
x yt! W)

j XTX'"

A BELA mm



isH r-
MORTE, VIDA, PASSADO 

E PRESENTE NO CAMPO DA NATUREZA-MORTA
í'

OBRAS DEA
i'

João Faria Viana 
João Vogt 

Joel Amaral 
José Resende 
Kátia Costa 
Lasar Segall 
Laura Cogo 

Leandro Selister 
Leonardo Fanzelau 

Lia Freiras 
Lia Menna Barreto 

Libindo Ferrás 
Liliana Moeller 

Lissandro Stallivieri 
Luis Carlos Felizardo 

Luiza Prado 
Malu Sadi 

Manuel Gella 
Marcelo Grassmann 

Mariane Rotcer 
Marianita

Maria Euniçe Araújo 
Maria Teresa Fernandes 

Mário Ròhnelt 
Maristela Winck 

Marlies Ritter 
Nara Amélia 

Ncidc CPinto 
Nelson Jungbluth 

Otto Sulzbach 
Paulo Backes 

Pedro Alexandrino 
Regina Silveira 

Rommulo Vieira Conceição 
Sandro Ka

Adriani Araújo 
Aldo Bonadei 
Ale Amorin 
Alfi Vivcrn 

Alice Brueggemann 
Alice Soares 

AMO 
Ana Flores 

Ana Norogrando 
André Petry 

Andrei Thomaz 
Anico Herskovits 

Antônio Augusto Bueno 
Arcângelo lanei li 

Armando Almeida 
Avatar Moraes 
Bina Monteiro 
Camila Sposati 
Carla Obino 

Carlos Athanázio 
Carlos Krauz 

Carlos Mancuso 
Carlos Petrucci 

Carlos Scliar 
Carlos Stein 
Cibele Vieira 

Circe Saldanha 
Diana Domingues 

Edson Motta 
Eduardo Cruz 

Edy Kolts 
Ena Lautert 

Ermanno Ducceschi 
Fábio Del Re 

Fabricio Barreto 
Fernando Lindote 
Fernando Schmitt 
Gastão Hofstetter 
Glauco Rodrigues 
Heloísa Crocco 

Hilda Goltz 
Iberc Camargo

A natureza-morta, gênero histórico da arte, retorna em A Bela Morte: 
Confrontos Com a Natureza Morta no Século XXI para instigar percepções 
a cerca do tema e do modo como ele se amplia por meio de maneiras 
diferenciadas de apresentação através de pinturas, esculturas, desenhos, 
gravuras, instalações, objetos e outras modalidades artísticas. As obras 
escolhidas para a exposição retratam o momento em que nos apossamos 
delas para falar da beleza da morte como abordagem artística, retirando-as 
do acervo para estabelecerem diálogos entre si e com outras obras vindas 
de diversas coleções.

Na intenção de lançar uma nova perspectiva sobre o tema, obras 
acadêmicas representativas do tempo e dos espaços da memória são jus
tapostas a objetos que nos circundam cotídianamente e são utilizados para 
criar confrontos, tensões, bem como produzir reflexões e ampliar conceitos.
As obras canônicas traduzem a beleza do gênero natureza-morta em seus ar
ranjos formais, geralmente equilibrados e harmoniosos, mas que ao mesmo 
tempo evocam a fragilidade e a efemeridade.

Os objetos inanimados são representados na pintura desde a Idade 
Média. Em tempos mais longínquos, já eram usados para adornar túmulos 
no Egito; contudo, em meados do século XVI, a natureza-morta sustenta- 
se como um gênero artístico independente. As composições de Giuseppe 
Arcimboido (1527-1599) deram um novo impulso ao tema, com pinturas de 
frutas, animais e objetos em cenas grotescas e/ou simbólicas. No século XVII, 
os holandeses escolheram representar cenas domésticas, em que as mesas 
com comidas, bebidas, louças, livros, cachimbos, etc. trouxeram inovações 
pela riqueza de detalhes em suas representações. Já no século XIX, os 
Impressionistas dedicaram-se ao tema e através da obra de Paul Cézanne 
(1839-1906), cujas maçãs foram imortalizadas, a natureza-morta ganha 
novas dimensões. Os cubistas, por meio do arranjo de objetos díspares, em 
composições com colagens de Juan Gris (1887-1927), Pablo Picasso (1881- j 
1973) e Georges Braque (1882-1963), deram novas características ao 
tema. Ela atravessou a modernidade como podemos constatar nas obras de 
Vincent Van Gogh (1853-1890), Fernand Léger (1881-1955), Henri Matisse 
(1869-1954), Pierre Bonnard (1867-1947), entre outros. Giorgio Morandi 
(1890-1964) foi um dos modernos que se dedicou ao tema com criações 
diferenciadas. No Brasil, nos anos 1930 e 1940, os artistas do Núcleo 
Bernardelli e Grupo Santa Helena deram novos destaques ao assunto e em !
1950 grandes nomes praticaram naturezas-mortas: Milton da Costa (1915- 
1988), Maria Leontina (1917-1984), Iberê Camargo (1914-1994). Como 
podemos concluir por essa rápida passagem por séculos de arte, a natureza- 
morta foi sempre motivo de retomadas artísticas a partir de novos desafios.
Trazer à tona esse tema é propiciar que o clássico gênero da natureza-morta 
entre em confronto com as representações contemporâneas.

