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RESUMO 
A partir da análise da exposição Elles: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, 
apresento uma relação possível entre crítica institucional e crítica feminista do museu. A 
exposição, sediada no território nacional pelo Centro Cultural Banco do Brasil Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, serve de ponto de partida para a reflexão sobre alguns 
parâmetros das instituições culturais: desde seu princípio nos preceitos iluministas, a té  os 
dias de hoje, quando se mostram próximas dos mecanismos neoliberais. A ideia de 
aproximação da crítica institucional e da crítica feminista tem por finalidade rever, 
principalmente, os conceitos de cânone, obra prima e gênio, alguns de seus objetos de 
contestação. Prioriza-se também narrar os momentos em que essas operações críticas se 
desencontraram.  
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ABSTRACT 
From the analysis of the exhibition Elles: Women Artists in the collection of the Centre 

Pompidou I present a possible link between institutional critique and feminist critique of the 
museum. The exhibition, based in the country by the Centro Cultural Banco do Brazil Rio de 
Janeiro and Belo Horizonte, serves as a starting point for reflection on some parameters of 
cultural institutions: from its beginning in the Enlightenment principles, until today, when 
shown close to the neoliberal mechanisms. The idea of approaching institutional criticism 
and feminist criticism aims to review mainly the concepts of canon, masterpiece and genius, 
some of its contestation objects. It also prioritizes, however, narrate times when these critical 
operations mismatches. 
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Elles, quando a promessa é dívida  

A exposição Elles: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou (2013), antes 

de apresentar uma curadoria, apresenta uma promessa. A mostra se destina a 

trabalhar o acervo de arte moderna e contemporânea do Museu Nacional de Arte 

Moderna do Centro Pompidou para fazer emergir uma  possível história da arte  

feminina. Frente aos primórdios do sistema artístico ocidental, que estabeleceu seus 

critérios de gosto em bases excludentes, Elles desponta, assim, com o compromisso 

de iluminar nossos casos omissos. Imagino os caminhos que as artistas destacadas 

pelas curadoras Emma Lavigne e Cécile Debray percorreram até coexistirem sob 

as paredes neoclássicas do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB)1 

onde a mostra foi acolhida no Brasil em 2013 e os muros institucionais transpostos 

para que essa incorporação em acervo fosse possível.  

O Centro Georges Pompidou é um dos pilares da canonização de artistas e obras de 

arte moderna e  contemporânea, pois contém a mais importante coleção 

europeia de trabalhos artísticos desses períodos. Seu acervo constitui -se de 

obras datadas do início do século XX até o século XXI, dispondo de mais de 

cem mil trabalhos artísticos sob sua guarda. O perfil desse centro cultural cria 

um antagonismo com o que acredito ser a sustentação da mostra Elles: repensar 

os cânones. O Centro Georges Pompidou, ao  propor uma história da arte exclusiva 

de artistas mulheres nessa curadoria, contradiz a discursividade oficial que sua 

própria instituição representa.  

Imaginado no ano de 2009, o projeto, que se valeria exclusivamente do acervo, teve 

a intenção de traduzir a participação fundamental de artistas mulheres na arte do 

século XX, conforme o prefácio do catálogo do CCBB. Após a edição francesa, a 

mostra esteve em cartaz em Seattle, no Seattle Art Museum, em 2012 e no ano 

seguinte, no Brasil (Fig. 1). Apesar de seguir as mesmas diretrizes e contar com o 

mesmo grupo curatorial, a versão brasileira passou por alguns reajustes – foi 

incorporada à expografia, obras de artistas latinoamericanas. No total, foram 

expostos 180 trabalhos artísticos. A mostra foi dividida pelas seguintes seções 

temáticas: Mulheres pioneiras, Retratos e a questão de gênero, A segunda parte do 

surrealismo, O corpo-slogan, Imateriais, Atire à vontade, Abstração excêntrica, Um 

teto todo seu, Palavras em ação e Face a face com a história. O uso de blocos 
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conceituais para produzir sentido na associação dessas artistas demonstra uma 

coerência compositiva das curadoras, pois não se basearam em categorias do 

pensamento historicista (tradição, evolução, cronologia e origem, por exemplo) e sim 

na arquitetura de tramas teóricas para ligar as poéticas umas às outras.  

