


0 CORPO EM EVIDÊNCIA NO MUSEU

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta a exposição 
Arte Placentária, de Umbelina Barreto. Esta é a primeira exposição mono- 
gráfica de grande envergadura que é realizada sobre a obra da artista. Em 
boa parte de sua produção, o corpo transforma-se em uma plataforma 
de inscrição das vontades, dos desejos e da dimensão política do cor
po, especialmente quando confrontado com a experiência concreta das 
visões românticas do retrato, do qual essas obras fazem pouco caso. Se 
pensarmos que uma parcela significativa da tradição artística foi fundada 
na verossimilhança do retrato, e que a pintura fundamentou sua dimen
são representativa na condição de reproduzir o corpo à sua imagem e 
semelhança, poderemos entender um vasto campo da história da arte 
como tendo gravitado primordialmente em torno dele.

A produção de Umbelina Barreto dedica-se extensivamente a investi
gar o corpo como um campo ideológico e político de batalha, fazendo-o 
por meio de um intenso exercício do desenho e outros elementos grá
ficos. A materialidade dessas obras assinala uma experiência por vezes 
mais pictórica e, em outras, intensamente gráfica. Vemos claramente em 
sua obra uma determinação em reivindicar o corpo para uma situação de 
investigação do espaço político de atuação do poder, transformando-o 

um território de exploração do trabalho e dos desejos da sociedade 
capitalista.

O corpo na arte ocidental transformou-se com frequência em um por
to seguro para aqueles artistas que desejam expressar-se através da for
ma, muitas vezes sem levar em consideração que estão incorrendo em 
uma abordagem fundamentalmente romântica e esquecendo-se de que 
o corpo é sobretudo um depositório das transformações sociais e políti
cas que migram imediatamente para ele. Em um universo de constante 
batalha pelo controle do corpo, a obra de Umbelina Barreto coloca em 
evidência as formas de aprisionamento, ideologizaçáo e exploração que 
se manifestam a todo o momento e que costumam passar despercebidas 
pela idealização dg corpo diante da arena pública.

Nesse processo, a obra adquire uma dimensão política relevante, esta
belecendo um espaço de reposicionamento do corpo como um campo 
para revelação das mazelas da convivência entre aquilo que é evidente e 
o que é imposto por um sistema de repressão. Uma economia política do 
corpo, como se sabe, determina sua problematização, de modo que este 
não possa mais ser destituído de uma dimensão simbólica de um cani
balismo que devora aqueles que deixaram de ser sujeitos e passaram a 
objetos, de uma sociedade que se alimenta de nossos corpos e, inclusive, 
de nossos espíritos.

Ao realizar esta exposição, o MARGS dá continuidade ao seu projeto de 
promover a obra de artistas mulheres que ainda não receberam a visibi
lidade que sua produção merece. Por esse motivo, a exposição da artista 
Umbelina Barreto reveste-se de maior significado, tanto por apresentar 
uma produção inédita da artista quanto por abrir as portas do museu 
para uma produção ainda sem circulação adequada, oferecendo, assim, 
uma contribuição significativa para que possamos constituir gradual
mente um novo panorama de obras para sedimentar uma tradição artís
tica mais aberta, renovadora e inclusiva.
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0 DESENHO PLACENTÁRIO DE UMBELINA BARRETO

de fazerem referência ao esforço dispensado em sua realização. Com 
tintas fluídas sobre carvão através de giros constantes do suporte as 
imagens se sobrepõem para formar um novo plano com escritas de
senhadas fazendo emergir uma nova série de desenhos.

Na série Idiotas-artistas, Idiotas-mulheres, já na passagem do ano 
2000, os desenhos são realizados sobre tecidos com carvão, tintas 
fluídas e reveladores fotográficos que deixam ver a grade em que são 
elaboradas sobre papel fotográfico. A série traz reflexões sobre a con
dição da mulher na arte e deixa entrever uma sociedade que atribui 
ao homem um papel mais importante que o da mulher. Os desenhos 
falam de uma arte placentária (em contraponto a arte seminal) com o 
intuito de marcar e/ou reinvidicar o espaço da mulher na arte.

As instâncias de investigação buscam através do gesto e do em
bate corporal as relações intrínsecas entre tempo, corpo e espaço. O 
corpo, como lugar que se comunica através dos seus sentidos, da ma
terialidade e da fisicalidade espacial transmite sensações de beleza e 
encantamento, além de questionamentos e múltiplas interpretações.

