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A HISTÓRIA PARA ALÉM DO TEMPO: 
UMA ARMADILHA PARA A MEMÓRIA

OBRAS DEAs tessituras do tempo, e este como fluxo contínuo devido às suas prer
rogativas imateriais e inconstantes, não o transforma na matéria da histó
ria, pois ela está vinculada aos objetos e documentos que cada época ou 
sociedade nos oferece, passíveis de serem guardados. Colecionar objetos, 
ou mais precisamente obras de arte é a condição inequívoca dos museus.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul adotou uma política de 
exposições para a atual gestão que privilegia o seu acervo que cobre um 
arco histórico que vai de meados do século XIX até a contemporaneidade. 
As estratégias para a sua visibilidade fazem parte de modelos curatoriais 
capazes de articular apresentações singulares com mecanismos de exibi
ção que valorizem as obras, instituindo novos conceitos dentro do campo 
museológico, gerando conhecimento para o campo da arte, da história, da 
teoria e da crítica de arte, bem como da educação.

O papel do curador na formação de acervos e coleções torna-o 
responsável pelo patrimônio cultural e material do museu. Dentre as suas 
tarefas específicas estão a de gerenciar a aquisição de novas obras para o 
acervo, realizar pesquisas teóricas sobre este material evidenciando cuida
dos no que tange à documentação e à divulgação dessa coleção por meio 
de publicações e exposições, muitas vezes intermediadas pelas limitações 
financeiras para estas atividades. Cabe ainda ao curador perceber as la
cunas históricas ou conceituais do acervo e tentar preencher estes hiatos, 
na medida do possível e ainda, realizar uma de suas funções mais significa
tivas que é a partir de um conjunto de obras do acervo criar novos senti
dos para estas obras através de um atrito conceituai, seja pela sua exibição 
em confronto com obras mais recentes ou por disposição não cronológica
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no espaço museológico.
Para esta exposição o acervo é o centro gravifacional de sua realiza

ção e tem por objetivo criar possibilidades interpretativas instigando novas 
leituras e ressignificações para estas obras, sendo que muitas delas ainda 
não foram trazidas à visibilidade pública ou mostradas cm situações de ^ 
confronto, o que será feito por meio desta proposta de curadoria.

A justaposição de obras em uma disposição não cronológica como 
plataforma curatorial já identificada em outras exposições do MARGS 
traz um grande número de obras do acervo, e tem como intenção mos
trá-lo de forma qualificada e original, e ao mesmo tempo criar novas ar
ticulações de recontextualização junto às obras de produção mais recente 
transformando a visão e o contexto de obras canônicas. Ao enfatizar o
potencial estético de cada obra da coleção do museu, consagradas pela crí
tica, as relações ou comparações com outras de períodos, gêneros, estilos e 
abordagens diferentes construirão um novo traçado na exposição criando 
permeabilidades e deslocamentos de sentido, renovando conceitos e mes
mo originando armadilhas para a memória.

Interpretar uma obra canônica em uma exposição depende da 
quantidade de informações que podemos extrair dela para formar um cor
po de referências. Além da observação da imagem que compõe a obra, po
demos identificar outras características que vão desde a moldura até a for
ma como é exposta e a relação com as obras vizinhas. Nesse sentido a obra 
em questão pode se transformar, pois, colocada em justaposição a outra, o 
seu sentido se amplia ou mesmo muda. Diante de uma obra do passado e/
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investigando assim as limitações e as lacunas que o museu possuía, assim 
como as omissões que incorreu ao longo de sua trajetória de colecionismo. 
Esta terceira fase que se inicia com esta exposição, reúne um pouco das 
duas primeiras, e possibilita vermos hoje uma instituição cujo acervo é 
muito mais abrangente, mais diverso e, por consequência, muito mais rico.

Distrações da Memória é entretanto muito mais do que isso. Trata- 
se de uma plataforma curatorial que inclui obras canônicas, em vias de 
canonização e outras que não almejam tal status, pela própria natureza de 
sua constituição. Como o próprio título indica, obras de um determinado 
período, seja ele mais recuado no tempo, ou mais recente, representam 
uma oportunidade única para o espectador investigar sua própria posição 
no mundo. A exposição quer introduzir estas obras ao espectador 
contemporâneo, para que este possa olhá-las com o olhar de seu tempo e 
não simplesmente resgatar um sentido do passado que pode se mostrar no 
mais das vezes falso e enganador. Reconstituir o contexto histórico e con
ceituai de uma obra é no mais das vezes uma tarefa inglória e que talvez 
não acrescente muito ao repertório do espectador contemporâneo. Se por 
vezes ele deve ser empreendido, é preciso também organizar exposições 
que possibilitem novos campos de teste para a produção artística, em um 
confronto entre o passado e o presente.