Para isso, utilizamos mais uma vez, os mecanismos de justaposição 
em uma disposição labiríntica. Esses dispositivos permitem o alargamento 
conceituai e a expansão contextual das obras, pois ao se colocar obras de 
períodos distintos lado a lado é possível provocar o desvio dos pressupostos 
do cânone, além de enar várias possibilidades de escolhas para a observa
ção da obra no espaço expositivo e em suas interpretações.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) vem realizando 
esse modelo curatorial desde a primeira exposição dessa gestão, em 2011, 
trazendo inovações importantes no que tange à apresentação das obras 
no espaço, alterando seu significado, propondo novas maneiras de expor o 
acervo em sintonia ou contrapontos com obras de artistas convidados ou 
de outras instituições. A igualdade entre as obras é estabelecida a partir da 
quebra dos pressupostos canônicos, em que a cronologia é abolida. As ex
posições Labirintos da Iconografia e 0 Museu Sensível: Uma Visão da Produ
ção de Artistas Mulheres na Coleção do MARGS foram marcos importantes
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desse novo formato que damos continuidade com renovado vigor. Em rela
ção ao modelo labiríntico de curadoria, Gaudêncio Fidelis, diretor do museu, 
escreveu que este: “(...) teria então a incumbência de satisfazer um conjunto 
de necessidades, combinando política, conceito, significado e produtividade 
curatorial na medida em que possibilitaria construir outros meios de negocia
ção do espaço com a obra, levando em consideração não somente analogias 
formais, mas também vários outros fatores em um contexto de justaposi
ção"1 . É preciso um considerável número de obras do acervo, algumas das 
quais serão expostas ao público pela primeira vez, e um bom número de 
obras de artistas convidados para discutir exatamente questões já aborda
das anteriormente, ou seja, a exposição “centrada em obras e não em indivi
dualidades, salientando-se a importância de cada uma delas em um campo 
institucional de geração de conhecimento por meio da produção artística que 
o museu deseja privilegiar”2.

As obras desta exposição foram escolhidas para simbolizar um 
tema específico, no entanto elas são de períodos distintos e estilos diferen
tes, porém nesse contexto as obras canônicas se corporificam transforman
do a sua historicidade em objeto artístico quando tece relações com as obras 
contemporâneas, ampliando seu potencial de significado.

No sentido de expandir o conceito de natureza-morta, buscou-se 
uma aproximação com o tema da morte. As - vanitas -, que em latim signifi
ca vaidade, teve origem em um versículo do Eclesiastes: "Vaidade de vaida- 
des, diz o pregador: vaidades de vaidade tudo é vaidade" (Vanitas Vanitatum 
Dixit Ecclesiastes, Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas), são um dos temas 
da natureza-morta e que tinha um significado moralizante, pois o acúmulo 
de riquezas fez com que a igreja propagasse que os bens materiais eram 
vaidades. Nas pinturas, em meio a objetos luxuosos e de sabedoria, a pas
sagem do tempo e a fragilidade da vida eram reproduzidas por meio de uma 
simbologia variada, em que aparecia de forma recorrente um crânio humano 
no sentido de advertir sobre a fragilidade da vida; a caveira chama a atenção 
para as leviandades do ser humano, referindo-se ao memento mori - isto é, 
lembre-se da morte.

Em A Be/a Morte: Confrontos Com a Natureza-Morta no Século XXI, 
o tema da morte é revisto a partir deste gênero artístico em que as belas 
imagens harmoniosas se confrontam com o momento crucial do apagamen- 
to da vida. As obras, nas Salas Negras do museu, falam dessa finitude e da 
inquietação que sentimos ao tratarmos do assunto. Nesse espaço, a temáti
ca da morte é investigada por meio de obras pontuais e apresentada nesse 
ambiente soturno, silencioso, imersivo.

