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RESUMO 

O presente texto apresenta parte da pesquisa desenvolvida durante o mestrado, 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Arte, na Universidade de Brasília. 
Considerando as exposições de arte como estruturas textuais, apresentamos um 
breve histórico das maneiras de apresentar obras de arte, no formato de exposições. 
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ABSTRACT 

This paper presents part of the research developed during the Masters, held in the 
Graduate Program in Art at the University of Brasilia. Considering the art exhibitions as 
textual structures, we present a brief history of ways of presenting works of art, the 
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Existem lugares e modos variados de apresentar obras de arte, como praças 

públicas, igrejas, casas, exposições em museus e galerias, etc. No interior de 

muitas residências, principalmente nas de colecionadores de arte, imaginamos 

que seja possível encontrar suas aquisições compondo a decoração. No caso 

de espaços culturais, museus e galerias de arte, são realizadas exposições de 

arte periodicamente, produzidas a partir de um acervo já existente ou por meio 

de editais culturais, que visam propor uma ação educativa, divulgar e 

comercializar a obra dos artistas expositores. 

Em cada um desses lugares a obra exposta pode ser interpretada de 

diferentes formas. Podemos considerar a historicidade que carrega: sua 

localização geográfica e período de produção, sua localização na trajetória do 

artista que a produziu, sendo estes alguns  dos  fatores que  a acompanham  

quando  ela passa a ser exposta. Outra forma de interpretá-la é considerar 

sua localização em um determinado espaço e tempo, estando articulada a 

outras obras, de forma que seja construída e transmitida uma mensagem não 

necessariamente vinculada a sua historicidade (MARTINEZ, 2011a, p. 11). 

“Se a interpretação é contextual” (MARTINEZ, 2011b, p. 214), cabe então 

considerar o contexto em que são exibidas. 

Todos os exemplos citados anteriormente se configuram como um contexto 

específico, um conjunto de circunstâncias temporais e espaciais que 

acompanham um evento onde podemos ter contato com obras de arte. 

Embora reconheçamos que existem inúmeras maneiras e espaços físicos 

passíveis de apresentação de obras, optamos por abordar somente 

exposições de arte. 

O motivo desta opção é a maneira como compreendemos as exposições de 

arte, sendo “o meio pelo qual a maior parte da arte se torna conhecida”, o 

“veículo primário de produção e disseminação de conhecimento hoje” e o lugar 

onde “objetos e textos são sempre montados de acordo com um esquema 

arbitrário destinado a construir um significado” (GREEMBERG; FERGUSON; 

NAIRNE, 1999, p. 1-2). Tais afirmativas a respeito do papel desempenhado 

pelas mostras representam e sintetizam uma série de reflexões desenvolvidas 
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por outros pesquisadores desse objeto que, embora se refiram a exposições 

internacionais realizadas em décadas passadas, se mostram pertinentes para 

este trabalho. Se a palavra “exposição” se refere ao ato de mostrar 

publicamente algo, colocar à mostra obras ou produtos, e ainda apresentar 

ideias ou fatos, dando a conhecer o assunto que se propõe a desenvolver, 

partimos do princípio de que a exposição de arte é um meio de 

apresentação de obras e ideias sobre arte, e que a realização de tais eventos 

pode contribuir para reflexões e abordagens da história da arte. 

Entretanto, somente definições são insuficientes para desenvolver um 

pensamento sobre esse objeto, e por isso procuramos ir além da definição de 

exposição de arte e dos papéis por ela desempenhados. Interessa-nos 

compreender como ela possibilita a construção de conhecimentos, significados 

e valores sobre a arte. Além de ser a prática de expor, apresentando obras de 

arte em diferentes espaços e a públicos diversos, é também uma maneira de 

apresentar determinadas visões, pessoais ou institucionais, da história da arte 

por meio da construção de significados. Mas de que maneira as exposições 

de arte cumprem esse papel? Quais as estratégias utilizadas para a 

transmissão de valores relativos a um conjunto de obras de arte? De que 

forma podemos estudar as exposições de arte? Existe um método que permita 

analisá-las? 

