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CADERNO DE EXPERIÊNCIA



O Caderno de Experiência desenvolve temas abordados pela exposição 
De Humani Corporis Fabrica: anatomia das relações entre Arte e Medicina 
sob diferentes enfoques. Ele se constitui em um conjunto de proposições 
para serem lidas, desenvolvidas e pensadas a partir da mostra.
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ARTE E MEDICINA ATRAVÉS DE 

UMA PLATAFORMA CURATORIAL permeia a vida contemporâ
nea. As doenças incuráveis ain
da são tão numerosas quantas 
são aquelas para as quais a 
medicina já encontrou solução. 
Na arte, encontramos aborda
gem principalmente sobre as 
primeiras, pois elas afligem a 
humanidade tanto pela dor que 
causam como pela frustração 
de profissionais e cientistas 
que não conseguem lhe encon
trar uma solução.

Podemos citar ainda 
outras intersecções possíveis 
de explorar como abordagens 
educativas, a saber:

a) a introdução da política na ciência 
da medicina;

b) a necessidade da democratização da 
assistência médica e dos medicamen
tos por meio de preços mais acessíveis;

c) as implicações da atuação dos cartéis 
da indústria farmacêutica;

d) as transformações causadas pelas 
grandes epidemias contemporâneas;

e) a doação de órgãos e o sistema de 
transplantes.

Gaudêncio Fidelis 
Diretor do MARGS

Logo após a exposição Cromomu- 
relações entre arte e medicina é uma exposi- seu: pós-pictorialismo no contexto museo- 
Ção que aborda as relações entre esses dois lógico,' em que o espaço de exposições foi 
campos de exploração do conhecimento, 
oferecendo uma visão ampliada e contempo
rânea desse fascinante tema. Como tem sido 
recorrente nas exposições do MARGS des
de o início desta gestão, este projeto cura- 
torial possibilita, uma inovadora experiência 
sobre este que é um assunto recorrente na 
história da arte, passando pelas lições de 
anatomia, pela abordagem da morte, pelos as obras modernas. Nesta exposição, en- 
estudos radiográficos da obra de arte, pelas contramos obras das mais diversas aborda- 
mazelas da doença, pela representação do gens e procedimentos artísticos, todas inter- 
corpo como um retrato da natureza material conectadas por um fio condutor assentado 
e espiritual do ser humano. em um viés temático das relações entre arte

Nesta exposição, um interesse par- e medicina-através da história, 
ticular foi atribuído às questões sociais, mo
rais, políticas e religiosas da medicina, bem uma busca em direção à cura, podemos ver
como à sua consequente manifestação na refletida na experiência museológica dessas
produção artística ao longo de suas diversas obras a consciência da necessidade da pes- 
ocorrências em obras de arte. Muitos artistas quisa, da investigação e da experimentação, 
têm se mostrado fascinados pelo assunto, e Sem esses três registros, não haveria como 
era relevante - para não dizer indispensá
vel - que a constituição de uma exposição 
como esta fosse promovida em algum mo
mento por um museu como o MARGS.

De humani corporis fabrica: anatomia das

transformado em uma plataforma cromática 
com suas paredes pintadas com 150 co
res, De humani corporis fabrica transforma 
o chamado “cubo branco”2 em um espaço 
asséptico que se aproxima de um ambiente 
hospitalar e estabelece um paralelo com o 
consagrado espaço (branco) que canonizou

Vista da exposição Cromomuseu: pús-pictorialismo no contexto museológico. 
Curadoria Gaudêncio Fidelis 
Msgifí: rabio dal He e Cailos S'en

a medicina avançar em sua perspectiva do 
bem-estar do corpo como um organismo 
sadio, nem a disciplina de curadoria pode- 
ria fazer o mesmo em relação à produção de 
conhecimento. A luta pela vida é ao mesmo 
tempo uma luta pela felicidade e o bem estar, 
estando presente na vida diária sem que ao 
menos nos demos conta disso. Um remédio 
para a dor, outro para acalmar os “nervos", 
um terceiro para aliviar os sintomas da gripe: 
são ações tão recorrentes que por vezes es
quecemos que uma tecnologia do bem-estar

