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RESUMO: O presente trabalho descreve algumas indagações que nortearam a proposta 
curatorial da exposição Acervo em pensamento – uma proposta curatorial, realizada na 
Casa da Cultura da América Latina de 23 de maio a 30 de junho de 2013. Ocupando as três 
galerias da instituição (Galeria Acervo, Galeria de Bolso e Galeria Cal) a exposição reuniu 
três segmentos do acervo da instituição: etnográfico, artístico e de artesanato popular latino-
americano. 
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ABSTRACT: This paper describes some questions that guided the curatorial proposal for the 
exhibition  Acervo em pensamento – uma proposta curatorial, held at the Casa da Cultura da 
América Latina (House of Culture of Latin America) da Universidade de Brasília, from May 
23 to June 30, 2013. Occupying three galleries of the institution (Galeria Acervo, Galeria de 
Bolso and Galeria Cal) the exhibition combined three segments of the institution's collection: 
ethnographic, artistic and Latin American folk art. 
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Ao observar o panorama das exposições internacionais que foram realizadas nos 

últimos vinte e cinco anos, encontramos diversos eventos que ilustram, ainda que de 

modo indireto, os desdobramentos de um modo de pensar as relações entre objetos 

artísticos provenientes de contextos variados. Aparentemente, a denominação 

“internacional” utilizada para qualificar eventos que expressam um pensamento 

hegemônico passou a ser comprometida com princípios éticos que colocam em 

xeque qualquer tipo de autoridade institucional. Em vez de expressar a monofonia 

institucional, projetos curatoriais caracterizam-se pela polifonia e pela polêmica. Por 

outro lado, as categorias institucionais que eram utilizadas para distinguir segmentos 

de coleções de objetos com funções distintas passaram a ser permeáveis e 

instáveis. Gradualmente, o foco tem se deslocado e no lugar de buscar 

correspondência entre objetos e categorias pré-definidas olhamos para estas 

mesmas categorias com a finalidade de redefinir seus contornos. 
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A Casa da Cultura da América Latina da Universidade de Brasília foi criada há vinte 

e seis anos. Seus objetivos se confundem com os anseios da universidade em 

promover uma troca generosa e permanente entre outros centros de produção 

cultural da e sobre a América Latina. O marco para essa missão agregadora foi a 

realização do I Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, em 1987.  

Nesse evento, predominou a intenção política de valorizar a produção cultural 

regional, sobretudo nas ex-colônias ibéricas, que se afasta da influência hegemônica 

da cultura norte-americana. Inicialmente, a reunião de três segmentos de produção 

cultural de modo equânime em um mesmo evento produziu um panorama ufanista e 

afirmativo. Com o passar dos anos, o que poderia ter se tornado objeto de estudo e 

pesquisa permaneceu confinado a um sistema de conservação técnica que, embora 

tenha garantido de modo heroico a sobrevivência de objetos extremamente frágeis, 

foi mantido imune à pesquisa e ao pensamento crítico que pudesse atualizar sua 

relevância. Como acervo, tem permanecido confinado à rotina de conservação e 

exibição. Como material de estudo, permanece subserviente a uma categorização 

ultrapassada e irrelevante para uma revisão crítica da história da arte.  

Atualmente, o acervo, reunido em mais de vinte e cinco anos de funcionamento da 

Cal, é catalogado em três partes e é composto de mais de três mil itens. A ausência 

de um critério para definição das partes do inventário, ou de um sistema orgânico de 

catalogação,  reflete a distância que separa a atividade inventariante de uma missão 

institucional que possa retomar sua vocação inicial, vinculada às demandas da 

pesquisa sobre história da arte e da cultura no continente latino-americano. O 

distanciamento decorre das contingências institucionais que outorgam à Cal um 

papel significativo na política extensionista universitária e, ao mesmo tempo, 

desvinculam-na das atividades de ensino e pesquisa realizadas em outras unidades 

e centros de pesquisa.  