Considerar o museu por uma perspectiva feminista implica reconsiderar paradigmas 

consolidados, a fim de transformar estruturalmente os alicerces históricos dos 

espaços expositivos, fundados por discursos normativos. Apesar do museu, a 

princípio, ser uma instituição criada nos valores iluministas que direcionaram as 

obras de arte à vida pública, verifica-se que seus procedimentos cristalizados 

temporalmente manifestam, ao contrário, a edificação de um templo de doutrinas, 

atravessado por interesses políticos, ideológicos e econômicos. Essa discrepância é 

o objeto da crítica institucional que estimulou a expansão de fronteiras no âmbito 

artístico. E a crítica feminista também o fez.  Elles foi pioneira na experiência de 

dedicar-se exclusivamente a poéticas de artistas mulheres nos limites de um arquivo 

institucional e suas premissas fundamentam-se em questões feministas. Entretanto, 

podemos considerar essa curadoria uma crítica feminista ao museu? Sua estratégia 

coopera na ampliação dos limites das instituições?  

 

Fig.1 – Folder da exposição Elles: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou (2013) 
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Uma história da arte que se pretende nova, deixa em suspensão o incômodo de ser 

escrita em padrões arcaicos. Faço essa afirmação, pois, construir uma possibilidade 

nova de história da arte baseada na lógica da canonização, não me parece ser a 

medida mais construtiva. Reunir  obras  de  arte,  cujo  eixo  central  de  sentido  se  

dá  pelo  gênero  das artistas, tampouco. Termos e operações que reforçam 

hierarquias configuram paradoxos nas  medidas  de  requalificação  dos  espaços.  

São  a  essas  concepções ilusórias, tais como o conceito de cânone, obra prima e 

gênio que a crítica feminista se opõe, pois o que está em jogo não é apenas um 

processo de revisão, mas o abandono integral dessas ideologias. Não anseio, dessa 

forma, propor um modelo a ser seguido de como abordar a obra de artistas 

mulheres. Atento ao erro metodológico de distribuição dessas poéticas em 

estruturas  que  antes  as  subjugaram  e  suprimiram.  A composição de uma 

história da arte inédita, escrita por mulheres – pretendida pelo empreendimento 

do Centro Georges Pompidou – transita, portanto, por essa complexidade.  

Crítica institucional e crítica feminista  

O  pensamento  crítico frente aos espaços museológicos – a fim de denunciar seus 

dispositivos – soma esforços ao longo do século XX. Aqui me refiro às vanguardas 

modernistas também, mas sublinho suas práticas impreteríveis, nomeadas “críticas 

institucionais”, localizadas na década de 1970. Já as transformações permitidas, a 

partir da segunda onda do movimento feminista, no âmbito artístico, são referentes 

aos questionamentos dos parâmetros da história da arte (como construção 

ideológica) e à representação dos corpos e das subjetividades das mulheres. No 

cenário das artes visuais, no que concerne o gênero, instaurou-se o questionamento 

sobre a grande representatividade masculina na História da Arte e nas relações de 

mercado, que revelam bases elitistas e misóginas. Essas operações se realizaram a 

fim de alterar a relação das mulheres nesse cenário, as quais passam a exercer o 

papel de agentes. Quando tenciono uma ligação entre crítica feminista e crítica 

institucional, faço pela possibilidade de realizar conexões que se estendem além do 

partilhado período histórico. Acredito que se faz necessário determinar, também, os 

momentos em que essas operações críticas se desencontraram.  