Uma vez que a doença mobiliza

1 - Exposição com curadoria realizada pelo autor.De 6 de dezembro de 2012 a 
31 de março de 2013.
2 - O cubo branco pode ser caracterizado como uma plataforma de exibição 
construída junlamente com o modernismo, ou seja, contíguo a ele. O espaço, 
cujas características foram claramente assinaladas no livro de Brian O Doherty, 
No interior do cubo branco: a ideotcgia do espaço da arte (São Paulo: Martins 
Fontes. 2002), introduz prerrogativas consideravelmente distintas de qualquer 
outro espaço que se conhece. Branco, inodoro, iluminado artificialmente e iso
lado do mundo externo, o chamado cubo branco mostra-se imutável diante da 
especilicidade de qualquer obra que nele é exibida O espaço de exposições de 
características minimalistas apresenta determinados aspectos que permanecem 
estáveis ao longo do tempo.

Vista da exposição
De humani corporis taDrica: anatomia das relações entre arte e rriedicina 
Obras de Carlos Asp 
Fotografia JosS Francisco Alves



Estas e outras inúmeras questões po
dem ser discutidas em relação a esta exposi
ção, pois de alguma forma as obras exibidas 
abordam o assunto. Inclusive a obra de dois 
artistas que passaram por transplantes de 
órgãos refletem suas experiências pessoais 
com a doença e o processo de cura. Outros 
aspectos da medicina abordados na expo
sição envolvem o surgimento da tecnologia 
de exames por imagem que passaram a ser 
utilizados na análise de obras de arte em la
boratórios de conservação e restauração em 
museus ao redor do mundo. Graças a essas 
análises, tem sido possível a investigação das 
“camadas encobertas” do objeto artístico, 
contribuindo para a pesquisa avançada em 
arte através da investigação de objetos artís
ticos e artefatos. Questões de autenticidade, 
procedimentos artísticos e métodos de traba
lho, assim como datação, são revelados com 
tais análises e constituem um dos estágios 
mais avançados da pesquisa em arte.

Para esta exposição, três obras do 
acervo do MARGS foram analisadas com 
tal objetivo: a pintura Passeio (1954), de 
Paulo Flores (1926-1957), as esculturas São 
Francisco (1960), de Francisco Stockinger 
(1919-2009), e O Gaúcho (1954), de Vasco 
Prado (1914-1998). É a primeira vez que o 
MARGS realiza análise por meio de tecno
logia, de imagem em obras de seu acervo. 
Elas revelam a estrutura interna das obras 
e marcas de desenhos e pinturas por baixo 
da pintura definitiva.

A exposição assinala ainda o corpo 
como uma construção cultural, um campo 
de batalha política e ideológica que se ma
nifesta em todas as ações empreendidas no 
cotidiano, tais como: mover-se, vestir-se, ali
mentar-se, defecar, cuidar do corpo, e assim 
por diante. A medicina - assim como a ciên
cia do diagnóstico, do tratamento e da pre
venção de doenças - coexiste nesse campo 
estratégico de lutas diariamente travadas.

Vistas da exposição
De humani corporis labrica: anatomia das relações entre arte e medicina 

Fotcçrat a Josí Fiaocisc: A ves

Visla da exposição
De humani corporis labrica: anatomia das 
relações entre arte e medicina 
Fologralia José Francisco Alves
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EXPERIÊNCIA 1
PEQUENA BULA DE EXPERIÊNCIAS

SOBRE ARTE, MEDICINA, 

TRATADOS E CONTAMINAÇÕES
NÚCLEO EDUCATIVO MARGS | UERGS 

Carmen Capra [UERGS] 
Igor Simões [UERGS] 

Mariana Silva [UERGS] 
Mariane Rotter [UERGS] 

Vera Lúcia Machado da Rosa [MARGS]

Você sabe o que é um tratado?
Já ouviu falar de alguns deles?

A exposição De Humani Corporis Fabrica 
tem como um dos pontos de partida um tra
tado de medicina datado de 1543.