Ao rever o acervo em 2013 com a finalidade de realizar uma exposição (Fig. 1), 

confrontei o acervo da Cal com minha abordagem da história da arte e dos sistemas 

de exposição. Em meu trabalho sobre as relações entre primitivismo, exotismo e arte 

moderna, tenho analisado o modo no qual as exposições de arte e as coleções de 

museus opõem uma visão objetiva e universalista a outra, subjetiva e circunstancial. 
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Historicamente, o acervo da Cal não havia sido exposto anteriormente como uma 

única coleção. Então, minha opção por combinar os três segmentos (etnográfico, 

artístico e de artesanato popular) buscou evidenciar associações que embora 

presentes no pensamento moderno em busca de novos modos de representação, 

ainda causam estranheza. 

Vários problemas surgiram do confronto entre segmentos do acervo da Cal. Além 

dos conflitos no uso das terminologias que têm sido utilizadas para cada segmento, 

destaco o etnográfico como categoria mais abrangente e inclusiva do que as 

demais. Com essa perspectiva, retomamos uma reflexão sobre a inserção da arte 

plumária e indígena brasileira em exposições e situações museológicas que não tem 

como tema central o estudo etnográfico. Nesse contexto, o objeto de arte plumária 

torna-se uma figura de desconforto e inadequação na medida em que sua 

apreciação está apoiada nos mesmos parâmetros de qualidade plástica ou visual 

que são atribuídos a objetos artísticos.  

 
Fig. 1 – Cartaz da exposição Acervo em Pensamento – uma proposta curatorial. Designer: Helena 

Lamenza. 2013 
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A exposição Acervo em pensamento – uma proposta curatorial, realizada de 23 de 

maio a 30 de junho de 2013, ocupou as três galerias da Cal: Galeria Acervo, Galeria 

Cal e Galeria de Bolso. Nessa exposição foram articulados os diferentes segmentos 

do acervo (etnográfico, artesanato popular latino-americano e artístico) para propor 

uma análise da obsolescência das fronteiras teórico-metodológicas que os separam. 

Desse modo, expor lado a lado máscaras Kraó e desenhos de Tarsila do Amaral, 

cerâmica utilitária mexicana e gravuras de Aldemir Martins, arte plumária do Xingu e 

desenhos de Babinsky, buscava-se construir situações de confronto produtivo. 

Vários problemas emerge do confronto entre os segmentos da coleção da Cal (Fig. 

2). Como ponto de partida para pensar a composição global da exposição, 

considerei o conflito de termos atribuídos aos segmentos do acervo e destaquei o 

segmento “etnográfico” como mais abrangente e inclusivo que os demais. Com essa 

perspectiva, retomei a análise realizada em outro trabalho, sobre a inclusão de arte 

plumária e objetos criados por índios do Brasil em exposições e eventos que tem 

sido realizados em museus, distantes do contexto de exposições etnográficas. No 

contexto de exposições de arte, a arte plumária é uma figura de desconforto e 

inadequação na medida em que sua abordagem ocorre nos mesmos parâmetros de 

qualidade visual e plástica atribuídos aos objetos artísticos. 

 
Fig. 2 – Vista parcial da exposição Acervo em pensamento – uma proposta curatorial. Foto da autora. 

2013. 
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 O acervo da Cal abarca um amplo panorama dos segmentos de produção cultural 

latino-americana: pintura, desenho, gravura, cestaria, cerâmica e  fotografia, entre 

outros. Provenientes de vários países (Brasil, México, Colômbia, Paraguai, Costa 

Rica e Cuba), os objetos de arte indígena se somam a obras de arte moderna e 

contemporânea compondo um Acervo tão diversificado quanto pode ser a reflexão 

atual sobre a pertinência de algumas categorias tradicionalmente utilizadas para 

opor grupos de objetos: arte erudita e arte popular; arte e artesanato; acadêmico e 

espontâneo; urbano e rural; tradicional e inovador; original e reprodução; autêntico e 

cópia; autoral e anônimo. 

Ver um acervo é pensar possibilidades de configurá-lo e ainda que este tivesse sido 

formado com uma proposta coesa e coerente, cada exposição, ao desalinhá-lo, 

oferece desafios ao olhar e à interpretação de seus significados. Um objeto fora do 

contexto de leitura habitual pode parecer deslocado, inadequado, e a associação 

entre sistemas de produção cultural tradicionalmente hierarquizados pode parecer 

um disparate. 

Além disso, é necessário confrontar a amplitude do acervo com definições de 

campos de manifestação cultural, do passado e do presente, a que seus objetos se 

vinculam, considerando que sua historicidade é variável em cada país de origem. 