Alexander Alberro e Blake Stimson organizaram um livro de escritos de artista 

chamado Institutional critique: an anthology of artists’s writings (2009). Na introdução 
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à antologia, Alberro propõe uma contextualização ao universo da crítica institucional 

e tenta estabelecer uma origem para o fenômeno. O autor demonstra (2009, p. 3) 

que a fundação da instituição de arte – assim como outras instituições que 

mantemos na contemporaneidade – parte de preceitos iluministas, que tinham como 

objetivo compreender uma esfera pública, para a difusão do conhecimento entre os 

homens. Essas instituições foram sendo atravessadas por interesses políticos, 

ideológicos e econômicos e formaram uma ideia de espaço neutro de disposição de 

obras de arte, no auge da modernidade. As práticas artísticas de crítica institucional 

que se iniciaram na década de 1960 reivindicavam uma volta a esses preceitos 

iluministas, pelo método da negação, herdado do modernismo. 

A crítica institucional é um exercício polissêmico de reavaliação do sistema de 

arte. É um mecanismo que possui especificidades, estratégias e abordagens 

múltiplas, além de pautas que transmutam no decorrer histórico. O objeto do método 

(a crítica) são as instituições legitimadoras e ideológicas da arte, materializadas nos 

museus, galerias e os interesses mercadológicos que os acompanham. A reificação 

pode provir, também, dos discursos acadêmicos, críticos e historiográficos; ou seja, 

instituições gerais, consolidadas no tempo-espaço, que oficializam as práticas 

artística. Contudo, enquanto alguns artistas tratavam o museu como instituição que 

devia ser desmantelada, suprimida e negada, outros questionavam a falta de 

representatividade dentro desses mesmos espaços e solicitavam a certificação 

artística e notoriedade que apenas esses lugares, íntegros, poderiam oferecer.  

Alberro (2009, p. 4) menciona alguns casos de artistas que, em suas críticas, 

usavam a metodologia da negação, como Eduardo Favario (1939–1975) e Daniel 

Buren (1938) que, no fim da década de 1960,0 fecharam galerias durante o período 

de sua exposição, ou quando Julio Le Parc (1928) e Enzo Mari (1932) se retiraram 

da Documenta 4 e fizeram um apelo aos artistas para não serem cúmplices de 

instituições culturais dominantes.  

Os trabalhos artísticos de crítica institucional precursores, na década de 1960, 

reivindicavam uma virada pública das instituições, como era no princípio, na 

democratização dos acessos em que tinham sido fundadas. Seus métodos, no 

entanto, eram o da negação modernista por excelência, na postura de oporem-se 
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às convenções estabelecidas da arte, com a expectativa de que essas intervenções 

produzissem mudanças efetivas nas relações de poder e os guiassem à concórdia. 

O saldo foi no mínimo antagônico: recusava-se aquele que era o condutor de sua 

voz (o museu) estando amparado por ele.  

O ato da negação desses espaços institucionais, corporificados em práticas  

artísticas,   atende   a  demandas  plausíveis, embora perpetradas por dentro das 

instituições. Esse fato aprova o gesto contestativo de Hans Haacke de quebrar o 

chão do pavilhão da Alemanha na Bienal de Veneza (1993), por exemplo. O ponto 

sugerido é que, enquanto alguns artistas protestaram contra esses espaços, estando 

legitimados por eles, outros grupos alicerçavam suas críticas institucionais de fora 

das instituições, com questões relativas à representatividade e cobrando dos 

museus e galerias um comprometimento maior e mais significativo com a 

diversidade: a presença de artistas mulheres, negros e não-ocidentais em suas 

exposições coletivas, nas suas exposições individuais e a consequente 

incorporação desses trabalhos em acervo. 

Há uma sensível disparidade entre ambas as atividades críticas, atravessada pela 

questão de gênero. No caso das mulheres, pelo agenciamento coletivo, foram 

criados espaços alternativos, programas em universidades, cursos de arte, 

periódicos, comitês, grupos   ativistas   anônimos,   entre   outras   medidas,   

fundamentadas no feminismo, preocupadas em denunciar desproporções de 

gênero e, principalmente,  criar  um  circuito para  que os trabalhos de artistas 

mulheres pudessem ser vistos, apreciados e reconhecidos.  