De humani corporis fabrica libri sep- 
tem (Da estrutura do corpo humano em sete 
livros, em português), foi escrito por Andreas 
Vesalius, de Bruxelas, em 1543, obra que lhe 
conferiu o título de "pai da anatomia moder
na”. Os sete livros da Fabrica, como o livro 
ficou popularmente conhecido, tratam sobre: 
ossos, músculos, coração e vasos, sistema 
nervoso, abdômen, tórax e cérebro. Cogita-se 
que as ilustrações, ricas imagens produzidas 
em xilogravura, tenham sido feitas no ateliê de 
Ticiano (c. 1488/1490 - 1576), com o auxílio 
de seus alunos Domenico Campagnola (1500 
- 1564) e Jan van Kalkar (c. 1450 - 1519).

Tratados que pretendiam apreender 
e aprofundar, inventariar e tornar público todo 
o conhecimento de uma área foram comuns, 
principalmente, entre os séculos XV e XVI. 
Tratado é um estudo aprofundado a respeito 
de uma área do conhecimento. Existem tra
tados de direito, de química, de culinária, de 
medicina e também de arte. No campo da 
arte é possível, já no século XV, encontrar 
como um dos mais célebres tratados: "Da 
Pintura”, de Leon Battista Alberti. (1404-1472).

A exposição De Flumani Corporis Fabrica deixa entrever algumas 
das muitas relações possíveis num encontro recorrente, mas nem 
tão visível na história dos saberes e dos engenhos humanos: a 
relação entre arte e medicina.

As proposições trazidas neste caderno pretendem cons
truir alguns acessos possíveis ao ciclo de pensamento que se 
materializa na mostra.

Partindo de lugares historicamente localizados assim como 
de brechas abertas pela polifonia dos trabalhos expostos, apresen
tamos algumas “drágeas" do todo que pode se desdobrar em signifi
cação, curiosidade, espanto e desassossego - elementos que acre
ditamos constituir um outro processo de criação potente em cada 
exposição: a construção do conhecimento pelo público. Pensamos 
ser este, talvez, o mais evidente dos pontos que unem o Museu e 
a Universidade: seu compromisso como instituições que produzem 
conhecimento em um território indispensável, tão vital e tão humano 
como aquele que cuida dos corpos - a Medicina. Unem-se institui- «
ções indispensáveis ao campo dos saberes.

O impasse entre o lugar do sensível e o da ciência foi uma 
das grandes querelas até meados do século XIX. Superadas as dis
putas, territórios plenamente compreendidos em suas especificida- 
des, o museu retoma esse encontro não pela via da comparação que 
busca hierarquizar e sim, pela justaposição de seus fazeres que pro
movem novos arranjos para pensar a existência do homem e suas 
relações de permanência e compreensão possível do mundo.

Vistas da exposição
De humani corporis fabrica: anatomia das
relações entre arte e medicina
Fotoqralia José Fiancisco Alves

Vista superior da exposição 
De humani corporis tabrica: anatomia das 

relações entre arte e medicina 
Fologialá JcsS Francsai Alves
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EXPERIÊNCIA 2

“O corpo é o ente físico e palpável, o órgão de nossa atenção e intenção. A figura pertence ao 
universo simbólico e representativo. (...) A noção de si mesmo é assentada na experiência da 
vida num corpo. (...) O corpo é mediador entre o dentro e o fora. A figura cria o seu espaço de 
representação. Ao se inserir na esfera da História, a imagem construída ecoa na atitude dos
homens. '' (DERDYK, Edith, O desenho da figura humana. São Paulo: Scipione, 1990, pp 29-31)ARTE E MEDICINA: CONTAMINAÇÕES

Naqueles tratados que se dedica
vam à medicina, os desenhos e as gravuras 
eram presença necessária e constante para 
demonstrar aquilo que a medicina estabelecia 
como regra.

