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Retrospectiva de Mário Rõhnelt: 
Preenchendo uma Lacuna da Historiografia

A presente retrospectiva vem ao encontro da necessidade premente 
de realizar mostras e publicações de fôlego sobre artistas chaves da 
produção local e nacional, como forma dc divulgação, registro e 
fonte para a historiografia da arte. No caso de Mário Rõhnelt, esta 
oportunidade reveste-se de importância por se tratar de um dos 
artistas icônicos do desenho contemporâneo do Rio Grande do Sul, 
produção que teve um incremento muito específico na transição da 
década dc 1970 para 1980. Nesse período, o mesmo da afirmação 
desse artista como profissional das artes visuais, ocorreu também 
o desenvolvimento local de outras mídias, além do desenho, como a 
instalação e a fotografia. Contribuiu igualmente ao estabelecimento 
inicial da obra dc Mário Rõhnelt a existência pari passu de um 
mercado de arte local (galerias e compradores), mais amplo c mais 
diversificado do que hoje encontramos em Porto Alegre.

Tais exposições monográficas, resultado de pesquisa, projeto 
curatorial e publicações são sempre um desafio cm particular. De 
minha experiência anterior com Amílcar de Castro e Francisco 
Stockinger, a atual investigação diferencia-se pelo fato de Mário 
Rõhnelt ser dc uma geração bem mais recente que os anteriores, 
próximo a completar 65 anos (2015). Podemos afirmar portanto que 
a produção de Mário Rõhnelt o situa como um artista entre os mais 
atuantes e significativos do Rio Grande do Sul, de princípios 
dos anos 1980 ao presente.

Mário Rõhnelt começou na arte em um ambiente tumultuado 
e contestador - auge da Ditadura Militar - cuja formação optou 
pela via independente, paralela e acompanhada pelos seus estudos 
em arquitetura (1970. UFRGS). Esta opção consciente, em desejar 
ao mesmo tempo fazer arte e obter uma profissão afim, chama a 
atenção pelo fato dc o artista não ter buscado nem o Atelier Livre 
da Prefeitura, nem o Instituto de Artes, as duas instituições de ensino 
de arte da capital gaúcha. Suas aspirações, no mesmo período, 
adquiriram um impulso definitivo pela afinidade e aproximação 
com o então acadêmico de arquitetura Milton Kurtz (1951-1994), 
com o qual passou a morar junto e estabelecer ateliê. Este foi um 
momento decisivo para Mário Rõhnelt, cuja produção constituiu-se 
a partir desse compartilhamento artístico e intelectual com Kurtz, 
cujas conexões mútuas marcaram dcfmitivamente a ambos. Tanto a 
produção de um quanto outro, obras autônomas, altamente originais 
e independentes ente si (no sentido de autorais), são resultado dessa 
circunstância específica, ou seja, desenvolveram-se como tal por 
estarem interligadas.

Esta exposição é dividida - e exibida - em produções características 
do artista, cada uma como um segmento. Iniciamos por sua 
primeira - e grande - fase como desenhista, na qual um grafismo 
primoroso cercou-se de motivos ligados ao seu quotidiano, centrado
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a enorme contribuição que sua produção tem a dar para a arte 
brasileira. Como não poderia ser diferente, a obra de Mário Rõhnelt 
pertence a uma exposição museológica que busca estrategicamente 
reposicionar a produção artística local com vistas ao enfrentamento 
das demandas da institucional idade. Em sua força estética, mas 
permanecendo consideravelmente na obscuridade e à margem das 
narrativas dominantes, a produção do artista é capaz de causar 
considerável impacto ao espectador desavisado, visto que introduz, 
de forma criteriosa, diversas táticas e movimentos estratégicos de 
articulação da forma artística.

