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O que fazer diante disso?

Fahrion, João. O vestido verde, 1949

Aparições entre 2011 e 2015:

� Cromomuseu: a Experiência
� Distrações da memória: o 

museu como modo de rever o 
mundo

� Geografia da criação - Arte, 
Moda e Design

� Recortes do acervo- pintura
� Caro – cara – retratos

correspondentes

� Pinturas do acervo



Napoleone Grady. A Emigrante, 1887

Aparições entre 2011 e 2015

• Exposição Acervo permanente
• Alien: manifestações do disforme
• Cromomuseu – Galeria invertida
• Geografia da criação – arte, moda e design
• Manifesto Poder, Desejo, Intervenção
• Recortes do acervo – pintura
• Coleção de pinturas do acervo



E disso?



As estratégias 
política/ polícia

Por onde seguiremos para estar em relação?



Museu, História da Arte, Obra, 
Mediação: persistências



A história da arte de tipo antigo



• Vida de artistas

• Modernismo/ Romantismo/ Gênio

• Lugar dos homens 

• Princípio antropomórfico

• Berço Europeu

• Modernismo e sociologia



Ritratto del museo di Ferrante Imperato, gravura em metal, 1599.



David Teniers le Jeune (1610-1690), L'Archiduc Léopold 
Guillaume dans sa galerie de peinture italienne



“O MARGS possui atualmente 3.661 obras catalogadas em seu acervo, que 

vão da primeira metade do século XIX até os dias atuais. São trabalhos que 

envolvem diferentes linguagens das artes visuais como pintura, escultura, 

gravura, cerâmica, desenho, arte têxtil, fotografia, instalação, performance, arte 

digital, design, entre outros. A coleção do museu é composta por arte brasileira, 

com ênfase na produção de artistas gaúchos, e também por obras estrangeiras, 

da qual conta com nomes significativos da arte mundial.”

http://www.margs.rs.gov.br/midia/colecao-de-pinturas-do-acervo/

(Texto da exposição Pinturas do Acervo- de 19 de maio a 19 de junho de 2016)



Luvas de Francis 
Bacon vão a leilão.

Não esquecer: A história da arte, a instituição museal e 
arte não é neutra! A quem serve o culto aos artistas como 

seres especiais?







Um museu de relatos fixos.

Museu no século XX:
Até a segunda guerra:
• Vontade de indexação
• Classificação
• Interceptação
• Projeto racional e educacional
• Relação entre Público e Privado: Saída do Privado e ingresso dos objetos na esfera 

pública
• Estruturação do sistema
• Fervor das vanguardas-Modernismo
• História da arte- Métodos estruturante (PANOFSKY/KANT)
• O GUIA E O MEDIADOR



Se até o século XVIII, a maior parte da população não tem acesso às
coleções particulares - com exceção dos acervos da Igreja -, a partir
de então verifica-se a criação de fundos públicos; primeiro as 
bibliotecas, em seguida os museus. Ao contrário das coleções
particulares, os museus têm caráter público e permanente. Sua
criação, de modo geral, coincide com doações e compra de coleções
particulares pelo Estado, ou se relaciona de perto com a 
nacionalização das antigas propriedades reais, nobiliárias ou
eclesiásticas.



Museu

Há pratos, mas falta apetite.
Há alianças, mas o amor recíproco se foi
há pelo menos trezentos anos.

Há um leque — onde os rubores?
Há espadas — onde a ira?
E o alaúde nem ressoa na hora sombria.

Por falta de eternidade
juntaram dez mil velharias.
Um bedel bolorento tira um doce cochilo,
o bigode pendido sobre a vitrine.

Metais, argila, pluma de pássaro
triunfam silenciosos no tempo.
Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do 
Egito.

A coroa sobreviveu à cabeça.
A mão perdeu para a luva.
A bota direita derrotou a perna.

Quanto a mim, vou vivendo, acreditem.
Minha competição com o vestido continua.
E que teimosia a dele!
E como ele adoraria sobreviver!