"(...) Mas acima de tudo, a melhor 
prática é feita com nus de homens e mulhe
res ao natural, guardando-sc assim de cor, 
graças ao uso contínuo, os músculos do 
tronco, das costas, das pernas, dos braços e 
dos joelhos, bem como dos ossos que ficam 
por baixo; de todo esse estudo decorre a 
certeza de que, mesmo sem estar diante do 
modelo natural, é possível criar com a ima
ginação posições de todos os tipos; assim é 
preciso ver desenhos de homens esfolados 
para saber como são os ossos, os músculos 
e os nervos, com todas as ordens e termos 
da anatomia e para poder situar os membros 
e os músculos nas figuras com mais segu
rança e correção ”(p.43-44)

Girolamo Pilotto 
(Vicenza-ltália, 1881 - Erechim-RS, 1961) 

Cristo crucificado, sem data 
Madeira policromada 

77x20x19cm 
Acervo MARGS

Nos tratados artísticos, a centralida- 
de do desenho e a constante representação 
da figura humana se assentavam no unâni
me reconhecimento da importância dos co
nhecimentos da.anatomia.

Para se ter uma ideia, no século XVI, 
Giorgio Vasari no seu livro “As Vidas dos Ar
tistas’^ 550), chega a citar a necessidade 
de que os artistas tenham acesso ao dese
nho de “corpos esfolados” para uma melhor 
compreensão do funcionamento e da articu
lação interna dos corpos.

Os artistas vêm investi
gando o corpo humano 
há muito tempo. Do Egi
to à Grécia, do renasci
mento à arte moderna, 
os estudos de anatomia 
fazem e fizeram parte da 
formação artística. Para 
representar o corpo mui
tos artistas se baseavam 
em um cânone.

3E0 05
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Vislas da exposição
De humani corporis fabrica: analornia das relações entre arte e medicina 
Radiografias das obras
São Francisco (1960) de Francisco Stockinger e Passeio (1954) de Paulo Flores. 
Foiogralia José Francisco Alves Guilherme Lilran

(Almétia-Fspanha - Pelotas-RS) 
Cristo crucificado, sem data 
Óleo sobre leia 
85x64,3 cm 
Acervo MARGS

PARA PENSAR: A arte contamina os domínios 
da medicina e a medicina os da arte. 
Retrocontaminação?



Vista da exposição 
De humani corporis labrica: anatomia 

das relações entre arte e mediana 
Fotografia José Francisco Alves

QUANTOS CÂNONES DIFERENTES NÓS0 QUE É UM CÂNONE?

Cânone são as regras que estabele
cem as dimensões ideais da figura humana, 
especialmente a partir da medida da cabeça. 
Um dos primeiros cânones escritos foi o de 
Policleto na Grécia antiga (século V antes de 
Cristo). O cânone foi, entretanto, questionado 
posteriormente, e um novo estudo (Praxíteles) 
apontou como medida ideal um corpo de oito 
cabeças. Cem anos depois, o escultor Leó- 
cares utilizaria a medida de oito cabeças e 
meia. No Renascimento, os artistas passam 
a estudar novamente os cânones gregos. Os 
artistas chegam a regras diferentes: Miche- 
langelo (1475-1564) escolhe sete cabeças e 
meia, Leonardo da Vinci (1452-1519), oito ca-

ENCONTRAMOS NA EXPOSIÇÃO?beças e Botticelli (1445-1510), nove cabeças. 
O cânone ocidental é também um conjunto 
de obras tidas como as mais importantes es
teticamente, avaliado a partir de uma série de 
regras materiais, estéticas, criativas e concei
tuais. As regras do cânone estético vêm sen
do questionadas por diversas correntes da 
história da arte e curadoria nos últimos anos. 
Se observarmos as obras em exposição no 
MARGS, veremos que o corpo é apresenta
do em diferentes configurações. Selecione 
trabalhos em que a figura humana apareça 
de corpo inteiro, meça o tamanho da cabeça 
desta figura e conte quantas cabeças com
põem a medida do corpo.

E SE OBSERVARMOS AS PESSOAS AO NOSSO
LADO, QUAIS CÂNONES SE APROXIMARIAM DELES?

Leonardo da Vinci estipulou diversas medidas
além da cabeça: ♦ Um passo é igual a qua
tro antebraços; ♦ A longitude dos braços es
tendidos de um homem é igual à altura dele;
♦ A distância entre o nascimento do cabelo e o
queixo é um décimo da altura de um homem.

