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RESUMO 
O artigo articula as noções de objetos em "estado de exposição"  para relacioná-los no 
interior das diferentes inserções de um mesmo objeto em diferentes arranjos expositivos. 
Utiliza-se da noção de montagem fílmica como analogia para uma escrita contemporânea da 
arte feita de precariedades e coexistência de diferentes ficções. Apresentam-se ainda os 
conceitos em operação em um recorte do tema amplo da pesquisa a partir da inserção da 
obra "A dama de branco" em exposições realizadas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
– MARGS entre os anos de 2011 e 2015. 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to provide the concepts of objects in "exhibition status", relating them 
to different insertions of the same object into different possibilities to exhibit it. The approach 
reflects that used in film editing as an analogy for a contemporary art writing made out of 
precariousness and coexistence of fictions. In a cut-off of the research subject, it also 
introduces those concepts taking the painting "A dama de branco" ("The Lady in White") into 
its different insertions in MARGS exhibitions between 2011 and 2015. 
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A escrita aqui apresentada é um recorte de um tecido mais amplo que pretende 

encontrar-se como uma tese de doutoramento. Em minha investigação, parto de 

trabalhos em contextos de exposição; não de uma única mostra, mas do acúmulo de 

discursos formulados com um mesmo objeto a partir de diferentes contextos 

expositivos, relacionando aí as narrativas erguidas nessas mostras, escolhas e 

recortes curatoriais e, nos casos possíveis, a localização desse objeto na exposição 

em sua relação com outros trabalhos e com o próprio espaço expositivo. Outro 

critério aqui adotado para a seleção dos trabalhos estudados é sua pertença ao 

acervo e/ou coleções de instituições de guarda, exposição e preservação. Escolhas 

que serão tratadas adiante. 

Em uma perspectiva mais ampla, os objetos que servem de escopo ao estudo do 

projeto de tese, situam-se em três instituições: o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli–MARGS, instituição pública localizada em Porto Alegre; a 

Fundação Vera Chaves Barcelos–FVCB, instituição privada com sede em Viamão, 

também no estado do Rio Grande do Sul, e o Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateubriand–MASP, instituição pública, localizada no estado de São Paulo. Cabe 

ainda salientar que os trabalhos analisados ao longo da pesquisa cobrem um arco 

de dez anos, que tem como ponto de partida a primeira exposição da Fundação 

Vera Chaves Barcelos no ano de 2005 (ainda no “Espaço 0”).1 No entanto, nesse 

artigo aparesentarei um excerto que recorta as exposições realizadas entre 2011 e 

2015 no MARGS. 

Objetos em movimento: diferentes inserções e a escrita da história 

Quantas narrativas se valem de um mesmo objeto? Que diferentes complexidades 

curatoriais foram realizadas a partir de uma peça? Eis algumas de minhas 

perguntas. Obviamente se quer partir dessas escolhas e chegar a um outro ponto: 

Uma escrita da história da arte que não nasce apenas no objeto em sua existência 

material e autônoma, mas nas suas aparições em exposições e nos sentidos que lhe 

foram atribuídos em cada uma dessas ocasiões. Os materiais utilizados vão desde a 

lista de exposições, catálogos, fôlderes, fotografias dos trabalhos expostos, todos 

disponibilizados pelas próprias instituições, bem como textos de curadores.  
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Como sustentação da investigação por mim proposta, tem-se a seguinte questão: A 

história da arte contemporânea pode encontrar nas diferentes exposições de um 

objeto seu dispositivo de escrita? Ao contrário de compreendermos na efemeridade 

desse evento do campo da arte um lugar instável para a escrita da história, assume-

se a própria instabilidade da exposição e do objeto no sentido atribuído em seu 

contexto de mostra, como característica de uma narrativa que não busque se fixar, 

mas que, no entanto, assimile seu estado de precariedade em sentido afirmativo. 

Precariedade aqui entendida como oposta à busca de narrativas únicas, verdades 

absolutas, fechamentos em torno de categorias recorrentes como os estilos, as 

iconologias, os gêneros e, a mais cara de todas, o artista e seu universo de 

intenções plasmado em obra. 