Como afirmamos, dentre os contextos onde podemos encontrar e interpretar 

obras de arte estão as exposições. Tendo em vista esses contextos e os 

questionamentos mencionados como ponto de partida, desenvolvemos uma 

reflexão que articulou diversos aspectos: a história da pintura moderna, sua 

veiculação e a maneira de pensar o espaço construído em uma exposição de 

arte. Começamos com a apresentação de um rápido retrospecto, relacionando 

maneiras de expor – com os salões parisienses ocorridos a partir de meados 

do século XVIII, conforme propõem Ward (1999), Feist (2006) e Del Castillo 

(2008) – com a história da pintura moderna.  
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Os salões parisienses e as exposições universais 

De acordo com Ward (1999), desde o fim do século XX desenvolvem-se uma 

reflexão e uma escrita mais aprofundadas sobre a história das exposições de 

arte, especialmente a respeito das exposições de arte francesa do século 

XIX. A autora aponta para a existência de várias abordagens, que vão 

desde a análise de exposições individuais dentro da história social da arte 

até o estudo, do caráter de “entretenimento” associado a grandes exposições  

chamadas também de blockbusters. Mas a preocupação de Ward (1999, p. 

451) é: “O que é importante considerar na escrita da história da exposição de 

arte moderna?” 

Ela decide então que seu ponto de partida é o contexto social francês (século 

XIX) e que o foco são exposições temporárias em vez de coleções museais. 

Primeiro, Ward (1999) chama a atenção para o fato de que naquele contexto, 

ainda no século XIX, “exposições de arte” não configuravam um assunto para 

discussão profissional como atualmente, ainda que muitas delas fossem 

realizadas e organizadas por instituições de arte (salões, galerias, museus e 

sociedades artísticas). Por esse motivo, segundo a autora, a preocupação 

existente em criar ambientações especiais para as mostras ou montagens que 

propusessem novos modos de visualidade estava relacionada ao modo de 

vida da sociedade francesa daquele período. Essa preocupação hoje é 

encarada de maneira mais profissional, sendo um assunto específico tratado 

por curadores, designers de exposições e artistas. No início do século XX, as 

exposições de arte passaram a ser objeto de estudo mais aprofundado, e com 

a diferenciação dos modos de visualidades de acordo com sua época e o 

desenvolvimento da publicidade surgiu a necessidade de se desenvolver um 

estudo mais aprofundado sobre a relação espectador e obra de arte. Optamos 

então por buscar na história da pintura moderna fatos que contribuíram para 

que o modo de expor se tornasse alvo de discussão. 

Ao traçar um histórico de exposições ocorridas desde os primeiros salões 

parisienses do século XVIII, Castillo (2008) fixa a ocorrência das mostras 

realizadas fora dos salões como o momento decisivo para a defesa da 
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autonomia do circuito artístico, pois era por meio dessa prática que os artistas, 

ao retirarem suas obras de seus ateliês e se responsabilizarem pela 

veiculação pública destas, estariam assumindo uma nova posição social. Além 

de desempenharem um papel perante as instituições, esses artistas 

produziram conceitos expositivos em relação a concepções de espaço e 

montagem, transformando o papel das exposições na história da arte 

(CASTILLO, 2008, p.26) 

Segundo Del Castillo (2006), desde o século XVIII, quando ocorreram os 

primeiros salões o acesso do público à produção artística aumentou 

consideravelmente, e, em contrapartida, formava-se um público interessado 

em apreciar e consumir  arte – a burguesia elitizada. Na França, o local 

mais importante onde os artistas expunham suas obras eram os salões. 

Desde 1673 foram realizadas mostras regulares dos trabalhos produzidos 

pelos membros da Academia Real de Pintura e Escultura, instituição que 

posteriormente se tornou a Academia de Belas-Artes (PEVSNER, 2005). 

Essas exposições eram realizadas no Grande Salão do Palais Royal no 

Louvre, e depois passariam a ser chamadas somente de “salão”. 

Em todas as suas edições, os salões receberam visitantes que tiveram a 

oportunidade de ver as obras selecionadas, sendo possível que o público 

tivesse dificuldade em observá-las com cuidado, tanto pela grande quantidade 

de trabalhos como pela maneira como essas obras (no caso, as pinturas) eram 

expostas. Tomando como documento as imagens que retratavam os salões 

parisienses realizados no século XIX, temos uma noção de como eram as 

organizações espaciais das mostras. Percebemos que a necessidade do uso 

de escadas não se deve somente à grande dimensão das obras, mas à 

altura em que foram penduradas na parede, com o intuito de aproveitar 

todos os espaços disponíveis, inclusive nas proximidades do teto. 

