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ARTICULAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO SENTIDO EM CURADORIA
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SINTOMAS DO CONTEMPORÂNEO ATRAVÉS DA HISTÓRIA

Toda obra de arte é ao mesmo tempo um mecanismo e um dispositivo. Como 
dispositivo, uma obra articula o sentido através de características que lhe são 
singulares. Como mecanismo, ela ativa o olhar e o transforma em protagonista. Nesse 
aspecto, as obras de arte são fundamentalmente aparelhos de produção de 
significado. MecanismosIDispositivos exibe um conjunto de obras da coleção do 
MARGS que, uma vez colocadas em convivência, criam uma rede de relações capazes 
de alterar nossa percepção de história, realidade material, contexto e experiência 
estética. A ausência de similaridade formal, estética e conceituai entre elas é o que as 
torna passíveis do estabelecimento de uma rede de sentidos que gera diferentes 
possibilidades de experiência da produção artística como um fenômeno. A força 
advinda de suas relações é o que produz aquilo que podemos chamar de uma 
determinação da natureza criativa da arte.

Esta é uma exposição sobre as articulações entre obras. Seja através de 
mecanismos dejustaposição, analogias ou deslocamento contextual, a conjunção 
de fatores que torna uma exposição possível são postos em prática em um projeto 
curatorial. Ele ativa a obra de arte em diversos níveis de relações produtivas. Os 
mecanismos que são colocados em efeito pelos artifícios de uma exposição 
tornam-se fundamentais para estabelecer a estrutura conceituai que une um 
conjunto determinado de trabalhos. Modelos vivos, pinturas, naturezas-mortas, 
abstrações, matéria cromática, empasto, espaço, figuração e outros elementos, 
tornam-se fundamentais para articular uma proposição curatorial a partir de 
obras. O processo curatorial, por sua vez, é constituído por um conjunto de 
estratégias as mais diversas que, ao serem postas em prática, são capazes de 
revelar aspectos artísticos de uma obra de arte até então encobertos pela 
opacidade inerente aos objetos. Produzir transparência capaz de dar visibilidade a 
essas características é uma das mais importantes tarefas de uma curadoria.

As escolhas de obras feitas para esta exposição são de variados períodos, 
estilos e proposições estéticas. Todas elas, entretanto, estão inscritas aqui sob 
uma perspectiva de "objetos contemporâneos". Trata-se de propor uma 
subversão da noção de categorias históricas que, provisoriamente removidas, 
possibilitam introduzir um novo olhar sobre um conjunto de obras. Nesse caso, as 
relações não são reguladas por convenções históricas ou sistemas 
organizacionais. Ao fazê-lo, a exposição possibilita reconstituir o espirito 
contemporâneo que lhes permitiu existir em 
determinado contexto histórico. Esse potencial 
criativo e estético permanece em algum lugar dessas 
obras como um dispositivo contemporâneo, 
independentemente do tempo histórico de sua 
constituição. Para ativar a contemporaneidade de 
algumas dessas obras históricas, um conjunto de 
outras obras contemporâneas foi colocado em 
situações de justaposição capazes de reinstituir de 
forma considerável a predisposição original dessas 
obras que se identifica com a atualidade. Olhar obras 
de arte através de disposições associativas possibilita 
uma rearticulação do sentido através do atrito 
conceituai entre sua realidade material e a articulação 
do significado que a obra põe em efeito.

Através de uma disposição não cronológica de obras, foi desfeita mais 
uma vez a inclinação historicista que frequentemente ronda as exposições. Por 
outro lado, a concepção de "exposição coletiva", ou seja, uma união de obras 
produzidas por genialidades e harmoniosamente dispostas em um conjunto, 
também não mais procede nesse caso, porque elas foram colocadas nesse 
contexto por uma razão específica. Não faz mais sentido recorrer ao expediente 
de uma exposição de conjunto que formule uma concepção tradicional de obras 
como estando em uma exposição para "representar" este ou aquele artista. 
A obra automaticamente faz isso, bastando para tanto que ela simples
mente esteja lá.

Sem que grande parte de nós tenha percebido, houve uma mudança 
radical no status da produção contemporânea. Ela passou de uma condição de 
continuidade histórica, isto é, de uma evolução produzida até o período moderno, 
para um continuum que a caracteriza como um fenômeno cultural capaz de 
ultrapassar qualquer referência de tempo, tanto em relação ao passado quanto ao 
futuro. O objeto de arte contemporâneo é, nessa ótica, uma pura presentificação 
se comparado a períodos anteriores da história da arte desde a Renascença. Nesta 
exposição, somam-se a obras contemporâneas um conjunto de obras históricas
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que foram absorvidas repentinamente pela produção 
recente justamente por apresentar o que podemos 
chamar de sintomas do contemporâneo.

