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utilizado como estratégia para transformar as 
relações das obras no espaço expositivo, uma 
vez que as escolhas interpretativas estão dire
tamente relacionadas ao percurso do visitante.

As obras da exposição discutem o tema 
natureza-morta em sua abrangência e diversi
dade, pois vamos encontrar obras “clássicas",

Criar uma exposição sobre natureza-morta a 
partir do acervo do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul - MARGS - mostrou-se um desafio 
fascinante, já que esse gênero, presente em 
muitos momentos da história da arte, desde o 
século XVI, agora é usado como eixo central de 
onde irradiam desdobramentos sobre o tema.

O Museu de Arte do Rio Grande do SulPensar sobre a natureza-morta como uma pla
taforma de reflexão para o projeto educativo 
de uma exposição é uma oportunidade excep
cional de ingressar na história da arte através 
de um gênero artístico que se mostra a cada 
momento surpreendente. Apesar de ser consi
derado por muito tempo um gênero acadêmi-

dá continuidade ao seu programa de exposi
ções através de um ambicioso conjunto de 
obras que de uma forma ou outra estão relacio
nadas ao tema da natureza-morta. O objetivo 
é o de construir possibilidades cada vez mais 
diversificadas de abordagens curatoriais acom-

como arranjos de frutas, objetos e garrafas0 acervo foi investigado com a intençãopanhadas de programas educativos originais,co e até mesmo decorativo, a natureza-morta através de pinturas ou desenhos, bem comode colocar ao lado das obras, cujas historici-que venham a dar uma contribuição significa-evoluiu para questões bastante complexas ar- objetos, fotografias, instalações, gravuras edades tratam especificamente do ponto emtiva à produção de conhecimento para seustisticamente, nos propiciando um considerável pinturas em outros patamares de representa-questão, aquelas que, de alguma maneira,diversos públicos.número de possibilidades de experimentação e ções do tema, com variados tipos de arranjostrouxessem novas perspectivas e criassem umreflexão artística que adicionam originalidade ambiente favorável a diálogos e/ou aproxima- e conotações, ou seja, evocando outras idéiase conhecimento ao meio. Nesse sentido sua associativas. Nosso objetivo é enfatizar as ma-ções para juntas construírem novos sentidos.contribuição para a história da arte é imensa. neiras de atualizar a nossa visão sobre o as-Do passado, a partir do estudo das vanitas, fo-Hoje podemos considerar a natureza- sunto pelo viés contemporâneo, em que outrasram buscadas obras que mostraram afinidadesmorta não mais como um gênero mas como combinações possíveis de objetos inanimadoscom os conceitos de efemeridade e da morte.uma "questão" artística a ser explorada dentro perfazem um novo caminho, abrindo lacunasAo juntarmos os eixos natureza-de sua perspectiva histórica. Sua contribuição ou frestas e problematizando um gênero artís-morta, vanitas e morte, a exposição reveste-está relacionada a outras questões conceituais tico conhecido de muitos séculos.se de conteúdos conceituais e propõe umada pintura como a figura/fundo em sua relação nova leitura por meio de um contexto decultural/ideológica uma vez que, este fundo justaposição e de um modelo labiríntico depode representar igualmente o fundo cultural
curadoria, já anteriormente adotado pelosobre o qual as obras existem; a discussão
núcleo de curadoria do museu e renovadoacerca do suporte do objeto, que pode ser vis em A Bela Morte: Confrontos com a Natureza-lumbrado no apoio aos conhecidos elementos
Morta no Século XXI.da natureza sobre as quais estes elementos Sobre as escolhas curatoriais, cabe res-estão apoiados como mesas e outros; e ainda
saltar que a justaposição com a disposição nãoexperiência da dimensão planar da pintura. cronológica de obras contribui para criar umTudo isso adquire na atualidade uma atrito conceituai e instalar uma multiplicidadeoutra dimensão exploratória com a investiga- de questões, sejam elas conceituais formaisção artística de vários artistas, as vezes em di- ou históricas. A subversão das hierarquias ca-reção ao gênero histórico propriamente dito, e nônicas é revista no momento em que a arbi-
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A exposição do museu amplia o conceito de natureza morta, 
expandindo-o para outros tipos de representação. A Natureza-morta 
está associada à ideia de representação de objetos inanimados, 
embora tenha tradicionalmente ficado associada a representação 
de frutas, jarros, vasos e etc. Faça uma tabela e divida quais 
trabalhos se enquadram no conceito tradicional de natureza-morta 
e quais não se enquadram. Escreva porque estes exemplos que 
fogem a definição tradicional são colocados na exposição e como 
se pode pensar o conceito de natureza e também de morte através 
deles.