Se considerarmos a produção artística de Mário Rõhnelt 
desde o início da década de 1970 vemos um conjunto de obras 
que já deveria ter ingressado de maneira visível na história da 
arte brasileira. Entretanto o que presenciamos é um incipiente 
engajamento das instituições (e por consequência do mercado), na 
visibilidade e legibilidade de sua obra. Por esta e outras razões o 
MARGS apresenta esta exposição deste artista cuja obra é antes de 
tudo demonstrativa de uma geração de vanguarda no Rio Grande 
do Sul e cuja produção é digna de status museológico. A obra de 
Mário Rõhnelt se antecipou a inúmeras investidas no território da 
arte POP no Brasil e a diversos desdobramentos da arte conceituai 
e possibilitou ainda uma renovação considerável através das 
abordagens figurativas que lhe conferiu um imensurável patamar 
de potencial criativo e artístico. Produzindo sistematicamente ao 
longo de cinco décadas, o artista introduz no campo artistico um 
repertório de obras radicais que atestam o ingresso das formas 
que colocam em cheque questões de gênero ao introduzir uma 
estética queer, e realizar uma investida na economia política do 
corpo. Poucos artistas no Rio Grande do Sul mergulharam com 
tamanha profundidade na dramatização do corpo lançando mão 
de um conjunto de estratégias artísticas que trouxeram para o 
universo do modelo a presença da sexualidade em sua relação 
com o espaço e os objetos.

A obra de Mário Rõhnelt introduz ainda a experiência política 
da imagem que atravessa um vasto repertório de elementos, de 
questões e objetos da história da arte até a intervenção decorativa 
do motivo. Nesse meio caminho, ela promove uma politização 
de inusitadas instâncias de socialização como a arquitetura e 
as obras de arte canônicas fotografadas em museus. Através 
de uma incursão nos meios que testam a instrumentalização da 
reprodutibilidade, a obra do artista nos coloca inúmeras dúvidas 
de ordem epistemológica, reafirmando ao mesmo tempo a força 
e o impacto da arte em uma arena de transformação política 
que faz de sua produção um caso único no ambiente cultural 
e artístico brasileiro.

na figura humana (sua própria imagem e de seus próximos), com 
base em fotografias que fazia ou se apropriava. Estes desenhos 
paulatinamente foram incorporando a cor em profusão até o 
trabalho ter encontrado na segunda metade dos anos 80 várias 
questões pertinentes à pintura. Constitui-se, assim, a segunda fase 
marcante do artista: as pinturas em acrílica s/tela e as pinturas 
em papel, extremamente coloridas e complexamente elaboradas.
O rigor c o exímio técnico do desenhista-pintor redimensionou 
em princípios nos anos 1990 o seu sempre presente interesse pela 
fotografia como assunto, e assim surgiu um numeroso conjunto 
branco e negro de pinturas sobre tela/lona e desenhos sobre papel 
em branco e negro. Em pouco tempo, em razão do estabelecimento 
das artes gráficas por software, essa produção desdobrou-se com 
as impressões de grandes proporções cuja “matrizes” Rõhnelt 
produziu digital mente.

Os demais segmentos da exposição integram-se por obras em 
diferentes suportes: aquelas que lidam com questões relativas 
aos livros de artista (início dos anos 1980 até o presente); as 
fotografias (em torno de 2000); a série Maquetes (2006). De forma 
inédita, apresenta-se na mostra a mais recente produção (2013-14) 
de Mário Rõhnelt, desenhos digitais feitos com base em suas 
interpretações ou releituras de obras do renascentista Giotto. 
Com esse apanhado, espero ter atendido a tarefa de realizar uma 
curadoria bem representativa a respeito do conjunto da obra de um 
artista plenamente reconhecido, tanto pela sua produção quanto por 
sua participação e articulação intelectual no sistema dc arte, o que 
reveste a exposição de maiores expectativas e reponsabilidades.
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A Obra de Mário Rõhnelt em um Mundo Visível
íHá muito Mário Rõhnelt merecia uma exposição retrospectiva à 

altura de sua obra. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul realiza 
assim esta primeira exposição com o objetivo último de gerar 
um corpo de reflexão acerca de sua produção, buscando ao mesmo 
tempo produzir legibilidade e propiciar sentido a este extraordinário 
conjunto de trabalhos. O MARGS dedica-se agora à continuidade de 
seu programa de exposições concentrando-se também em exposições 
monográficas que sejam capazes de apresentar conhecimento 
inovador sobre a obra destes artistas e ao mesmo tempo apresentar 
ao público uma vasta produção artística ainda desconhecida, 
apesar de se encontrar há anos nos estúdios dos artistas que vivem e 
produzem tão próximos ao museu. Este foi o caso recentemente 
da exposição Ana Norogrando: Obras 1968 -2013, que apresentou 
uma retrospectiva dc cerca de cem obras da artista, vislumbrando
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