Wislawa Szymborska



• A década de 1960. A década de 1970. A queda do Muro de Berlim e suas
consequências, em 1989. A queda das Torres Gêmeas em Nova York, 
em setembro de 2001. Quatro momentos em que se desliza a noção de 
uma datação próxima para o início da experiência do que chamamos
contemporaneidade. 

• Eventos e marcas ocidentais (europeias e norte americanas) que serviram de 
marco para pensar a experiência do existir em nosso tempo, no Ocidente.

• SERÁ O NOSSO TEMPO O MESMO DAQUELE ONDE NASCE O MUSEU?
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Néstor García Canclini (2012), fala-nos de 
uma sociedade que chega ao século XXI 
sem paradigmas de desenvolvimento que 
possam dar conta de explicá-la. Apenas
“relatos dispersos e fragmentados”. Uma 
“sociedade sem relato”.

As duas últimas narrativas de um século que iniciou duas vezes foram a queda do 
muro de Berlim, e sua promessa de um mundo sem fronteiras, e a queda das 
torres gêmeas. 
Quando trata dessa sociedade, Canclini refere-se menos a falta de relatos e mais à 
“condição histórica na qual nenhum relato organizou a diversidade em um mundo
cuja interdependência leva muitos a sentirem falta dessa estruturação” (CANCLINI, 
2012, p.25) 



• “uma praça encardida pode muito bem virar imagens 

de museus para alguns apreciarem em exposições e 

terem sensações de alívio por tudo aquilo se passar 

com outros.” Arlindo Gonçalves in Rezende Maria 

Valéria. 40 dias.



Escolher o Museu: porque essa instituição tão
recorrentemente policialesca?

COMO NARRAR/RELATAR O MUSEU EM UMA 
SOCIEDADE SEM RELATO?



Do Museu à Exposição

“A obra de arte não existe no vazio. Suas características e o papel que estas desempenham

em um processo interpretativo são sempre circunstanciais. Muda-se o contexto, muda-se o 

conteúdo. O contexto é uma situação em que as relações entre forma e significado são

atualizadas, ainda que preservem vínculos virtuais com os territórios institucionais

consolidados. Ou seja é no momento em que o contexto se faz presente no processo de 

significação que se estabelecem as relações de pertinência dos procedimentos de curadoria

e de organização dos elementos que constituem uma exposição. Aos espaços

museológicos atribui-se a função de acolher objetos que, de acordo com as especificidades

de uma missão institucional são considerados relevantes para a consolidação de um 

modelo interpretativo. Nessa perspectiva, o curador é o produtor de um discurso que expõe

a obra de arte segundo critérios que são interpretados por seus contemporâneos.”

(Martínez, Elisa de Souza. Curadoria, deslocamentos e porosidade das Fronteiras
Institucionais)





Da Revolta a Posmodernidade: 

1962-1982

A exposição resume uma das 
mais notáveis características
da coleção e de sua forma de 

exposição 
a presença de filmes e literatura 

cercando 
Os trabalhos visuais e instigando 

maneiras de ver e pensar uma 
exposição de acervo engajada 

histórica e politicamente e que tenha 
uma atenção declarada às questões 

das revisões da história e da arte



A exposição do cubismo
abre com uma grande
projeção de  “One 
Week”(1920), de Buster 
Keaton  chamando a 
atenção para a 
simultaneidade do uso das 
perspectiva e formas
distorcidas na cultura
popular.  “Em uma das mais
emocionantes e 
devastadoras salas “Art in a 
Divided World, 1945-1968” A 
sala de abertura contém
uma solitária foto de Lee  
das tropas dos Estados
Unidos em Buchenwald  
justaposta por dois trabalhos
de Picasso, ilustrações de 
Pierre Reverdy (Song of the 
Dead-1946 )e a pintura
“Três cabeças de ovelha
(1939  colocadas ao lado de 
uma projeção de Alan 
Resnais com o seu
documentário sobre o 
holocausto Night and 
Fog(1955)



O efeito da exposição acaba 
posicionando Guernica na história 
política e social e ao mesmo 
tempo em um discurso da arte e 
sua história que não ratifica a 
inovação formal ou a 
singularidade do gênio mas sim, a 
contextualiza no centro de uma 
cultura visual que passa a integrar 
a narrativa do museu. Palestras, 
arquivos, publicações, matérias 
de jornal e gravações em aúdio e 
vídeo acabam por inserir a pintura  
e sua exposição em um contexto 
mais amplo.