lA Presença da Natureza-Morta
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Em vários momentos da história daNão nos cabe aqui, neste espaço, fazermos 
uma arqueologia da natureza-morta como gê
nero pictórico apontando suas recorrências, 
mas antes trazermos alguns pontos que rea
firmam a presença indispensável deste tipo 
de gênero transformando-o, pode-se dizer, em

produção artística, principalmente no ociden
te, é possível verificar referências à natureza 
morta e também sua importância na pesquisa 
de artistas que influenciaram a arte do século 
passado e mesmo na contemporaneidade. Se
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pudéssemos traçar uma linha do tempo do gê-uma categoria válida para pensarmos o fazer
artístico e sua história. O que fazemos então é nero, nos remeteriamos a narrativas que vão

desde a antiguidade, e ainda teríamos de ana-retomar algumas das questões que envolvem o
lisar a partir do interesse holandês pelo tema,tema que, por ora, toma os espaços do Museu
sua difusão por toda a Europa. Cabe ressaltarde Arte do Rio Grande do Sul.
que a “Still Life”1 teve importância definitivaA natureza morta é um gênero da pin
em pesquisas como as do pintor Paul Cézan-tura que ganhou autonomia no século XVII,
ne, que através deste tipo de representaçãotendo como grande centro difusor a Holanda
empreendeu, no fim do séc. XIX, um estudojuntamente como que se chamou de “idade de
que redefiniu a representação das formas naouro holandesa". Mesmo que, até então, não-
pintura moderna estabelecendo sua central in-fosse tema de grande relevância, foi conside-
fluência sobre movimentos do século XX, comorada uma forma prática de resolver alguns pro

blemas que se apresentavam para a execução o Cubismo.
Por sinal, Picasso também fez váriosda pintura. Ao escolher objetos inanimados, os

artistas podiam experimentar questões cromá- estudos e trabalhos tomando como base jar-
ticas bem como ter sua investigação facilitada ros, instrumentos musicais e outros objetos

inanimados. Teríamos também de pensarpela imobilidade em comparação com a mu
tação constante das paisagens e indivíduos. como a natureza morta aparece renovada em

produções como as da arte pop já na décadaAlém disso, é através deste tipo de representa-
de 60 do século XX e sem dúvida seríamosção que os objetos cotidianos adentram como
trazidos a trabalhos contemporâneos que atétema no repertório das pinturas.

A natureza-morta, durante o período da hoje se espalham pelos catálogos, livros, gale-
pintura acadêmica dos séculos XVIII e XIX, se rias e exposições reafirmando a, outrora discre

ta e hoje indispensável, presença da natureza-enquadrava em uma hierarquia de gêneros pic-
morta no pensamento sobre a história da arte.tóricos que também determinavam as dimen

sões dos trabalhos. Nesta lógica, as pinturas
1 - Still Life é o termo em inglês derivado da palavra holande-históricas e cenas de guerra tinham as maiores
sa stilleven que designam a representação de objetos inani-dimensões, seguidas dos retratos e, à nature- mados. 0 termo natureza morta tem suas origens no termo

za-morta, eram reservadas geralmente as telas "nature morte", do francês, referindo-se a pinturas com este
de menor tamanho. tipo de tema.



No início deste caderno há um histórico da natureza-mortaNesse grupo de obras, não há propriamente uma composição com
enquanto gênero artístico. Consulte-o e lance suas hipóteses sobreobjetos mas, ao contrário, elementos isolados, que estão “por si":
as possíveis relações entre elas e esses solitários elementos. Paraum copo, uma pedra, um...
iniciar, pense sobre:

O que explica sua presença na exposição? Tenhamos por certo que
•a época em que os trabalhos foram feitos,o programa curatorial encontrou razões para realizar a aproximação
•a natureza dos elementos representados,entre esses trabalhos e as naturezas-mortas clássicas.
• o tipo da composição, as cores, as técnicas
• e o que cada uma possibilita - composições clássicas e objetos

solitários - para além delas, expandindo o pensamento a diversos
aspectos da vida.





XIX, o tempo de exposição necessário para que uma imagem fosse 
captada e fixada sobre a chapa de metal ou de vidro era muito 
longo, levando às vezes horas ou até dias.
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a*s?m $Com a intenção de levar menos tempo para realizar um retrato, 
a fotografia nasceu como a concorrente mais próxima da pintura. 
Se para nós hoje o tempo necessário para a captação de uma 
fotografia no século XIX parece “surreal”, é interessante pensar que 
a fotografia se dedicou muito ao tema “natureza-morta" exatamente 
porque poderia ser captada lentamente sem correr o risco de sair 
tremida ou borrada, pois os objetos expostos não se mexeríam.
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Visitando a exposição você pode identificar trabalhos feitos em 
fotografia? Quais são eles? E nas suas fotografias, você pode 
identificar imagens que possam ser caracterizadas por este tema?t
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A obra Inventariado de Teti Waldraff reúne objetos variados que 
podem compor a coleção de vestuário de uma pessoa. Blusas, 
vestidos, flores de seda aqui aparecem enrolados uns aos outros 
criando uma trilha fluida da parede ao chão do espaço expositivo.

i<. Vamos inventariar?

í Inventário 1: Percorrendo a exposição, observamos coisas comuns 
representadas por artistas diferentes, quais são elas? Faça uma 
lista inventariando estes objetos que compõe a mostra. A sua lista 
pode ser escrita, desenhada ou fotografada.
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k va Inventário 2: Em Inventariado, Teti Waldraff seleciona roupas talvez 
dela própria, talvez de outra pessoa. Possuímos e carregamos 
sempre objetos em nosso cotidiano, em bolsas, sacolas e mochilas. 
O que estes objetos podem dizer a nosso respeito? Vamos inventariá-

X O que está sendo inventariado?

i
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E o que é um inventário?

m Inventário é uma lista detalhada de 

COisas ou bens que podem ter um 

valor econômico ou afetivo.ma
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Teti Waldraff (Sinimbú-RS, 1959)

Inventariado, 2003
Tecidos, blusas, voile, flores de seda, linhas coloridas,

objetos, vestidos, dimensões variáveis
Acervo do MARGS

Aquisição por doação da artista
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