As obras do acervo do MARGS reunidas nesta 
exposição representam claramente tal predisposição.
Iniciando pela obra A Dama de Branco (1906), de 
Arthur Timótheo da Costa, onde uma figura feminina 
repousa por um momento durante um passeio a uma 
exposição. Ao fundo, vemos pinturas que são refletidas 
nas pinturas da parede de um museu. A disposição 
lateral das pinturas Dafne e Cloé (1891), de Pedro 
Weigãrtner e Lapetitmare (1899), de Rosa Bonheur, de 
certa forma estabelecem uma situação de paralelismo 
com aquelas pinturas que vemos representadas na 
pintura de Timótheo da Costa, criando um museu 
ficcional que é antes o resultado de uma ambientação 
produtiva do espaço de exposições. Tal procedimento
é utilizado muitas vezes com o objetivode envolver a audiência em uma relação de 
temporalidade espacial e conduzi-la a uma leitura predeterminada. Trata-se de 
um processo de espelhamento que as exposições comumente utilizam, mas que 
raramente são explicitados apriori para o público.

Em extremo opostos desta exposição encontram-se A Dama de Branco e a 
pintura sem título (2011), de Frantz. As duas obras foram expostas anteriormente 
lado a lado em Labirintos da Iconografia'. Aqui a obra de Frantz é levada ainda 
mais a um estado de descorporificação pelo vácuo do espaço produzido pela sala e 
pela distância visual entre o vestido branco e esse "corpo" que se torna agora a 
própria pintura descolada da superfície. Os escorridos da tela (resultado 
da simples arrecadação de um pedaço de forração de ateliê) tornam-se 
uma representação mimética (entendida a quase redundância da expressão), 
introduzindo-se e reverberando-se nos próprios artifícios da pin
tura. Ironicamente, as pregas do vestido veem-se imitadas nos escorridos 
dessa pintura de Frantz, mostrando que a arte é um jogo de conven
ções e de autoespelhamento.

A materialidade do vestido dessa figura feminina vê-se 
replicada igualmente em Linha Verde entre Tela (1975), de Paulo 
Roberto Leal, e na obra Itapura (1999), de Lia Menna Barreto. O 
vermelho das maçãs de Pedro Alexandrino transferem-se para Figura 
em Tensão (1969), de Iberê Camargo, uma radicalização da cor que 
extrapola os limites da forma para desfazer-se em gestos e 
reconstituir-se posteriormente através do empasto. Diante da lógica 
de Iberê, a pintura sem título (2011), de Gilda Vogt, deixou apenas os 
ossos expostos, como se a carne tivesse sido retirada. O vermelhão das 
duas pinturas não apresenta nenhum parentesco, apenas sinaliza para 
a discrepância entre uma obra e outra, mostrando que as 
particularidades são antes de tudo assimétricas em sua constituição. 
Cristo Crucificado (s. d.), de Guilherme Litran, dialoga com a pintura 
quase monocromática Canción de Ia tierra para un largo adiós (1988), 
de Heloisa Schneiders da Silva. Podemos dizer que o negro do fundo da 

pintura de Litran estende-se para fora do espaço da pintura, bem representado 
pela pintura de Schneiders, e a centralidade vertical de sua pintura é a mesma 
daquela do cristo de Litran, agora dividida apenas por uma barra de metal. O que 
impressiona é que, colocadas lado a lado, essas duas obras tornam-se, em 
determinado momento, extremamente próximas. Uma outra pintura de Cynthia 
Vasconcelos, Selva de Pedra (1986), vê seus rasgos que se descolam da superfície 
da pintura refletidos nas feridas do cristo de Litran. Não é mera coincidência, nem 
uma analogia simplista. Rasgos e feridas sempre estiveram presentes na pintura 
ao longo da história; eles apenas adquiriam um pathos moderno com Lucio 
Fontana e sua série de Conceitos Espaciais dos anos de 1950. Porém, a mesma 
monocromia adquire outra forma de realidade material na pintura sem título 
(2010), de Dudi Maia Rosa. Em um processo inverso, deixa-se entrever o espaço 
branco da parede, e uma massa de negro espalha-se pelo espaço da pintura, 
absorvendo todo o campo de exposição através de um parêntese no espaço. 
Quatro situações que se completam e radicalizam a problemática da pintura na 
forma de dispositivos. Ao lado da obra de Dudi se encontra uma escultura sem 
título (2002), de Carlos Fajardo realizada com placas de granito negro e granito 
verde intercalados por placas de vidros. A obra de Fajardo sempre tratou das 
questões pictóricas, mesmo lançando mão das formas tridimensionais.
1 Exposição realizada pelo MARGS, de 28 de junho a 14 de agosto de 2011,