O grupo de ativismo artístico feminista Guerrilla Girls, de Nova York, é exemplo 

desse agenciamento coletivo. Fundando em 1985, utilizou como estratégia 

máscaras de macaco e o anonimanto em suas práticas de guerrilha. Como meio de 

comunicação pública, iam do humor agudo ao conteúdo gráfico para concretizar 

suas pautas políticas (Fig. 2). Os materiais produzidos por elas denunciam espaços 

artísticos por sua falta de compromisso com mulheres artistas em acervos e 

exposições. Materiais esses direcionados, também, às revistas de arte, aos críticos e 

aos artistas que não se manifestam frente a essas disparidades.  
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Para citar apenas mais alguns exemplos de agenciamento coletivo, no contexto 

norte-americano, há a Galeria A.I.R, fundada no SoHo em 1972, primeiro espaço de 

exposições dedicado exclusivamente para mulheres e a SoHo 20, fundada um ano 

depois, com o mesmo propósito. Em 1975, foi fundado o periódico Heresis 

Collective, sobre arte, política e feminismo, que não se baseava em estudos 

monográficos das artistas, mas que propunham publicações temáticas, abordando 

violência, artistas lésbicas e artistas fora do contexto americano-europeu. Houve o 

protesto na Bienal do Whitney de 1970, do grupo Ad Hoc Women’s Art Comittee, 

exigindo mais participação de artistas mulheres na bienal. O primeiro Programa de 

Arte Feminista foi fundado por Judy Chicago, em 1970, na Universidade da 

Califórnia e a escola de arte independente para mulheres, o Feminist Studio 

Workshop, fundada por Sheilla de Bretteville, Judy Chicago e Arlen Raven, em 1973, 

em Los Angeles. 

 

Fig. 2 – Quantas mulheres tiveram exposições individuais nos museus de Nova York no ano 
passado? Guerrilla Girls, 1985. Fonte: http://www.guerrillagirls.com/projects/ 

 

A falta de representatividade funcionou como gatilho para práticas alternativas, 

porém, essas mesmas práticas foram gradualmente sendo incorporadas pelas 

instituições e ajustadas às suas normas. As mulheres em acervo no Centro Georges 

Pompidou, por exemplo, demonstram a materialização desses processos históricos. 

Contempla-se,  assim,  que  a  força  da  crítica  habita  mais  na  explosão  das 

http://www.guerrillagirls.com/projects/
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fronteiras tradicionais e dos critérios artísticos, do que nas tentativas de arruinar os 

espaços museológicos, que continuam intactos, indefectíveis.  

Andrea Fraser (1965) é uma artista e crítica de arte norte-americana que se 

preocupa em refletir sobre as instituições culturais em sua poética, através de 

performances e vídeos. Em 2005, foi publicado um texto de sua autoria chamado Da 

crítica das instituições para uma instituição da crítica, que propõe um balanço dos 

quarenta anos desde o início da crítica institucional, no qual a artista afirma:  

Nós somos a instituição. É uma questão de qual tipo de instituição 
somos, quais valores nós institucionalizamos, quais práticas nós 
recompensamos e quais tipos de recompensa nós almejamos. 
Porque a institucionalização da arte é internalizada, corporificada e 
performada por indivíduos, são essas as questões que a crítica 
institucional demanda que façamos, sobretudo, sobre nós mesmos. 
(FRASER, 2009, p. 416)  

A autora aposta em uma conduta que não exclui o indivíduo das responsabilidades 

frente à instituição de arte e acredita que a potência da crítica se faz pela expansão 

das fronteiras institucionais. Esse processo é amplamente verificado pela 

acomodação institucional das propostas artísticas da década de 1970  (assim como 

as vanguardas também o foram) por estes impérios contemporâneos, que continuam 

intactos em seu poder de reificação, fetichização e mercantilização.  