As Exposições do “Reina Sofía” escolhem penetrar profundamente em cenas e 

contextos

que afetam também sua política de aquisições, pesquisas e educação.

(...) O Museu acredita que necessita constantemente encontrar novas

formas de mediação e solidariedade entre a cultura intelectual e erudita e os 

movimentos 

sociais, entendidos como as movimentações que se dão na sociedade, fora do 

museu.



A Pesquisa



Objeto como plano
Exposição, narrativa e História como montagem

Pensemos aqui, junto com Eisenstein e troquemos o fragmento

de filme pela obra a ser exposta:

“Qualquer um que tem em mãos um fragmento de

filme a ser montado, sabe por experiência, como ele continuará

neutro, apesar de ser parte de uma sequencia planejada até que

seja associado a outro fragmento quando de repente adquire e

exprime um significado mais intenso e bastante diferente do que

foi planejado para ele na época da filmagem. (Eisenstein, p.20)



(…)acaso ao passarmos de um 
trabalho a outro em uma 

mostra, apagamos o anterior 
para adentrarmos em um 

mundo específico do seguinte? 
Ao entrarmos em uma sala, 

silenciamos o som dos vídeos 
projetados na sala ao lado? 

Acaso poderíamos pensá-los 
isoladamente como quis a 

quimera modernista? (Simões, 
2016)



Vejamos o caso da Dama de

Branco, obra de Arthur

Timóteo da Costa, datada de

1906. Trata-se de um óleo

sobre tela adquirido pelo

MARGS em 1957.

Timótheo da Costa, Artur. A Dama de Branco,1906 

Uma obra é sempre a 
mesma obra?



Durante os anos de 2011 e 2015,

a pintura participou de pelo

menos sete exposições

diferentes, o que equivale a mais

de uma exibição por ano. Cada

uma dessas exibições foi baseada

em um tema, narrativa e

abordagens distintas. Pensemos

nessa pintura como um plano e

nas exposições como filmes.

• Labirintos da Iconografia
• Mecanismos/dispositivos
• Cromomuseu – Cromofobia, a 
cultura
• Distrações da memória
• Geografia da criação – arte, 
moda e design
• Recortes do acervo – pintura
• Caro, cara – retratos
correspondentes



Podemos então afirmar que pelo menos sete filmes diferentes utilizaram o mesmo

plano para narrativas e sequências completamente distintas. A mesma obra, em

diferentes usos no espaço para constituir discursos distintos sobre o acervo, a

obra de arte e a arte, de maneira mais ampla.



Detalhe da Exposição: Labirintos 
da Iconografia, 2011. Pinacoteca



Detalhe da Exposição “Cromomuseu”-Sala Aldo Locatelli-2012-2013



Se, por um lado essas exposições e os trabalhos

apresentados nelas têm, em grande parte dos casos

estudados, a figura curatorial como articuladora das escolhas

e seleções, por outro lado, suas opções não podem ser vistas

como ações individuais, mas como resultado das elaborações

e negociações entre instituição, colecionadores, interesses

em visibilidade de trabalhos específicos ou na diversidade do

acervo e projetos gerais de museus e fundações, incluindo-se

aí as especificidades dos trabalhos selecionados.



Há assim, uma política da arte que
precede as políticas dos artistas, uma política
da arte como recorte singular dos objetos da
experiência comum, que funciona por si
mesma, independente dos desejos que os

artistas possam ter de servir a esta ou aquela

causa. O efeito do museu, do livro, ou do

teatro, tem a ver com as divisões de espaço e

tempo e com os modos de apresentação

sensível que instituem, antes de dizer respeito
desta ou daquela obra” (pg. 63)



Sentidos se deslocam...
Museu como produção de novos horizontes

• Muito obrigado!

• igorartes@hotmail.com
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