Outra situação é oferecida pela pintura Casa Inundado 
(2011), de Eduardo Haesbaert, que praticamente "afoga" as relações 
estabelecidas pelas obras anteriores. A verticalidade desaba, a 

— superfície é contaminada pelo branco, os planos convergem. O drama
da superfície monocromática é encenado por essas cinco obras, ainda 
que nem todas sejam de fato monocromáticas em sua constituição 
estrita. No centro desta exposição situa-se a obra de Aparício da Silva, 
Conjunto de 6 Cilindros com Fita em Feixe Irregular, uma escultura de 
1983 cuja verticalidade ocasional reflete-se em praticamente em 
várias das obras incluídas, demonstrando que a arte nunca abdicou 
da orientação vertical como modo de reafirmar a relação 
representacional do corpo.

Seria quase uma arbitrariedade inserir nesse grupo a obra 
Peça n- 9 (1987), de lole de Freitas, colocada igualmente em paralelo 
com A Dama de Branco, não fosse pelo fato de que seus trabalhos 
dessa série são essencialmente uma manifestação do gesto em 
relação àquilo que podemos assinalar como desdobramentos do 

corpo. Toda a produção de lole desse período esteve associada a uma intensa 
relação com a corporificação do gesto, com a superfície da pele e com uma 
dicotomia entre o gesto e a razão, já que, se um seria gerado pela outra, esta 
perdería o controle da reciprocidade pragmática da vontade.

Essa mesma disposição volta-se para a interioridade na obra de lisa 
Monteiro, sem título (s. d.), onde buracos, fios e tecidos evidenciam outra ordem 
da interioridade, que podemos conceber como sendo essencialmente doméstica 
e, por isso mesmo, voltada para dentro das coisas, como um órgão. A mesma 
domesticidade é encontrada em Natureza Morta (1954), de Alice Soares, que em 
sua radical simplicidade mostra-nos que a pintura também é feita de motivos. 
Tecidos são recorrentes em toda a história da arte, e eles aparecem aqui em 
quase todas as obras. Tecidos e órgãos, dobras e drapeados. Não são esses 
tecidos um outro mecanismo da arte que nos conduz a um repertório de coisas 
que se tornaram familiares em relação à nossa própria disposição de encon
trar em objetos artísticos uma familiaridade que se mostre, vez ou outra, 
como sendo recorrente?

As obras Têmpora Mutantur (1898), de Pedro Weingàrtner, e Fumaça de 
Resgate-Azul (2003), de Camila Sposati, encontram-se lado a lado, introduzindo 
uma relação quase cinestésica através da representação da fumaça e da 
fotografia (que também é uma representação) da fumaça. Uma obra parece 
contaminar a outra, porque em uma, o surgimento do fenômeno é natural e em 
outra é produzido. Ao mesmo tempo, um pequeno estudo em pintura de 
folhagens de Weingàrtner sinaliza para uma materialidade que adquire plena 
forma em Têmpora Mutantur e continua fora na realidade de outro quadro. A 
disposição dessas duas obras lado a lado cria o que podemos chamar de "um 
distúrbio representativo" (da ordem da representação) que se configura na 
dissolução da ilusão ao produzir um mecanismo dispersivo que tende a provocar 
dúvida sobre a veracidade do procedimento artístico. Afinal, qual foi a ordem 
cronológica da produtividade invocada aqui?

As obras de Mário Róhnelt, sem título ambas de 2001, são fragmentos de 
pinturas canônicas de diversos gêneros fotografadas nas paredes de museus 
estrangeiros. Elas nos lembram que a arte é um universo de fragmentos; porém, a 
presença da arte é tão poderosa que faz com que tais fragmentos sejam tão 
significativos quanto o todo - política e ideologicamente falando. Essas obras, 
centradas em fragmentos de molduras e parte da superfície da tela, assinalam de 
maneira clara que a diferença entre o espaço real e o ilusório sempre foi uma das 
mais exploradas dimensões da arte ao longo da história. Elas apontam de 
maneira definitiva para o sentido desta exposição, a saber: os objetos artísticos 
são Mecanismos e Dispositivos de percepção que, uma vez ativados, tornam-se 
capazes de produzir uma variedade de significados que nos mostram que a arte é 
um infinito campo de conhecimento em plena turbulência.

Toda obra de arte é ao mesmo tempo um mecanismo e um dispositivo. Como 
dispositivo, uma obra articula o sentido através de características que lhe são 
singulares. Como mecanismo, ela ativa o olhar e o transforma em protagonista. Nesse 
aspecto, as obras de arte são fundamentalmente aparelhos de produção de 
significado. Mecanismos/Dispositivos exibe um conjunto de obras da coleção do 
MARGS que, uma vez colocadas em convivência, criam uma rede de relações capazes 
de alterar nossa percepção de história, realidade material, contexto e experiência 
estética. A ausência de similaridade formal, estética e conceituai entre elas é o que as 
torna passíveis do estabelecimento de uma rede de sentidos que gera diferentes 
possibilidades de experiência da produção artística como um fenômeno. A força 
advinda de suas relações é o que produz aquilo que podemos chamar de uma 
determinação da natureza criativa da arte.

