tela 
89,2 x 74 cm

100806020 *?



92
93

Ilsa Monteiro 
(Porto Alegre - RS, 1925) 
Sem título, 1976 
Óleo sobre tela 
99 x 75 cm

9 j£L 80 100



Leopoldo Gotuzzo
95

94

Leopoldo Gotuzzo
(Pelotas - RS, 1887 | Rio de Janeiro - RJ, 1983) 
Rosas, 1945 
Óleo sobre tela 
55 x 82 cm

1008060? 40
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Leopoldo Gotuzzo
(Pelotas - RS, 1887 | Rio de Janeiro - RJ, 1983) 
Sem título, 1965 
Óleo sobre tela 
43,5 x 51,5 cm

120°u 40 60 80 100



Mário Rõhnelt98
99

Mário Rõhnelt 
(Pelotas - RS, 1950) 
Sem título, 1995 
Acrílica sobre tela 
100 x 150 cm

160 180 200 220 240
1 I I
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Mário ROhnhlt 
(Pelotas-RS, 1950) 
Sem título, 1995
Acrílica sobre tela
100 x 150 cm

o 40 100 140 22020 60 80 160 240180 200
L I iI 1 L Ij



Milton Kurtz102

Milton Kurtz

(Santa Maria - RS, 1951 | Porto Alegre - RS, 1996) 
Sem título, 1993 
Verniz sobre tecido estampado 
80 x 120 cm

o 20 40 60 80 100 140 160 180 200 220 240i 1 I I i
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Milton Kurtz
(Santa Maria - RS, 1951 | Porto Alegre - RS, 1996) 
Lagarto (Salamandra), 1993 
Acrílica sobre cetim estampado 
127 x 202 cm

o 20 40 80 100 140 200 220160 2401801 1 i I i i iI II



Pedro Weingàrtner106
107

Pedro Weingàrtner 
(Porto Alegre - RS. 1853 - 1929) 
As crês fases da vida, 1919 
Óleo sobre tela 
45 x 75 cm

? 20 40 60 80 100 -



109
108

Pedro Weingàrtner 
(Porto Alegre - RS, 1853 - 1929) 
Jogo de cartas na adega, sem data 
Óleo sobre tela 
63 x 51,5 cm.

2010060 80AO
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Pedro Weingartner
(Porto Alegre - RS, 1853 - 1929)
Sem título, 1912
Óleo sobre tela
62 x 47,3 cm

20 40 60 80 100
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Pedro Weingàrtner 
(Porto Alegre - RS, 1853 - 1929) 
Chegada do Açoriano, 1910 
Óleo sobre tela 
32,8 x 52,3 cm

°L 20 A0 60 80 100



Regina Silveira114 115

Regina Silveira 
(Porto Alegre - RS, 1939) 
Sem título, 1936 
Óleo sobre tela 
37 x 45 cm

? 20 40 60 80 120mo



Siron Franco116
117
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Siron Franco 
(Goiás Velho- GO, 1947) 
Retrato com retoque, 1991 
Óleo sobre cela 
108,8 x 88,3 cm

40 60 80 0° 120



PINTURA E CURADORIA:
UM MUNDO EM FRAGMENTOS
Gaudêncio Fidelis

Uma coleção é primordialmente um universo em fragmentos. Uma obra de arte é raramente 
tomada pelo todo, mas pela soma de suas partes. Seus observadores concentram-se nos 
detalhes. Eles verificam exaustivamente as minúcias que a compõem. Na relação com a 
totalidade, a obra revela-se em pedaços, na expectativa antecipada pelo artista de construir 
uma coerência. Fragmentos de uma pintura constituem diversos quadros e revelam a multitude 
de possibilidades que constituem uma obra de arte. A lógica que a constrói não advém 
necessariamente de um todo coerente, mas de uma fragmentação revelada pelas infinitas partes 
de sua estrutura compositiva. As pinceladas, o empasto, as figuras, os objetos, os membros, 
e assim por diante, formam um universo em pedaços que se mostram reveladores e que, se 
observados de perto, redefinem a pintura (ou o objeto de arte) em sua totalidade.

Assim como a natureza, a arte reconstitui a experiência da fragmentação. O estudo 
dos objetos nada mais é que um escrutínio desses fragmentos diante da totalidade e de sua 
minuciosa análise, caracterizada pela lógica constitutiva de uma possibilidade totalizante. 
Seria um equívoco pensarmos em uma obra como uma entidade completa, coerente e coesa. 
As disparidades entre o fragmento e a coerência interna devem ser reconsideradas como uma 
disposição de abertura para a experiência da própria natureza da arte como um universo que 
se mostra despedaçado e repleto de contradições internas. A análise pressupõe a fragmentação, 
e a superação de um mundo em fragmentos não é possível justamente pela maneira como 
concebemos a realidade. A concepção de um universo que seja constituído pela completude 
é uma utopia, e sua possibilidade revela-se na forma política da obsessão. O domínio sobre 
o fragmento pode tornar-se um modo de recompor a integridade do todo, mas não há 
sentido em estabelecer uma correlação entre essas partes, visto que elas podem mostrar-se tão 
produtivas visualmente que nossa interferência sobre elas passa a ser irracional.