Georges Didi-Huberman, em seu “Diante do Tempo” (2015) nos lança uma pergunta 

retórica ao se referir à prática comum da história da arte e de seus historiadores e 

toma como exemplo uma pintura de Fran Angelico. Diz-nos: 

[...] Não é evidente que a “chave” para compreender um objeto do 
passado encontra-se no próprio passado e, mais ainda, no mesmo 
passado que o passado do objeto? Regra de bom senso: para 
compreender os panos coloridos de Fra Angelico, será necessário 
buscar uma fonte de época capaz de nos fazer aceder a “ferramenta” 
mental – técnica, estética, religiosa, etc. que tornou possível esse 
tipo de escolha pictórica. Designemos essa atitude canônica do 
historiador: não é outra coisa que uma busca pela concordância dos 
tempos, uma busca da consonância eucrônica. (DIDI-HUBERMAN, 
2015, p. 19) 

A essa provocação do historiador francês, eu responderia: Não seria possível pensar 

um objeto a partir do acúmulo de tempos que não busca um regresso ao instante de 

sua feitura e, sim, em algumas das condições em que se deu a ver e em que se 

emaranhou em discursos expositivos? Teríamos então uma história da arte como 

inventário de olhares. Uma história da arte como acúmulo de narrativas produzidas 

com e em conjunto com outros objetos. As diferentes montagens realizadas a partir 

desse objeto ou como explicitarei mais adiante, a partir desse objeto/plano. 

Não há como dissociar os caminhos por onde cruzo das colocações de Jacques 

Ranciére (2012) e, em especial, as considerações feitas acerca dos paradoxos da 

arte política. Lá, naquele escrito, o francês – ao apresentar os modelos 
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sedimentados de busca de eficácia de algumas proposições de artistas que se 

pretendem críticas desde o sistema econômico, os conflitos sociais e o próprio 

sistema da arte como instituição – nos interessa primeiramente a compreensão de 

política associada a uma noção de promover alterações no tecido do sensível, 

naquilo que estaria programado, predisposto, preservado. Propor a manutenção, 

nessa perspectiva, seria da ordem da polícia. Ainda, com o mesmo autor nos 

interessa a dimensão política de produzir história da arte hoje e as noções que se 

movem junto com ela em relação ao artista e suas intenções, os espaços de 

exibição, as formas de visibilidade e esses objetos que, recortados do mundo, são 

reapresentados a ele como saídos de uma categoria especial de coisas e 

proposições e que passamos a chamar de arte. Ranciére nos alerta que: 

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. (RANCIÉRE, 2012, p. 
63) 

Logo, não tomaremos aqui a coleção específica como objeto de estudo, nem mesmo 

os objetos em sua existência única e autônoma. A coleção, o acervo, o objeto 

resguardado nas reservas técnicas não são o ponto escolhido para observar e 

construir o trabalho proposto. É o objeto “em estado de exposição” e sua aparição 

em diferentes contextos expositivos que nos serve como argumento para a proposta 

que se apresenta aqui. 

Entendemos esse “estado de exposição” como uma existência em relação. Não a 

existência da obra em sua qualidade única, mas além, sua existência quando se 

permite adentrar o interior de um pensamento que se dá na exposição. A 

possibilidade de uma escrita da história da arte baseada nas diferentes maneiras, 

argumentos e discursos que um mesmo conjunto de objetos permitiu produzir “em 

estado de exposição”. O "estado de exposição" não prevê lugares fixos nem 

espacialmente nem em termos de sentidos. Essa mobilidade, essas narrativas em 

constante estado de precariedade desencadeiam a possibilidade de uma escrita da 

história que seja feita de constante alteração e forjada no reconhecimento da 
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disciplina como dissenso, articulada na coexistência de múltiplas ficções em disputa. 

Não se assenta, mas, no entanto, deixa rastros.  

Entre o cinema e a exposição: o princípio da montagem 

Assim chegamos à estrutura de onde surge esse excerto: a história da arte como 

montagem. Assim como em uma composição fílmica, é da junção de diferentes 

imagens em suas existências e projetos particulares que narrativas e pensamentos 

sobre e com esses objetos podem ser construídos. 

Ao montar uma exposição de acervo, tem o curador a sua disposição os trabalhos 

de uma instituição. O pensamento ali engendrado se dará a ver a partir da forma 

como esses trabalhos serão dispostos na galeria, na sala, no espaço disponível para 

determinada mostra. Dessa maneira, seu argumento constrói narrativas de 

diferentes naturezas que não partem de um único objeto, mas da sua colocação em 

relação.  

No processo de montagem cinematográfico teorizado por Sergei Eisenstein (2002), 

entre outros, podemos ter a analogia ideal para essa construção. Ora, mesmo duas 

cenas, imagens que não possuem nenhuma relação em si quando postas em 

relação de proximidade ou de distanciamento produzem sentidos que aparecem 

tanto em si, como no conjunto, como em suas brechas. 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 sequência 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, 2002, p. 20) 

Para justificar essa analogia parto da compreensão de que as duas práticas se 

constroem a partir do agrupamento de um conjunto de imagens pré-produzidas, 

organizadas e ordenadas em uma sequência com fim de produzir uma narrativa. 