QUAIS OUTRAS MEDIDAS NÓS PODEMOS
INVENTAR OBSERVANDO AS IMAGENS DO
CORPO NA EXPOSIÇÃO?

QUANTAS OBRAS CANÔNICAS PODEMOS APONTAR?

Vista da exposição
De humani corporis labrica: anatomia das relações entre arte e medicina

Detalhe da obra de Diana Domingues
Fotoç-al a José Francisco A ves

Homem Vitruviano por Leonardo da Vinci 
(1485-90. Veneza, Galleria deli’ Accademia)



EXPERIÊNCIA 3

Escolha um personagem, um desenho animado ou um brinquedo e imagine-o. 
Olhe-o de todos os lados. Observe sua estrutura.
Vamos pensar e desenhar como é seu corpo por dentro?

Muitos artistas na história da arte in
teressaram-se pelo corpo humano, 
não somente por sua aparência, mas 
também por sua anatomia. Tornaram- 
se célebres os desenhos do artista re
nascentista Leonardo da Vinci (1452- 
1519), um grande investigador dos 
mistérios do corpo. Seu Estudo do em
brião mostra um feto de quatro meses 
em posição pélvica e é uma tentativa 
de visualizar a formação da placenta.

Estudo do embrião por 
Leonardo da Vinci 
(desenho a bico de 
pena, 1510-1513).

ANATOMiç -
v-* *

Na exposição que visitamos, o interior do 
corpo humano é imaginado e desvenda
do de diversas formas. Em algumas obras 
como as de Walmor Corrêa e Jason Freenny, 
a anatomia de criaturas e seres imaginários 
é detalhadamente explorada.

t Jason Freeny 
(Maryland-USA,1970)
QeeAnatomy, 2013
Impressão sobre papel 100% algodão 
40,6x27,9 cm 
Coleção do artista

tJason Freeny 
(Maryland-USA,1970)
Anatomie Gummi Bãr, sem data 
Impressão sobre papel 100% algodão 
33x36 8 cm 
Coleção do artista

Walmor Corrêa 
(Florianópolis SC 1960) 
Ondma- Atlas de Anatomia 
Impressão sobre canvas 
110 x '80 cm 
Coleção do arlisla

í Jason Freeny 
(Maryland-ÜSA.1970)
Bartiie Analomical Mode! Ptint (B). 2013 
Impressão sobre pape 100% algodão 
43,3 x 22,9 cm 
Coleção do artista



EXPERIÊNCIA 4

Vanitas é um tema recorrente na História da Arte. É associado à pintura no estilo Natureza- 
morta realizada principalmente no norte da Europa nos séculos XVI e XVII. A palavra vanitas 

latim significa “vaidade das vaidades" e pode ser compreendida como uma alusão à 
insignificância da vida terrena e à efemeridade da vaidade.

Este tema é repleto de símbolos e simbologias. Em obras deste estilo, por exem
plo, facilmente vislumbramos frutas, flores, objetos que remetem à vida cotidiana naquele 
período, e ainda, caveiras representando a inevitabilidade da morte.

Entre as obras apresentadas nesta exposição também é possível encontrar diversas 
caveiras e esqueletos representados. Nas obras Crânio Branco, de Ale Amorin, Abraço, de 
Luiz Zerbini, Alerta, de Nelson Ramos e O médico, de um artista desconhecido, podemos 
também encontrar este mesmo elemento.

em

APÓS OBSERVAR ESTAS OBRAS COM ATENÇÃO REFLITA:
Para você as cavei
ras presentes nas 
obras expostas tam
bém podem reme
ter “à insignificância 
da vida terrena e à 
efemeridade da vai
dade"? Que outros 
elementos presen
tes nesta coleção 
de obras teriam este 
mesmo significado 
para você?

r Ale Amorin 
(Caxias do Sul-RS, 1970) 
Crânio Branco, 2010 
Terracota esmaltada 
19x15x14 cm 
Acervo MARGS 
Fsiog-alia Rogêro Maduré

Luiz Zerbini
(Sâo Paulo-SP, 1959)
Abraço, 2000
Pó de mármore e resina
55x45x23 cm
Acervo MARGS