A inclusão de uma moldura em uma obra de arte é mais uma tentativa de separar 
o fragmento do mundo que o rodeia com o objetivo de produzir um fechamento de sua 
incontrolável expansão para o universo no 
que se descolam desse universo que conhecemos e produzem 
universo fictício (ainda que maiores ou menores em escala).! rata-se de 
de referência que se torna relevante justamente porque somos cientes de sua fragmentação.

FRAGMENTO
[Pássaro]
Detalhe da pintura de Ado Malagoli 
São Francisco, sem data 
Óleo sobre tela 
95,5 x 65,2 cm

qual está inserido. Pinturas são pequenos mundos 
uma separação do real para o 

um modelo conceituai
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Vivemos em um universo de fragmentos1 onde tudo o que nos rodeia sofre de uma incompletude 
inerente. Contraditoriamente, cultivamos uma sociedade (em uma civilização) que prioriza a 
impressão da integridade, de que tudo tem uma coerência que indique uma suposta totalidade 
intrínseca. Embora a ciência e a cultura estejam a todo momento a nos dizer que nosso 
universo é, por natureza, interligado, relutamos em nossa capacidade de estabelecer uma lógica 
e perdemos a cada momento a consciência de encadeamento. O preço pago pela negligência 
é possível de identificar nas mazelas de nossa civilização. Para que o fragmento faça sentido, 
ele deve ser agregado a um todo que depende de um processo de continuidade e linearidade 
histórica, embora essa linearidade possa ser quebrada cm benefício temporário da coesão, mas as 
consequências, de uma maneira ou de outra, serão sentidas ou revistas cm determinado tempo.

Coleções, antologias e exposições são, em última instância, fragmentárias. Ironicamente, 
é o fragmento que gera o problema, já que o todo nos deixaria imobilizados pelo tédio 
da totalidade. Na realidade, vivemos dessa contradição - e os curadores, mais do quaisquer 
outros profissionais, são obrigados a enfrentar o fragmento como uma fatalidade, já que 
não é possível uma abordagem totalizante nem mesmo de um corpo específico de obra. O 
esforço de constituí-la é uma constante, embora a realidade sempre produza um revés ao 
indicar que o sentido advém dos pedaços e que a lógica constitutiva do pensamento tem de 
ser formada pelas lacunas que o pensamento precisa preencher. Quando se trata de coleções, 
essa lição torna-se imprescindível, pois é justamente a procura pelo sentido que move o 
colecionador em busca de uma demonstração, ainda que provisória, acerca de um mundo que, 
se perseguido, pode um dia vir a ser coerente através do conhecimento. Coleções constituem 
um "labirinto incompleto”,2 multifacetado, ao longo do qual os curadores precisam percorrer, 
sendo que de suas escolhas depende sua sobrevivência como caminhante na tentativa de evitar 
o confronto com o minotauro, se tomarmos emprestado a história mitológica de Dédalo e 
sua construção labiríntica. As narrativas totalizantes não podem mais ser admitidas pois se 
mostram exclusionárias. Coleções, sejam elas públicas ou privadas, não podem conter todas 
as obras necessárias para que sejam enciclopédicas. Os fragmentos que as constituem é que 
definem sua especificidade e importância cultural.

A pincelada é em essência fragmentária, exceto talvez pelo tratamento cromático 
do monocromo em que os rastros do pincel desapareceram. Caso contrário, ela inicia e 
termina em determinado trajeto da tela. Seus rastros e marcas expressam a fragmentação 
que precisa ser completada com uma segunda pincelada, e assim sucessivamente, elevando o 
processo fragmentário a um estado de considerável fricção. Se acreditamos que o presente 
é constituído de fragmentos, o passado é igualmcnte um mundo de pequenas peças (da 
memória) que insistimos em colocar no lugar, à medida que progredimos em direção ao 
envelhecimento. Essas duas instâncias de evolução progressiva correm paralelas, embora os 
objetos sejam, de modo geral, mais resistentes que os seres vivos.