Pela disposição das obras, é provável que as obras expostas na altura do 

olhar tivessem maior destaque, sendo mais facilmente observadas pelo 

público. Em contrapartida, as obras penduradas próximas ao chão e ao teto 
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tinham menor destaque. Além disso, as pinturas de dimensões pequenas 

poderiam “se perder” em meio às de grandes dimensões. 

Os salões eram constantemente criticados pelos artistas, tanto pelas recusas 

eventuais como pela forma desfavorável de apresentação de suas obras 

quando admitidas. Ainda assim, tais mostras possibilitavam que o público se 

mantivesse informado a respeito da produção artística que usufruía do 

respeito oficial, sendo “digna de ser adquirida” (FEIST, 2006, p. 55-58). De 

fato, os salões ainda eram uma das instituições que  davam reconhecimento  

à existência do artista e afirmavam as tendências artísticas. 

Parte da crítica feita aos salões era divulgada em publicações que continham 

análises das obras expostas, o que, de certa forma, também contribuía para a 

formação de um público. Tomemos como exemplo os escritos de Denis 

Diderot a respeito dos salões do século XVIII e os de Charles Baudelaire e 

Joris-Karl Huysmans referentes aos salões do fim do século XIX – todos 

expunham suas opiniões sobre a produção artística contemporânea por meio 

da descrição de pinturas e pelo posicionamento favorável a determinados 

artistas e desfavorável a outros. As críticas eram feitas não somente por 

textos, mas também por meio de imagens. 

Tendo como referência algumas gravuras produzidas por Honoré Daumier 

(1808, 1879), temos uma noção do tipo de relação estabelecida entre o 

artista, os salões e a formação de público. Por terem sido produzidas e 

publicadas no mesmo contexto histórico aqui abordado, usamos as ilustrações 

da série O público do salão (1852) e da Exposição de 59 (1859) como 

documentação de referência para traçarmos tais relações. Essas ilustrações 

configuram-se como material de pesquisa para compreendermos as relações 

entre arte, exposição, artista, público e cliente. Em Artists about to examine a 

painting in competition (1852) vemos a montagem das pinturas, e, como indica 

o próprio título, a observação dos visitantes. Certamente o artista cuja obra foi 

posicionada próximo ao público foi privilegiado. A existência de uma burguesia 

compradora, cada vez mais interessada na produção artística, teve impacto no 
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mercado de arte, tanto que essas exposições, segundo Castillo (2008), se 

tornaram um meio de investimento e lucro financeiro. 

Os consumidores consideravam a opinião do júri para investir em obras 

de arte: um quadro recusado dificilmente era comprado (Figura 8, ver legenda) 

(FEIST, 2006. p. 59). Ao serem financiados pela classe burguesa 

emergente, os salões passaram a valorizar e a incentivar a competitividade 

entre os pintores, envolvidos em negociações comerciais com seus 

compradores. Essa situação acabou por se refletir na relação arte e público 

consumidor, enfatizando interesses econômicos, diferentes dos relacionados à 

prática artística. Como consequência dessas querelas, o artista, sua produção 

e sua clientela passaram a ser cada vez mais influenciados pelo mercado 

(CASTILLO, 2008) 

Mas a autora parece esquecer que a relação pintor-produção artística-

mercado é bem anterior ao século XIX. Como exemplo, citamos os contratos 

vigentes durante a Renascença italiana entre pintores e clientes (mecenas), 

que encomendavam uma pintura fornecendo fundos e definindo 

especificações para a realização da obra. De acordo com Baxandall (1991, p. 

12), “o cliente e o artista assumiam um compromisso legal em que o último se 

comprometia a entregar aquilo que o primeiro tinha especificado [...]”. A 

estrutura do mercado de arte alterou-se ao longo da história: a noção 

romântica de que o artista produz de acordo com suas convicções pessoais 

para em seguida buscar um comprador é mais recente na história da arte 

ocidental. 