Caveira
Caveira que pertenceu a um 
médico porto-alegrense 
Colegào particular1 - Dicionário de Latim disponível em: http://www.dicionariodelatim.com.br/vanitas-vanitatum-et-omnia-vanitas

http://www.dicionariodelatim.com.br/vanitas-vanitatum-et-omnia-vanitas


EXPERIÊNCIA 5 EXPERIÊNCIA 6

“Gravura é o termo que designa, em geral, desenhos feitos em superfícies duras - como ma
deira, pedra e metal - com base em incisões, corrosões e talhos realizados com instrumentos 
e materiais especiais. Ao contrário do desenho, os procedimentos técnicos empregados na 
gravura permitem a reprodução da imagem. Nessa medida, uma gravura é considerada ori
ginal quando resulta diretamente da matriz criada pelo artista, que com essa base imprime a 
imagem em exemplares iguais, numerados e assinados. Em função da técnica e do material 
empregados, a gravura recebe uma nomenclatura específica: litografia, gravura em metal, 
xilogravura, serigrafia etc.” [1]

DIFERENTES OLHARES SOBRE UM MESMO TEMA Na obra pertencente ao Acervo do 
Centro Histórico Cultural da Santa Casa de 
Porto Alegre não sabemos informações sobre 
o autor. Ele não é citado. Podemos perceber 
a intenção deste em realizar o registro de uma 
forma documental, respeitando os princípios 
formais da fotografia, preocupado em captu
rar uma realidade da maneira mais asséptica 
e clara, como os ambientes médicos necessi
tam ser. É de fato uma imagem que qualquer 
outro fotógrafo poderia ter tomado, pois pare
ce seguir um protocolo formal. Por outro lado, 
a obra do fotógrafo Carlos Stein é também o 
registro de uma sala de cirurgia, de um local 
semelhante à obra anterior, que é vista, contu
do, capturada a partir de uma segunda jane
la, um buraco no vidro quebrado que revela 
um ambiente abandonado, sujo e o oposto 
do ideal de sanidade e organização que es
tes ambientes pressupõem ter. Esta imagem 
revela o escondido, o feio, o abandonado e 
não cuidado.

A fotografia surgiu no início do século XIX com 
a intenção primordial de registrar a realidade, 
capturar fiel e mecanicamente o que estava 
posto em frente à câmera sem interferência 
da mão do criador nem interpretações pes
soais, como poderia acontecer muitas vezes 
com a pintura. Foi amplamente utilizada pelas 
demais áreas do conhecimento, como a me
dicina, por exemplo, registrando procedimen
tos médicos para que estes pudessem ser 
divulgados e levados adiante, documentando 
tudo para a posteridade.

É possível encontrar nesta exposição 
diversas obras que utilizam a fotografia como 
suporte. Observando as fotografias Sala de ci
rurgia - Maternidade Mario Totta, de 1940, per
tencente ao Acervo do Centro Histórico Cultu
ral da Santa Casa de Porto Alegre e Natureza 
Interrompida, de Carlos Stein, de 2011, como 
exemplo, um longo período de tempo afastam 
uma da outra, mas em ambas as obras nós 
vemos registradas salas de cirurgia.

Observe as áreas de luz e sombra 
que definem espaços, a riqueza de recursos 
empregados na expressão das pessoas, os 
diferentes ritmos visuais das formas. Rela
cione tudo isto com os diversos tempos que 
ocorrem naquele mesmo lugar, o hospital: o 
tempo do trabalho, o tempo da investigação, 
o tempo da espera. Rapidez e lentidão. Tem
po de cura do corpo e de cura da alma.

A artista Anico Herskovits nasceu em 
1948 em Montevidéu, no Uruguai, e trabalha 
em Porto Alegre com xilogravura, ou seja, seu 
trabalho artístico é resultado do entalhe em 
matriz de madeira.

As gravuras desta exposição foram 
feitas em 2012 e compõem um álbum co
memorativo aos 209 anos da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Foram 120 dias 
de observação atenta e sensível dos muitos 
espaços existentes no conjunto hospitalar.