Uma visão fragmentária é indispensável para uma vida saudável, visto que a consciência 
plena do todo seria nada mais que uma vida revivida em emoções cuja plenitude constituiría 
um infinito sofrimento. A totalidade é contraproducente e só o fragmento nos salva, já que a 
construção do sentido a partir do fragmento é fundamental para uma renovadora percepção do 
universo, percepção esta que pode então ser realizada inclusive de maneira criativa. Não é à toa 
que a noção de identidade até pouco tempo atrás rejeitava a noção de fragmento, e este só passou 
a ser assumido após o advento de correntes revisionistas, que conceberam a incompletude como 
singularidade. A partir disso, uma nova noção de identidade foi refeita, e vislumbramos hoje 
possibilidades de entendê-la como um conjunto de fatores e elementos discretos.

Uma economia do fragmento teria de levar em conta a dimensão produtiva da lógica 
da incompletude, deixando de lado quaisquer tentativas de constituir a verdade dos objetos 
apenas como aquele de um todo coerente. Outro aspecto que deveria ser considerado diz 
respeito ao conjunto de desejos que podemos definir como sendo postulado pelo encantamento 
que a busca pelo todo produz e que a falta propiciada pelo fragmento ocasiona. O corpo, 
como um todo coerente, não pode ser concebido depois da modernidade, e a pintura redefiniu 
a pincelada como um artifício que possibilitaria a coesão interna do motivo ao unir seus 
fragmentos. No entanto, diversas obras são capazes de mostrar que a verdade da intervenção 
cromática feita pelo pincel é uma estratégia ficcional posta em prática, demonstrando que a 
cada pincelada uma escolha é realizada, às vezes como uma convenção, as vezes disfarçada pela 
simples redefinição do gesto.

1 Acerca do fragmento na história da arte, ver, por exemplo, o excepcional livro de Linda Nochlin, The Body in Pieces: 
The Fragment as a Metaphor of Modernicy (London: Thames & Hudson, 1994). Ver também William Tronzc (ed.), The 
Fragment: An Incomplete History (Los Angeles: The Getty Research Institute, 2009).
2 Gaudêncio Fidelis, "O Labirinto Incompleto: A Política de Exibição de Obras em Coleções Museológicas", in Cromomuseu: Pós- 
Pictorialismo no Contexto Museológtco, catálogo da exposição. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2012,43-46.
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FRAGMENTO
[Vaso]

Detalhe da pintura de Dudi Maia Rosa 
Sem título, 2012 

Tinta solvente sobre tela 
136 x 200 cm

FRAGMENTO
[Vaso]
Detalhe da pintura de Mário Rõhnelt 
Sem título, 1995 
Acrílica sobre tela 
100 x 150 cm
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FRAGMENTO
[Lua]

Detalhe da pintura de Gilda Vogt 
Sem título. 2012 

Acrílica sobre tela 
120 x 139 cm

FRAGMENTO
[Olho]
Detalhe da pintura de Britto Velho 
Sem título, 1985 
Acrílica sobre tela 
90 x 120 cm

FRAGMENTO
[Olho]
Detalhe da pintura de Iberc Camargo 
Elza, 1985 
Óleo sobre tela 
92,3 x 60,6 cm

FRAGMENTO
[Olho]
Detalhe da pintura de Ado Malagoli 
Um gaúcho, s/d 
Óleo sobre tela 
64.4 x 49,5 cm

FRAGMENTO
[Lua]

Detalhe da pintura de lisa Monteiro 
Sem título, 1974 

Óleo sobre tela 
75,3 x 59,2 cm

_



FRAGMENTOS
[Órgãos]

Detalhes da pintura de Gilda Vogt 
Sem título, 2005 
Acrílica sobre tela 
130 x 160 cm
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FRAGMENTO
[Rosto]
Detalhe da pintura de Pedro Weingártner 
As três fases da vida, 1919 
Óleo sobre tela 
45 x 75 cm

FRAGMENTO
[Rosto]

Detalhe da pintura de Iberê Camargo 
Mímica, 1987 

Óleo sobre tela 
95,3 x 212 cm
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FRAGMENTO
[Tecido]
Detalhe da pintura de Milton Kurtz 
Sem título, 1993 
Verniz sobre tecido estampado 
80 x 120 cm

FRAGMENTO
[Tecido1
Detalhe da pintura de Milton Kurtz 
Lagarto (Salamandra), 1993 
Acrílica sobre cetim estampado 
127x202 cm

FRAGMENTOS
[Tipos]
Detalhe da pintura de Pedro Weingârtner 
Chegada do Açoriano, déc. 1910 
Óleo sobre tela 
32,8 x 52,3 cm
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FRAGMENTOS
[Cordão]
Detalhe da pintura de lisa Monteiro 
Sem título, 1976/1977 
Óleo sobre tela 
89,2 x 74 cm

FRAGMENTOS
[Colar]
Detalhe da pintura de Pedro Weingãrtner 
As crês fases da vida, 1919 
Óleo sobre tela 
45 x 75 cm
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