Hito Steyerl (1966), crítica e artista contemporânea alemã, aponta (2009, p. 492) 

para essa relação das instituições e do seu funcionamento indiscernível das lógicas 

capitalistas, ao propor que os museus e galerias atuais atuam na lógica pós-fordista 

– que não se caracteriza como produção em massa, pois tem como mote a 

flexibilidade – modelo aliado, portanto, a um mercado ajustado a nichos de 

consumidores específicos. Operando na lógica pós-fordista, os museus atuais 

propõem a celebração da diferença apoiados, portanto, nos cada vez mais 

específicos nichos de mercado. Em nome da desgastada representatividade, 

assistimos à fabricação de um espetáculo heterogêneo, sem mudanças estruturais, 

que comumente neutralizam o conteúdo político das práticas artísticas. Essa 

relação, no entanto, não é de todo plácida. Os embates passados (e agora 

históricos) possibilitam o estímulo de uma poética contemporânea que não deixa 

intacto o cubo branco2 que, afetado por novas concepções estéticas, define também 

novas tolerâncias e potencialidades discursivas.  Resta a dúvida se os critérios 
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expandidos na realização dos cânones são suficientes para promover uma mudança 

efetiva nas políticas de produção cultural museológicas.  

Cânone, obra prima, gênio 

O texto Looking at museums from a feminist perspective (2010), da filósofa alemã 

radicada nos Estados Unidos, Hilde Hein, aborda a instituição museu por diversos 

espectros, reavaliados pelo crivo feminista. Seu ponto de vista parte da crítica à 

universalidade e da defesa de uma doutrina utilizável de objetividade: apesar de não 

absoluta, essa é uma das premissas da teoria feminista. O museu, segundo a autora 

(2010, p. 53), deriva do fundamento “masculinista” – em suas palavras – que tem 

como enunciado a idealização de uma verdade única e singular. Assim, a teoria 

feminista seria uma alternativa a esse sistema masculinista. Ao frisar que não há 

unanimidade nas reflexões feministas – porém, alguns pontos em comum entre 

autores – a autora vê no espaço museológico um lugar apropriado para as 

experimentações da teoria feminista, uma vez que os museus por muito tempo 

representaram “o outro”, mas com frequência de forma ofensiva para as partes 

designadas.  

Ao sugerir uma relação hierárquica, sustentada pelos museus tradicionais, a autora 

considera que essas estruturas de poder passam, também, pelas relações de 

trabalho. Segundo sua análise das estatísticas, mulheres, em sua maioria, são 

contratadas para funções menores e conseguem cargos de maior prestígio apenas 

em instituições menos influentes. A presença de mulheres exercendo cargos em 

instituições culturais, pode ser visto como uma conquista feminista, por exemplo. 

Entretanto, Hein (2010, p. 56) defende que, apesar de não trivializar as contribuições 

individuais e coletivas dessas mulheres assalariadas, a história não é modificada 

pela inserção de estrogênio: as estruturas institucionais também precisam ser 

transformadas.  

A hierarquia persiste em outros departamentos e a autora coloca em perspectiva 

(2010, p. 56) o conteúdo do museu:  ainda se mantém o juízo que atribui valor às 

belas-artes, em detrimento do artesanato, no qual objetos comuns conquistam 

status, apenas se são isolados do seu contexto de uso e estetizados por um display. 

Às mulheres, por gerações, foi consentida apenas a prática de trabalhos manuais, 
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como o crochê, o bordado, a costura. Práticas que não receberam uma 

discursividade artística, ou ainda, valores que se estenderiam além dos limites de 

uma prenda. Podemos voltar ao clássico texto “Por que não existiram grandes 

artistas mulheres?” (1972), escrito por Linda Nochlin, e veremos questionamentos 

parecidos. Conforme Nochlin (1972, p. 7), as mulheres não se realizavam como 

artistas, pois, desde o momento em que se inseriam no mundo simbólico, eram-lhes 

negados os acessos às condições de se produzir arte. Por outro lado, a teoria 

feminista se esforça para definir os contornos do pensamento “normal”, por meio de 

uma reconceituação radical, de acordo com Hein (2010, p. 57). Isso significa que o 

conhecimento produzido e difundido pelo museu foi mediado por um discurso de 

normatividade e por uma perspectiva ocidental e masculina, que definia o que 

poderia ser considerada uma obra-prima e o que, de forma alguma, poderia 

pertencer a essa definição. 