Ceder ao interesse por um dos agrupamentos de objetos (artísticos ou etnográficos), 

talvez fosse uma opção de alcance didático mais imediato e coerente.  

 Uma vez que a união de objetos produzidos por diversos povos indígenas do Brasil 

e gravuras de artistas modernos e contemporâneos podem parecer, à primeira vista, 

impróprio. Entretanto, quando ambas são vistas em uma realidade de contrastes 

atual, viva e, ao mesmo tempo, anacrônica, gerando situações de exposição que 

desprezam as abordagens positivistas da história da arte, destaca-se o potencial do 

acervo para abrir questões. Vê-lo por segmentos pode ser enriquecedor quando o 

único objetivo seja ver de que modo um pedaço da coleção serve à ilustração de 

uma única categoria. Ainda que seja relevante, essa meta nos deixaria com vontade 

de ver mais para tentar recuperar o percurso de formação do mesmo acervo e seu 

contexto institucional.  



  
 

1507 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

O nome da instituição – Casa da Cultura da América Latina – tem motivado debates 

que, recentemente, clamam pela inclusão ou explicitação da contribuição de grupos 

étnicos marginalizados da noção de latino-americanidade. A busca de um discurso 

coeso que possa eliminar incoerências, desconfortos e impropriedades é tarefa tão 

inócua quanto tem sido a busca de um latino-americanismo embrabecido, 

semelhante ao “nacionalismo embrabecido” na ironia de Mário de Andrade. 

Na exposição, os objetos são dispostos de modo a propor continuidades entre os 

diversos sistemas de produção cultural: a periferia de uma metrópole latino-

americana, um ateliê de artista reconhecido ou um aldeia indígena.  

Contraste e comparação são procedimentos distintos. Enquanto no primeiro 

buscamos evidenciar as qualidades que marcam fronteiras para especificidades, 

bem como para um procedimento didático que possa facilitar o entendimento de 

elementos que não são equivalentes, por meio do segundo corremos o risco de dar 

ênfase a posições hierarquizadas (o que tem maior valor?). Desse modo, o objeto 

produzido em um sistema cultural que não prioriza seu valor artístico ocupa uma 

posição distinta, mas não inferior, a outro que contém referencias à historicidade de 

meios e processos da arte. Ver os desenhos e gravuras de Tarsila do Amaral e de 

Maciej Babinski não é incompatível com o encantamento pelo trançado Waiwai ou 

os adornos plumários Kamayurá. A constelação de objetos expostos é um convite e 

manifesta o desejo, talvez superado, que responder a pergunta: quem somos nós, 

os latino-americanos? 
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Fig. 3 – Convite virtual para a exposição Acervo em Pensamento – uma proposta curatorial. Designer: 
Helena Lamenza. 

 

Entre as polêmicas suscitadas pela justaposição de segmentos tradicionalmente 

considerados não-artísticos e outros, notadamente reconhecidos pelo circuito 

artístico institucional brasileiro, destaca-se, contrariamente ao que se poderia 

esperar, a posição de um artista cujo trabalho construído com base no processo de 

apropriação de meios e imagens retiradas de trabalhos alheios questionou o modo 

pelo qual o projeto gráfico do convite para a exposição incluiu um detalhe de uma de 

suas obras (Fig.3). Para o artista, seu direito autoral foi contrariado com a seleção 

de um detalhe que, como na maioria das peças gráficas de divulgação de 

exposições em galerias e museus, destacava a sua presença na mostra. Evidencia-

se, desse modo, outro conflito de valores que tem mantido as coleções etnográficas 

e artísticas em territórios entrincheirados. O trabalho não-autoral dos artistas 

indígenas é, na perspectiva do sistema da arte, uma condição inferior à da negação 

da autoria enquanto prática artística nos processos de apropriação sancionados 

positivamente pelos sistemas de mercado de arte. A exposição do acervo da Cal é 

uma provocação, mas também um discurso. Sua estrutura visa expor possibilidades 

de articulação do olhar e de construção de uma interpretação do objeto em contexto 

de exposição que não esteja subjugado a um único critério. Pensar o acervo é 

pensar em categorias de exibição. 
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