A natureza-morta que ora se apresenta descritiva, ora metafórica, 
pode sertambém emblemática e simbólica nas obras desta exposição. Essas 
obras reunidas criam possibilidades de leituras intercambiáveis, provocadas 
pela disposição e pelo grau de complexidade de cada uma. A chave para 
essa leitura está no percurso escolhido por cada pessoa e no modo como 
colocará a sua imaginação a uma disposição aberta da sensibilidade.

Com a exposição A Bela Morte: Confrontos Com a Natureza-Mor- 
ta no Século XXI, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), objetiva 
mostrar a produção artística brasileira e estrangeira dentro do gênero de 
natureza-morta com ênfase em seu acervo. A exposição exibe a produção 
realizada no período localizado entre meados do século XIX e a contempo- 
raneidade em uma relação complementar com obras de artistas e coleções 
particulares. A Bela Morte busca expandir o conceito de natureza-morta ao 
trazer obras que ampliaram o assunto dentro de novas proposições artísticas 
que incluem esculturas, objetos e instalações além da pintura e do desenho 
onde, historicamente, encontramos a maioria da produção deste gênero.

Como tem sido recorrente nas exposições do MARGS desde o início 
desta gestão, o campo de abrangência da produção a ser mostrada pela ex
posição coincide com aquele do acervo do museu. Desta forma, a exposição 
busca propiciar um processo de verificação conceituai das interligações e 
cruzamentos que a produção em questão pode oferecer em relação ao perfil 
do acervo do museu, ao mesmo tempo que articula novas possibilidades de 
reflexão sobre as diversas coleções da instituição e seu raio de abrangência.

O gênero artístico da natureza-morta se desenvolveu nas mais va
riadas direções ao longo da história da arte, tendo chegado no século XXI a 
dar significativas contribuições estéticas, muitas das quais inesperadas, se 
considerarmos a posição academicista dentro da qual tal produção esteve 
enquadrada ao longo da história.

Tendo seu surgimento já no antigo Egito como adorno de monu
mentos funerários a natureza-morta só viria a ganhar proeminência a partir 
do século XIV. Mas é durante a segunda metade do século XVI que a mesma 
evoluiu de fato como gênero artístico. Durante a Idade Média e a Renascen
ça, o gênero ganha um novo patamar de relevância influenciado pelas pin
turas hiperrealistas, um fator propiciado pelo advento da tinta a óleo que 
trouxe possibilidades técnicas que anteriormente não eram possíveis com 
outros materiais.

Com o advento de uma produção mais crítica, já no século XVII, a 
pintura de natureza-morta passou a ser considerada um gênero inferior às 
proposições artísticas do período. Mesmo assim ela ganharia um novo avan
ço com obras como as de Rembrandt que introduziram outros elementos no 
gênero como por exemplo The Frayed Ox, de 1655, uma pintura de um boi 
carneado, realizando uma quebra radical em relação aos motivos de flores e 
frutas tão comuns nas abordagens pictóricas dentro desse gênero artístico. 
Durante o século XVIII, vemos o abandono quase, por definitivo de elemen
tos religiosos das representações de natureza-morta. Já no século XIX esse 
gênero artístico aparecería na obra de um grande número de artistas, ainda 
que esta raramente fosse o principal tema de suas obras encaminhando-a 
para as incursões mais radicais de desdobramentos do gênero, que viriam a 
tomar forma com o advento do período moderno.

Com a modernidade, a natureza-morta se expandiu de forma nunca 
antes imaginável com as iniciativas do cubismo de Pablo Picasso e Georges 
Braque, entre muitos outros, assim como pelas investidas das vanguardas 
históricas embora a definição de gênero tenha praticamente caído por ter
ra. Ao nos encaminharmos para a contemporaneidade o gênero passa a ser 
repensado sob o ponto de vista da linguagem, ocorrendo uma expansão 
de sua capacidade de abordagem para motivos e temas que até então não 
haviam sido pensados como possibilidades de investigação. Com esta expo
sição o MARGS procura sinalizar para a contribuição que este gênero vem 
dando ao longo da história da arte e que muitas vezes tem sido negligenciado 
pela crítica e pela historiografia.
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81 - Gaudêncio Fidelis, ‘Justaposição no Labirinto: observações preliminares para uma teoria de design, 

montagem e diagramação conceituai em exposições museológicas", in Catálogo Geral, Raul Holtz (org) 
(Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 2013), 51.

2 - Gaudêncio Fidelis, ‘Um Museu Feminista’, brochura da exposição, Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, de 20 de dezembro de 2011 a 18 de março de 2012, não paginada.
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Abertura dia 12 de dezembro de 2013, às 19h
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Visitação:
De 13 de dezembro de 2013 a 16 de março de 2014 

De terças a domingos, das lOh às 19h 
Entrada Franca
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