Castillo (2008) afirma, de maneira genérica, que os artistas do século 

XIX tinham como objetivo a busca de público comprador por meio da 

promoção de exposições individuais e independentes, muitas em espaços 

alternativos, como maneira de crítica ao formato dos salões. Sabemos que 

existiam outros locais de exposições promovidas por negociantes e pelos 

próprios artistas; inclusive não era tão incomum que os pintores abrissem 

seus ateliês para apresentar uma ou um pequeno conjunto de obras recém-

produzidas destinadas também à comercialização. 
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Mas se era por meio da apresentação de suas obras que o contato comercial 

era feito, talvez o ateliê de um artista não fosse o local mais conveniente e 

atrativo para a comercialização de seus trabalhos (FEIST, 2006). Deixando de 

lado o aspecto comercial das obras, o que importa assinalar aqui é a 

organização dos artistas na busca de estratégias para a divulgação de seus 

ideais artísticos por meio da exposição de suas obras. Além dos salões, outros 

eventos importantes eram as exposições universais, que passaram a ocorrer a 

partir da segunda metade do século XIX, cuja realização era impulsionada por 

questões políticas, sociais e econômicas, sendo uma forma de propagar 

progresso industrial. A primeira exposição universal ocorreu em Londres 

(1851), e a segunda, em Paris (1855), acontecendo alternadamente nas duas 

cidades em 1862 e 1867, respectivamente (FEIST, 2006). 

Nas exposições com sede em Paris, realizava-se também uma grande mostra 

de arte que fazia parte do programa da exposição universal com a finalidade 

de aumentar a influência da produção artística francesa, o mercado de arte e 

colocar a cidade como centro irradiador da produção artística europeia, o 

que na verdade era o objetivo geral da realização de todas as exposições 

universais. Um dos motivos pelo qual a França era o centro irradiador da 

produção artística era a influência exercida pela Academia Francesa, mesmo 

que estivesse perdendo força no século XIX. A Academia Francesa teve seu 

apogeu no século XVII, com o cenário político e ideológico favorável graças ao 

Absolutismo francês. 

Seu declínio começa no fim do século XVIII, quando tem início uma campanha 

contra o sistema de ensino acadêmico. A crítica dos artistas recusados aos 

salões também se referia ao modelo acadêmico e clássico, que norteava a 

escolha das obras a serem expostas nas mostras (PEVSNER, 2005). 

Não muito diferente, as exposições universais ocorridas em Paris também 

contavam com um júri composto por pintores clássicos e históricos. Um dos 

artistas desfavorecidos pelo gosto desse júri foi o pintor Gustave Courbet 

(1819-1877), que, ao ser recusado, optou por realizar uma mostra individual – 
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O realismo. Gustave Courbet. Para tanto, o pintor construiu um pavilhão 

próximo ao da Exposição Universal de 1855. 

Expor suas obras era essencial para os artistas, não somente com o 

objetivo de movimentar o comércio de arte, mas como uma oportunidade de 

debate acerca da produção artística corrente. Além de Courbet, os 

impressionistas, após recusa e censura, também planejaram a realização de 

uma mostra paralela à Exposição Universal de 1867, ideia abortada devido à 

falta de recursos financeiros suficientes. 

A realização de exposições de arte também promovia a discussão sobre a 

pintura moderna, e por isso os artistas julgavam fundamental expor sem ter de 

contar com os salões, embora existisse ainda o Salão dos Recusados.  Vale 

lembrar também que o meio de circulação da produção artística não era 

movimentado somente pelos salões oficiais, pelo Salão dos Recusados 

ou pelas exposições impressionistas, pois a Academia de Arte permanecia 

com o hábito de produzir exposições. Nessas mostras, os alunos tinham a 

oportunidade de apresentar as obras produzidas dentro dos padrões 

clássicos, e estas chegavam a compor uma coleção de arte da própria 

Academia que serviria não só para apreciação, mas como “material didático” 

para o ensino desenvolvido na instituição, baseado em cópias de modelos a 

serem seguidos (PEVSNER, 2005) 

Com base no que foi apresentado, constatamos que, embora houvesse 

opiniões divergentes em relação ao papel desempenhado pelos salões 

oficiais, pelas exposições independentes e pelas mostras de arte vinculadas 

às exposições universais de Paris, todos os eventos foram importantes para a 

formação de público e a divulgação da produção artística. No Brasil, a partir 

do fim do século XIX, a realização de eventos semelhantes também teve 

Importância para o cenário artístico local. 
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Os salões e as exposições de arte moderna no Brasil: alguns casos no 