É preciso antes de tudo mostrar o contínuo interesse destas obras 
para a atualidade, sejam aquelas mais recuadas no tempo ou aquelas pro
duzidas recentemente. O objetivo é mostrar que o campo de legibilidade 
da produção artística é feito de “distrações”, de desvios que muito poucas 
vezes podem sem revistos (e refeitos) mais de uma vez. Cada vez que uma 
obra é exposta ela apresenta novas bifurcações, novas vias de leituras que 
deslocam paulatinamente a feição artística, estética e conceituai da obra. 
Museus tendem a construir uma interpretação fixa para as obras sob sua 
guarda que receberam o status de canônicas e fazem o máximo esforço 
para assegurar esse lugar. Sem que percebamos, entretanto, tais interpre
tações sofrem consideráveis mudanças, possibilitando a incorporação de 
outras narrativas sobre as obras e lhes conferindo, em muitos casos, uma 
nova dimensão na leitura interpretativa.

Desta forma esta exposição busca suprimir as hierarquias que agru
pam obras por seu status canônico, estilo, período e matriz estética, pos
sibilitando uma série de justaposições que indicam novos modos de ver o 
passado e a memória que temos de muitas destas obras como instáveis, 
portanto passíveis de deslocamento. Ao mesmo tempo trata-se de tornar 
evidente que determinadas concepções que temos de obras são assegura
das pelas impressões que o próprio museu construiu delas, principalmen
te se pertencerem a coleções museológicas como é o caso. Ao proceder 
esta organização expositiva, a instituição possibilita com que tenhamos a 
oportunidade de investigar os meandros de suas coleções ao mesmo tem
po que transforma o museu em um ambiente propício ao conhecimento. 
Temos assim um museu não mais congelado no tempo da memória, mas 
a possibilidade de por vezes abordar estas obras e suas leituras em seus 
possíveis momentos de “distração”, transformando assim este espaço, ou 
seja, o próprio museu em uma plataforma de revisão de nossas particula
res visões do mundo.

ou de grande envergadura histórica, estamos condicionados à ilusão, pois 
impedidos de entrar plenamente em seus interstícios ou de nos plasmar
mos na própria cena não conseguimos entender seu real significado, ou o 
contexto em que ela foi criada, o que leva a questionarmos se o espaço 
da obra é real ou imaginário. A sensibilidade estética a partir da recepção 
e da percepção sofre mudanças e traz a obra para outra realidade onde os 
estímulos do mundo de hoje interferem na nossa visão. O aqui e agora da 
obra de arte, na sua existência única, é que desdobra a sua história. A tra
dição requer uma reconstituição precisa e que só pode partir do lugar onde 
se achava o original.Tendo 
que, “distrações da memória”, é esse espaço no tempo, dentro do qual a 
obra se criou e teceu relações com aquele tempo histórico e se transforma 
ao ser colocada em convivência com obras de outros períodos. A percep
ção é alterada quando as relações não são reguladas por convenções, sejam 
elas cronológicas ou históricas, mas pelo fato das estratégias do processo 
curatorial revelarem aspectos até então não percebidos. O que se almeja 
é que o conjunto de obras escolhido, temporariamente desprovido de sua 
historicidade, mostre a sua predisposição de se articular com as obras de 
diversos períodos e se associar as demais de forma inédita.

Distrações da Memória: O Museu como Modo de Rever o Mundo é uma 
exposição histórica e comemorativa dos 60 anos do MARGS, é um con
vite para a fruição de um número de obras relevantes do acervo e para 
as quais a curadoria propõe uma nova visão e uma nova experiência no 
contexto do museu.

vista esta situação, podemos considerarem
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PERDAS E GANHOS DA MEMÓRIA QUE POSSIBILITAM 

NOVAS PERSPECTIVAS DE PERCEBER A ARTE NO MUSEU
J
D A exposição Distrações da Memória: O Museu Como Modo de Rever o Mundo, 

reúne um considerável grupo de obras do acervo do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, percorrendo todo o seu arco histórico, ou seja, de 
meados do século XIX até a contemporaneidade. A motivação para a rea
lização desta exposição partiu da necessidade de chegarmos agora a um 
terceiro estágio de concretização de um programa de leitura das obras do 
acervo do museu, empreendido com afinco a partir do início de 2011, 
quando começou esta gestão. A primeira fase desse processo consistiu 
em um grupo de exposições que questionasse as premissas de formação 
canônica, e por consequência produzisse um espaço mais amplo para a 
inclusão de obras em um campo de leitura que mostrava-se até então res
tritivo a um pequeno conjunto de obras que o museu acabou por conven- -g 
cionar como sendo aquelas “mais relevantes” de seu acervo. Esse extenso ^ 
projeto de exposições tornou possível compreendermos melhor a nature- £ 
za, o perfil e a grandiosidade do acervo do MARGS, e, ao mesmo tempo 
começar a sedimentar uma pequena tradição artística com base em uma ^ 
perspectiva mais inclusiva de museu. Uma segunda fase buscou produzir t5 
exposições que criassem um diálogo mais efetivo entre as obras do acervo §> 

diversidade de outras que não integravam as coleções do museu, o
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