Esta é uma exposição sobre as articulações entre obras. Seja através de 
mecanismos de justaposição, analogias ou deslocamento contextual, a conjunção 
de fatores que torna uma exposição possível são postos em prática em um projeto 
curatorial. Ele ativa a obra de arte em diversos níveis de relações produtivas. Os 
mecanismos que são colocados em efeito pelos artifícios de uma exposição 
tornam-se fundamentais para estabelecer a estrutura conceituai que une um 
conjunto determinado de trabalhos. Modelos vivos, pinturas, naturezas-mortas, 
abstrações, matéria cromática, empasto, espaço, figuração e outros elementos, 
tornam-se fundamentais para articular uma proposição curatorial a partir de 
obras. O processo curatorial, por sua vez, é constituído por um conjunto de 
estratégias as mais diversas que, ao serem postas em prática, são capazes de 
revelar aspectos artísticos de uma obra de arte até então encobertos pela 
opacidade inerente aos objetos. Produzir transparência capaz de dar visibilidade a 
essas características é uma das mais importantes tarefas de uma curadoria.

As escolhas de obras feitas para esta exposição são de variados períodos, 
estilos e proposições estéticas. Todas elas, entretanto, estão inscritas aqui sob 
uma perspectiva de "objetos contemporâneos". Trata-se de propor uma 
subversão da noção de categorias históricas que, provisoriamente removidas, 
possibilitam introduzir um novo olharsobre um conjunto de obras. Nesse caso, as 
relações não são reguladas por convenções históricas ou sistemas 
organizacionais. Ao fazê-lo, a exposição possibilita reconstituir o espírito 
contemporâneo que lhes permitiu existir em 
determinado contexto histórico. Esse potencial 
criativo e estético permanece em algum lugar dessas 
obras como um dispositivo contemporâneo, 
independentemente do tempo histórico de sua 
constituição. Para ativar a contemporaneidade de 
algumas dessas obras históricas, um conjunto de 
outras obras contemporâneas foi colocado em 
situações de justaposição capazes de reinstituir de 
forma considerável a predisposição original dessas 
obras que se identifica com a atualidade. Olhar obras 
de arte através de disposições associativas possibilita 
uma rearticulação do sentido através do atrito 
conceituai entre sua realidade material e a articulação 
do significado que a obra põe em efeito.

Através de uma disposição não cronológica de obras, foi desfeita mais 
uma vez a inclinação historicista que frequentemente ronda as exposições. Por 
outro lado, a concepção de "exposição coletiva", ou seja, uma união de obras 
produzidas por genialidades e harmoniosamente dispostas em um conjunto, 
também não mais procede nesse caso, porque elas foram colocadas nesse 
contexto por uma razão específica. Não faz mais sentido recorrer ao expediente 
de uma exposição de conjunto que formule uma concepção tradicional de obras 
como estando em uma exposição para "representar" este ou aquele artista. 
A obra automaticamente faz isso, bastando para tanto que ela simples
mente esteja lá.

Sem que grande parte de nós tenha percebido, houve uma mudança 
radical no status da produção contemporânea. Ela passou de uma condição de 
continuidade histórica, isto é, de uma evolução produzida até o período moderno, 
para um continuum que a caracteriza como um fenômeno cultural capaz de 
ultrapassar qualquer referência de tempo, tanto em relação ao passado quanto ao 
futuro. O objeto de arte contemporâneo é, nessa ótica, uma pura presentificação 
se comparado a períodos anteriores da história da arte desde a Renascença. Nesta 
exposição, somam-se a obras contemporâneas um conjunto de obras históricas

SSBBSSE-——
Foto: Wagner Patta

Mecanismos I Dispositivos l
- .

miv.

Gaudêncio Fidelis
Curador da exposição e Diretor do MARGS

curadoria de José Francisco Alves.



Visitaçao de 14 de abril a 24 de junho de 2012
De terças a domingos, das lOh às 19h

Entrada Franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s|n° • Centro Histórico
Cep: 90010-150 • Porto Alegre | RS • Brasil 
Fone (51) 3227.2311 • Fax (51) 3221.2646

wwww.margs.rs.gov.br

Apoio RealizaçãoEev.

MUSEU
EARTEDflrteplaitfai

Òo Rio G'ífKle do Sul

Secretaria da Cultura
Cfcl.ULOSE

http://www.margs.rs.gov.br