Compare estas duas imagens na ex
posição. Elas poderiam ser muito semelhan
tes, porém não o são. Ambas registram um 
ambiente médico, mas em relação às ques
tões da fotografia, tomam caminhos adver
sos. Teríamos mais alguns exemplos de obras 
para incluir nestes dois grupos? Quais?

Há outras gravuras na exposi
ção, feitas-por processos dife
rentes. Procure por:

♦ Lito-offsets de Diana Domin- 
gues (1947),
♦ Gravura em metal de J.C. Reiff 
(século XVII),
♦ Litografia de Kãthe Kollwitz 
(1867- 1945).

§

t Carlos Stein 
(Rio das Antas-SC, 1960) 
Natureza interrompida. 2011 
Fotografia 
103x 153 cm 
Acervo MARGS

Sala de cirurgia - Maternidade 
Mario Totta de 1940. 

Reprodução de fotografia 
pertencente ao Acervo do Centro 
Histórico Cultural da Sanla Casa 

de Porto Alegre.

Vista da exposição
De humani corporis labrica. anatomia das relações entre arte e medicina 
Fotografia José Francisco Alves

1 - Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index. 
cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=4626&ccUtem=8&cdJdioma=28555>

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=4626&ccUtem=8&cdJdioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=4626&ccUtem=8&cdJdioma=28555


EXPERIÊNCIA 7

♦ DURANTE 24 HORAS TENTE ANOTAR ALGUMAS 
DAS NOVAS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ APRENDEU 
AO LONGO DO PERÍODO ATRAVÉS DA SUA VISÃO.m :■

♦ DEPOIS DISSO, ORGANIZE UMA DUPLA JUNTO A 
UM COLEGA E SAIAM À RUA PARA CAMINHAR COM 
OS OLHOS VENDADOS. ENQUANTO UM FICA COM 
OS OLHOS VENDADOS O OUTRO O ACOMPANHA E 
VICE-VERSA. FAÇAM ANOTAÇÕES

♦ ESCREVA SOBRE A EXPERIÊNCIA DE NÃO VER EM 
UM COTIDIANO REPLETO DE INFORMAÇÕES VISUAIS.

♦ VOCÊ CONHECE O TRABALHO DO FOTÓGRAFO 
EVGEN BAVCAR? NASCIDO NA ESLOVÊNIA EM 
1946, BAVCAR FICOU CEGO AOS 11 ANOS DE 
IDADE. COMO TRABALHA UM FOTÓGRAFO QUE 
NÃO VÊ? PROCURE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
O ARTISTA PARA ENRIQUECER SUAS REFLEXÕES.

EXPERIÊNCIA 8Na imagem acima, o fotógrafo André François registra um 
grupo de pessoas que acabam de passar por uma intervenção cirúr
gica com objetivo de curar algum tipo de doença que afeta a visão. 
Dispostos lado a lado, o grupo está voltado para frente e parece estar 
mirando o espectador. No entanto, essa mirada parece "impossível” 
posto que, seus olhos estão vendados. Além do registro de uma cena 
do cotidiano em uma tribo indígena é possível, através da fotografia 
apresentada, pensarmos o papel fundamental da visão em nossa cul
tura. Você já experimentou refletir sobre quanto do seu conhecimento 
sobre as coisas está pautado na sua experiência visual?

André François 
(São Paulo-SP 1996) 
índios repousam depois da cirurgia 
de calarala-COmunidade de Vila Nova, 
AM, 2008.
Foto Digital P&B impressa em papel 
100&algodão.
Coleção do artista

Ao longo da exposição, estão colocados ao lado dos trabalhos realizados por artistas convi
dados e do acervo do museu, objetos que fazem parte do cotidiano da medicina. São peças 
que historicamente foram utilizadas nos mais diferentes procedimentos.

Entre eles estão antigas embalagens de remédios, aparelhos como seringas e outros 
mais curiosos, como por exemplo, o boneco de madeira e tecido que está no centro de uma 
das salas. A peça era utilizada para fins didáticos em aulas sobre parto e problemas rela
cionados ao nascimento. Estes objetos, em sua grande maioria, fazem parte do acervo do 
Museu de História da Medicina, portanto, são todas peças que habitam museus.
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