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Exposição que aborda as relações entre arte e me
dicina, oferecendo uma visão ampliada e contemporânea 
do assunto. Como tem sido recorrente nas exposições do 
MARGS desde o início desta gestão, De humani corporis fa
brica: anatomia das relações entre arte e medicina, apresen
ta um significativo volume de obras da coleção do museu, 
complementado por obras de outras coleções e de estúdios 
de artistas. A exposição percorre, assim, um arco histórico 
entre meados do século 19 até a contemporaneidade. Além 
disso, oferece uma fascinante experiência sobre este que é 
um tema recorrente na história da arte, passando pelas li
ções de anatomia, pela abordagem da morte, pelos estudos 
radiográficos da obra de arte, pelas mazelas da doença, 
pela representação do corpo como um retrato da natureza 
material e espiritual do ser humano.

Em uma intrincada intersecção entre arte e me
dicina, a exposição mostra que essas duas disciplinas do 
conhecimento cruzaram-se inúmeras vezes e que essa co
nexão é recorrente ao longo da história da arte. Um inte
resse particular foi atribuído às questões sociais, morais, 
políticas e religiosas da medicina, bem como à sua con - 
sequente manifestação na produção artística ao longo de 
suas diversas ocorrências em obras de arte. Muitos artis - 
tas têm-se mostrado fascinados pelo assunto, e a consti
tuição de uma exposição como esta é relevante - para não 
dizer indispensável - de ser realizada em algum momento 
por um museu como o MARGS.

Não é possível deixar de considerar as intercone- 
xões intelectuais entre as obras de arte e os objetos incluídos 
nesta exposição, que pertencem à historia da medicina, em 
préstimos estes realizados de diversos acervos museológi- 
cos que promovem, neste caso, instâncias de justaposição 
já recorrentes em outras exposições do MARGS na Gestão 
2011-2014. Se, por um lado, a inovação curatorial que o mu 
seu vem promovendo no contexto local é única e surpreen
de, já que é papel de instituições museológicas promoverem 
exposições originadas conforme suas premissas, a investida 
em uma exposição com esse teor assinala, por outro lado, a 
intenção do museu de investigar as mais diversas aborda
gens da atividade curatorial. É fundamental que estas ve
nham a promover conhecimento inovador e original por meio 
de estratégias de curadoria que sejam, sobretudo, inéditas 
em sua articulação conceituai. Sabe-se que o assunto arte 
e medicina não é inédito, mas esta exposição introduz corv 
sideráveis inovações que, acreditamos, complementam e até 
mesmo superam outras abordagens quando se trata da en 
vergadura estética e criativa na qual a exposição investe.
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Essas foram as questões consideradas como pon
to de partida para que pensássemos uma exposição para 
abordar o tema, dentre uma gama enorme de relações pos
síveis entre a Arte e a Medicina. O primeiro passo foi in
ventariar artistas que trabalham ou trabalharam de alguma 
maneira com o assunto, e identificamos várias produções 
cujos procedimentos médicos encontram-se implícitos nas 
suas poéticas: a realização de obras de arte com bulas, cai
xas de medicamentos, esculturas-objetos em caixas de re
médio, livros de artista, pinturas e desenhos sobre anatomia 
do passado e do presente, obras com videolaparoscopia, 
ecografias, corpos expostos e engrenagens, etc. Também 
localizamos um conjunto de obras que constituem séries es
pecíficas em si que foram resultado da vivência, a maioria 
não desejada, do artista com o ambiente hospitalar.

Outro viés da exposição acabou por mandar obras 
do acervo do museu para fazerem exames médicos. Assim, 
uma pintura de Paulo Flores e esculturas de Francisco Sto- 
ckinger e Vasco Prado foram ao Instituto de Cardiologia rea
lizar ressonância magnética. O objetivo? Que os exames, tal 
qual fazem com as pessoas, possam revelar o conteúdo e 
as estruturas internas, ocultas, desses trabalhos, como a de 
monstrar um paralelo do corpo da obra com o corpo humano.

Uma outra seção da mostra aborda a ligação da 
literatura médica com a excelência das artes gráficas, em 
edições históricas primorosas, curiosas, e com ilustrações 
de alto valor artístico. Junto, trabalhos relacionados com a 
Medicina e o livro como suporte; muitas obras de arte estão 
em diálogo com livros de anatomia, cartazes ilustrativos-didá 
ticos da área médica e situações congêneres.

Por fim, como o MARGS tem realizado em várias 
curadorias, há a exibição de peças de outros universos 
museológicos como forma de contraponto, num diálogo 
epidérmico com as obras de arte. No caso, balanças de 
recém-nascidos, armários de vidro e metal, bisturis, emba
lagens de remédios antigos, utensílios e objetos dos mais 
diversos e até curiosos, a maioria pertencente ao acervo 
do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, 
estarão lado a lado, frente a frente com obras do acervo 
do museu e dos artistas convidados. Há ainda fotografias 
históricas da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 
pertencentes ao acervo do Centro Histórico Cultural da San
ta Casa, também num contraponto similar.

Cabe, por fim, fazer uma associação entre arte e a 
atividade de curar empreendida pelo curador, que assinala 
a introdução de um componente metafórico da ordem da 
especificidade da curadoria. Introduzido nesse contexto, 
coincidente e apropriado, o mecanismo curatorial, expres
so na designação de cuidado, assinala a exposição como 
sendo de caráter conceituai/ideológico, visto que, em uma 
hierarquia das disciplinas entre humanidades e ciência, a 
primeira torna-se investida de relevância similar, uma vez 
que a arte pode também salvar vidas.

Gaudêncio Fidelis
Diretor do MARGS

A fantástica fábrica do corpo 
humano em perspectiva

As ligações entre Ciência e Arte têm o seu paradig
ma com Leonardo da Vinci (1452-1519), por meio de seus 
desenhos, os esboços canônicos resultados de sua investi
gação sobre os mistérios da anatomia humana. Nesse senti
do, portanto, destacamos que a ligação da arte com o cam
po científico se deu primeiramente com a medicina. Essa 
confluência se disseminou, logo depois de Leonardo, com a 
grande repercussão do livro publicado em 1543, o primeiro 
atlas ocidental sobre anatomia humana, com mais de 700 
páginas e duzentas ilustrações de primazia artística excep
cionais: De humani corporis fabrica libri septem [Sobre a 
Estrutura do Corpo Flumano em Sete Livros].

Esta obra. do belga Andreas Vesalius (1514-1564), 
a qual inspira o título da exposição, não foi somente um triun
fo da ciência sobre as trevas que prevaleciam nos assuntos 
médicos, posto que revisou séculos de equivocados estu
dos em anatomia, como também se configurou numa joia da 
arte gráfica, um livro, o qual selou o nome do autor como o pai 
da anatomia moderna. E este livro também significou, e não 
poderia ser diferente, que a visão da ciência sobre o assunto 
só poderia ser revelada por meio da arte, pelo desenho.

José Francisco Alves
Curador



ABERTURA 6 DE JUNHO DE 2013, ÀS 19H
Visitação até 11 de agosto de 2013 
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