Segundo Hein (2010, p. 57),  o museu deveria parar de enfatizar o excepcional pelo 

uso de expressões que estimulam hierarquias, como “obra-prima”, “momento 

histórico”, “marco científico”. Esses termos sugerem que o que guia ao clímax da 

definição tem importância meramente instrumental: a experiência é empobrecida 

quando não sobra espaço para apreciar os processos, as tangentes, as 

experimentações, as falhas (material que geralmente é deixado de fora das salas de 

exposição). Ainda de acordo com a autora: 

A irreverência para com obras-primas e gênios não surge 
necessariamente do desprezo. Também não deve gerar escárnio. 
Expressa dúvidas sobre os critérios em que esses julgamentos são 
feitos. Como argumentei antes, museus são produtos de uma 
civilização as quais os valores dominaram a sociedade ocidental por 
séculos. Sua longevidade não demonstra que esses valores são 
absolutos ou que eles precisam perseverar. Resistência não é sinal 
de mérito; pode ser residual de força ou indolente passividade. 
Museus perpetuaram os mitos do exemplar e do outro, mas agora 

eles precisam fazer vista grossa sobre suas próprias funções 
didáticas. Eles estão começando a responder a um clamor daqueles 
formalmente ignorados, excluídos e objetificados. Estes novos 
solicitantes estão pedindo mais do que uma revisão do cânone, eles 
propõem um discurso que rejeita a canonicidade, junto a muitas 
outras estruturas da antiga ordem. (HEIN, 2010, p. 59, minha 
tradução).3 

Não fica evidente, inclusive, se a ampliação das fronteiras institucionais 

conquistadas pela crítica institucional e feminista conseguiu, de fato, superar o 
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paradigma do cânone – noção mais cara às ponderações feministas – uma vez que 

sua lógica é residual de um modus operandi que emprega fetiche às obras de arte. 

Fetiche esse que as transforma em estandartes, comumente comoditizadas, e assim 

eleva o artista à desumana categoria de gênio.  

Nochlin também sublinha uma crítica ao conceito de gênio, do “[...] Grande Artista – 

objeto de inúmeras monografias, único, divino.” (NOCHLIN, 1972, p. 7). A autora fala 

sobre a aura em torno da obra de arte e do seu autor, com uma conotação mítica, 

desde tempos remotos. Há uma tradição na escrita monográfica sobre artistas, diz a 

autora, que realça o mito do artista-dotado desde muito jovem e de sua 

aprendizagem auto-didata, que deixam as estruturas sociais e instituições por ele 

vividas como secundárias “influências”. Segundo Nochlin (1972, p. 8), esse 

raciocínio leva ao silogismo: se as mulheres tivessem a pepita de ouro do gênio 

artísitico, ele se revelaria. / Mas ele nunca se revelou. / Logo, as mulheres não têm a 

pepita de ouro do gênio artístico. 

Elles: mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou 

Essencialmente, a curadoria de Elles se caracteriza por uma reorganização arquival. 