A emergência do corpo na arte contemporânea assinala que ele foi 
um tema recorrente para a arte, entretanto, a partir dos anos de 1950 
vemos que ele se liberta da iconografia secular que o representou e passa 
a se constituir como expressão em si mesmo, tanto no que diz respeito a 
sua significação, quanto na sua ação, pois nesse período a BodyArt usa-o 
como suporte para as mais variadas experimentações. Nos anos de 1990 
se instalou uma crise em relação ao corpo, ou seja, a partir da sua reinven- 
ção estética, reconstrução e desmaterialização são abordadas as trans
formações que a era do consumo, da ciência e da tecnologia trouxeram 
instigando reflexões a cerca da identidade e também do corpo construí
do. Na arte dos anos de 1990 e 2000, o corpo foi retomado e investigado 
através de diversas linguagens. Foram realizadas exposições internacio
nais' sobre o tema e podemos citar no Brasil duas grandes mostras que 
tiveram seus focos nas questões relativas ao corpo. O Panorama da Arte 
Brasileira que ocorreu em 1997, no Museu de Arte Moderna de São Pau
lo (MAM) com curadoria de Tadeu Chiarelli e a XXIV Bienal de São Paulo, 
com curadoria de Paulo Herkenhoff e Adriano Pedrosa, teve como tema 
a antropofagia e mostrou a tendência de revalorização do corpo na arte 
daquele período. Kátia Canton falou sobre um corpo visto como moldura, 
tema e campo ilimitado de experimentações, muitas vezes catárticas e 
autobiográficas como forte tendência na arte brasileira da geração 1990- 
2000.3

A representação do corpo nas obras de Umbelina Barreto tem sido o 
assunto principal dos seus desenhos. A figura feminina recorrente está 
voltada para buscas existenciais e embates sociais e políticos e foi ide
alizada neste recorte de tempo que abrange a última década do século 
passado. Os desenhos apresentam formas estilísticas e potencialidades 
expressivas do feminino. A linguagem expandida remete ao tridimensio
nal, em que a plenitude da forma plástica permite um novo percurso para 
o olhar através de uma estética sensível e questionadora em relação às 
questões femininas.

Os Desenhos Precários foi uma série que a artista iniciou em 1997, logo 
após a conclusão do mestrado em Filosofia e foi o resultado de uma ne
cessidade urg’ente de retorno à criação. A matéria originada pela mistura 
de materiais distintos foi um contraponto à pureza da filosofia, segundo 
a artista e, ainda, muito próxima do ato de filosofar, pois a instauração 
sobre o "papel-pele" demonstra a presença de pouca matéria e assinala 
essa proximidade. O desenho toma para si a forma de uma pandorga, 
pois ao expandir-se no ar acentua a pesada-leveza da forma feminina, 
em um contraponto, em que o carvão e o fio de aço demarcam as linhas 
de força que sustentam o papel e a fibra de vidro de intensos coloridos.

Nos "desenhos placentários"que se iniciam logo após, em 1998, a na
tureza uterina da figura busca no papel o suporte para a sua ação. Inscrito 
no tempo, em que o ato físico de Umbelina é transformador, propõe um 
embate entre os corpos: o próprio corpo da artista e o do desenho. Os ta
manhos de 150 x 150 cm chegam até 350 cm e narram um processo além
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Vive e trabalha em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem três pre- 
miações em desenho, 1979, 1980 e 2000. Vem realizando produção 
regular em poéticas visuais, com ênfase na linguagem do desenho. 
Tem participado de exposições Bienais, e realizou exposição indi
vidual em 2014, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa, Portugal. Possui Graduação em Artes Plásticas/Habilitação 
Desenho e pintura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
UFRGS (1978); Mestrado em Filosofia da Linguagem, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS (1994); e Douto
rado em Educação pela UFRGS (2008). Atualmente é professora do 
Instituto de Artes da UFRGS. Na pesquisa tem atuado nos seguintes 
temas: Ensino e Pesquisa da Linguagem do Desenho e Ensino e Pes
quisa em Semiótica Discursiva, umbelina.barreto@ufrgs.br
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ABERTURA DIA 7 DE OUTUBRO DE 2014, ÀS 19H

Visitação de 8 de outubro a 9 de novembro de 2014 
De terças a domingos, das lOh às 19h 
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