fim do século XIX até a primeira metade do século XX 

O pintor Jean-Baptiste Debret (1768-1848) realizou as primeiras exposições 

de arte no Brasil em 1829 e 1830, das quais tanto alunos como professores da 

Academia Imperial de Belas-Artes (Aiba) poderiam participar. No ano 

seguinte, 1831, quando o pintor retornou à França, somente os alunos da Aiba 

poderiam participar das exposições (LUZ, 2006). Mas essas não foram as 

únicas mostras de arte do período. Em 1840, a Aiba realizou a primeira 

Exposição Geral de Belas-Artes,10 instituída por Félix Taunay (1795-1881). O 

formato de “exposição geral” permitia  que  qualquer  artista  desfrutasse  da  

oportunidade  de  expor, independentemente de sua formação artística. A 

montagem tinha lugar nas dependências da Aiba, onde também eram 

expostas as obras de sua coleção. Com a instituição da República no Brasil 

em 1889, a Academia Imperial de Belas-Artes passa a se chamar Escola 

Nacional de Belas-Artes, mantendo a realização das mostras, que 

continuaram a ocorrer em seus espaços físicos (LEVY, 1951). 

Assim como na França, havia publicações sobre as exposições, que iam 

desde notas informativas a críticas sobre as obras expostas. A publicação 

de notas nos jornais circulantes do período permitia que o público se 

mantivesse informado sobre a realização dos eventos, e fomentava a 

formação de uma opinião artística nos leitores. 

A documentação dos eventos realizados no fim do século XIX era feita 

de forma irregular por intermédio de A notícia do Palácio e Academia Imperial 

de Belas-Artes (em 1862), por edições independentes de 1864 e por um 

catálogo publicado em 1864. (LEVY, 1951) Também temos acesso a 

publicações em jornais, com relatos, comentários e imagens das mostras 

ocorridas no início do século XX. Tais documentos, permitem verificar que o 

mesmo modelo de exposições utilizados nos salões franceses, era aplicado às 

exposições realizadas no Brasil.  
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As obras de maiores dimensões ocupam mais espaço na parede, ganhando  

maior destaque; em oposição, as obras menores parecem ter sido encaixadas 

nos espaços restantes, comprimindo-se em meio à  quantidade  dos  

trabalhos expostos. É importante atentar que o acúmulo de obras nas 

paredes era também uma consequência da falta de espaço suficiente 

para abrigar o grande número de obras da exposição.  

A expectativa gerada por tais eventos era grande, constatação feita por 

meio da leitura de jornais do período. Como citamos anteriormente, além da 

publicação de pequenas notas e lembretes referentes à abertura dos eventos, 

houve também o desenvolvimento da crítica de arte, realizada por 

intermédio de comentários sobre as obras expostas e por desenhos caricatos 

de algumas pinturas. Além disso, durante a realização dos eventos artistas 

eram premiados com viagens à Europa, e suas obras passavam a pertencer à 

coleção da Academia (posteriormente, Escola Nacional de Belas-Artes do Rio 

de Janeiro – Enba), originando, em 1937, o acervo do Museu Nacional de 

Belas-Artes do Rio de Janeiro. 

Em São Paulo também havia uma movimentação na cena artística, e a 

partir da década de 1920 o meio artístico paulista atraiu a atenção com a 

atuação dos modernistas, embora existissem artistas com posicionamentos 

diversos (AMARAL, 1983, p. 91). Desde a Semana de Arte Moderna em 1922, 

várias associações de artistas foram constituídas, uma estratégia para que 

atuassem de forma mais articulada e independente de outras instituições. 

Podemos citar várias associações: Clube dos Artistas Modernos (1932), 

Sociedade Pró-Arte Moderna (1932), Família Artística Paulista (1937), 

Sindicato dos Artistas Plásticos (1937) e Osirarte (1944). Todos esses 

grupos realizaram uma série de exposições para apresentação de sua 

produção ao público. Neste período, entre as décadas de 1920 a 1950, foram 

organizadas também outras mostras, entre salões e as primeiras edições da 

Bienal de São Paulo, que intensificaram ainda mais a divulgação da arte 

moderna brasileira. 
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Até o momento, citamos alguns fatos sobre a história das exposições de arte, 

referências  que  contribuíram  para  a  problematização  do  nosso  objeto  de 

estudo. Dentre os casos citados na França e no Brasil do fim do século XIX 

e início de século XX, vimos que é possível estabelecer paralelos entre as 

mostras citadas. As exposições de arte eram espaços de divulgação da arte 

produzida, e devido ao momento cultural vivenciado a realização de tais 

eventos contribuiu para a divulgação da pintura moderna, especialmente no 

Brasil.  
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