Pego emprestada a leitura que Hal Foster (2010, p. 183) faz da definição de arquivo 

em Foucault: como o sistema que governa a aparição de declarações e que 

estrutura expressões particulares de um período específico.  Para Hal Foster, ainda: 

[...] um arquivo não é só por si afirmativo nem crítico; simplesmente 
supre os termos do discurso. Esse “simplesmete”, entretanto, não é 
algo pequeno, pois se um arquivo estrutura os termos do discurso 
também limita o que pode e o que não pode ser pronunciado em 
determinada época e lugar. (FOSTER, 2010, p. 183)  

O arquivo de arte moderna e contemporânea do Centro Pompidou estrutura os 

termos do discurso, nessa relação, e a curadoria de Emma Lavigne e Cécile Debray 

atua nas fronteiras desse acervo e constrói leituras possíveis, a partir de suas peças 

constituintes, alterando assim o que pôde e o que não pôde ser dito e pronunciado 

em outras épocas e em outros lugares. Situam a arte como ideia, problema e 

invenção ao concederem inteligibilidade a esse arquivo.  

Hilde Hein acomoda uma questão: como seria um museu sem obras-primas? (HEIN, 

2010, p. 60) Sua sugestão é que esse lugar-utopia poderia ser construído pela 
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associação dos objetos à luz de seus materiais em comum, afinidades conceituais, 

aplicações ou lugares de origem – com uma narrativa única ou com uma variedade 

de associações. Quando há uma exposição de acervo, a autora sugere provocar 

novas maneiras de olhar para esses trabalhos. Eu acredito que Elles, em alguma 

medida, proporciona isso ao trazer à tona a produção dessas artistas pelas (já 

descritas) seções temáticas. Isso valoriza o objeto de arte como um veículo de 

experiência e minimiza informações como cronologia, origem e movimento artístico – 

que configuram apenas como mensagem didática que desencoraja a imaginação e 

empatia por parte do espectador – de acordo com Hein (2010, p. 60).  

Se tivermos, na história, um regime ficcional, que operou segundo um conjunto de 

normas e valores, que excluiu sistematicamente as mulheres da produção cultural, 

de forma deliberada, mas também como bloqueio aos acessos, apresentar uma 

história da arte, escrita apenas por mãos femininas, pode ser uma rebelião criativa. 

Ainda não estou certa sobre a eficácia de reunir numa curadoria obras de arte 

baseadas no gênero das artistas. E essas não são quaisquer artistas: uma vez no 

Pompidou, elas possuem carreiras consolidadas e legíveis na historiografia de arte. 

E não são quaisquer obras de arte: são trabalhos que, de uma meneira ou de outra, 

entraram para a lógica do cânone, do fetiche. As artistas mulheres na coleção do 

Centro Pompidou fazem uma crítica às negligências de gênero das instituições, mas 

não é possível determinar a que custo isso se delineia. São um lampejo à questão 

da representatividade, mas, ao mesmo tempo, não escapam às discursividades 

hierárquicas do museu. É nesse dualismo entre o cânone e o combate que Elles faz 

sua morada paradoxal. 

 
 
 
 
Notas 
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1
 A mostra operou em formato circuito no CCBB e foi sediada pelo espaço da instituição em Belo Horizonte, além 

da edição do Rio de Janeiro, também no ano de 2013. 
2
 Aqui faço referência à Brian O’Doherty e a seu livro No interior do Cubo Branco (2002), onde o artista-

pesquisador faz uma análise contundente e crítica dos espaços museológicos contemporâneos, em sua 
formatação que advém da modernidade, com implicações econômicas profundas e excludentes. 
3
 Do original: “Irreverance toward masterworks and genius does not necessarily arise out of contempt. Neither 

should it promote derision. It express doubts about the criteria by wich such judgments are made. As I have 
argued, museums are a product of a civilization whose values have dominated western society throughout 
several centuries. Their longevity does not demonstrate that these values are absolute or that they must 
persevere. Endurance is not invariably a sign of merit; it may be the residue of force or of indolent passivity. 
Museums have perpetuated the myths of the exemplary and the other, but now they should turn a quizzical eye 
upon their own didactic functions. They are beginning to respond to a clamor from those whom they formerly 
ignored, excluded and obectified. These newly recognized claimants are demanding more than revision of the 
canon; they propose a discourse thar rejects canonicity along with many other structures of old order.” (HEIN, 
2010, p.59).  
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