Também é Eisenstein que nos aponta um caminho quando define que “o menor 

fragmento ‘distorcível da natureza’ é o plano e a engenhosidade em suas 

combinações é a montagem” (EISENSTEIN, 2002, p. 17) Assim, aqui, o menor 
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fragmento possível, o plano, passa a ser a obra. A engenhosidade da combinação 

de diferentes obras é a montagem.  

Jacques Aumont nos apresenta a montagem no contexto fílmico como a operação 

que consiste em manipular planos com o intuito de constituir um objeto: o filme. 

Assim, “a montagem consiste em três grandes operações: seleção, agrupamento e 

junção – sendo a finalidade das três operações obter a partir de elementos a 

princípios separados, uma totalidade que é o filme” (AUMONT, 2013, p. 54). 

Como não pensarmos nas escolhas, agrupamentos, seleções e exclusões que 

constituem desde a exposição até a história da arte como disciplina? 

Obviamente não estamos negando o valor e a possibilidade da interpretação de um 

trabalho artístico em sua existência individual. No entanto, o que propomos aqui é, 

sim, construirmos um pensamento que leva ao trabalho em relação com os 

agrupamentos a que foi submetido. Talvez estejamos na busca desse “significado 

mais intenso e bastante diferente” de quando ao adentrarmos em um espaço 

expositivo reencontramos uma mesma obra em estado de exposição e assim, 

passamos a vê-la não apenas em si, mas dentro de um complexo maior que se 

organizam pelo espaço que ocupa, por outros trabalhos que se aproximam ou se 

distanciam. Ou, 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?  

Para a noção de montagem ainda é muito cara a configuração do Atlas 

Menemosyne de Aby Warburg. Embora não tratemos dessas implicações, por ora. 

Implicações da exposição como um lugar de montagens 

Compreendemos as complexidades dessa proposição. As exposições não são 

neutras e as escolhas que lhes erguem passam por uma ampla rede que não se 

esgota no discurso curatorial. A exposição, como já demonstrado em estudos 

anteriores (SIMÕES, 2015), é aqui entendida como um fenômeno complexo 

envolvendo tanto os seus aspectos técnicos, simbólicos e os diferentes acordos 
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fundados entre os agentes que operam nas instituições imediatamente e no cenário 

da arte local, nacional e global, de maneira geral.  

Não se trata de uma história de exposições. Toma-se, sim, a instabilidade dos 

objetos em movimento no interior das proposições expositivas como ponto para 

observar como um mesmo objeto/plano pode participar de diferentes exposições, e, 

assim, pensar seus sentidos como mutáveis de acordo com as combinações das 

quais participa. 

 Trabalhar com exposições que priorizam peças pertencentes a acervos e/ou 

coleções das instituições selecionadas é aproximar-se de um tipo de mostra que, se 

de maneira alguma, são imunes às demandas atribuídas pela política cultural 

contemporânea e suas intersecções com as urgências do mercado de arte, 

possuem, sim, no geral, traços de permanência. 

Essa compreensão posiciona escolhas desta pesquisa frente a outros domínios que 

talvez se mostrassem mais visíveis nos trânsitos atuais do circuito de arte, como as 

feiras de arte e as bienais. Obviamente não desconsideramos a força das 

exposições de acervo nessas trocas e lógicas de espetacularização. Não se trata de 

situá-la como algo imune a esses câmbios que atravessam o sistema da arte, 

derrubando antigas noções de setor público, privado e posicionamento de agentes. 

Tampouco se incide na ingenuidade da formação desses acervos como algo externo 

às tramas do marketing cultural, da lógica da produção e consumo de bens artísticos 

naquilo que habita as reservas técnicas dos museus. No entanto, embora 

compreendidas as diferentes formas de mobilidade dos acervos e coleções e sua 

inserção em um contexto mais amplo do cenário da arte nesse início de século XXI, 

considero que essas exposições, nesta investigação, são constituídas por um 

conjunto de corpos razoavelmente estáveis articulados a partir das mostras. Por 

isso, também um dos critérios estabelecidos é a escolha por exposições coletivas.  

Entre 2011 e 2015 no MARGS: objetos recorrentes e suas montagens 

O período entre 2011 e 2015 abarcam os quatro anos da gestão de Gaudêncio 

Fidelis, à frente da direção do MARGS, bem como o primeiro ano da atuação de 

Paulo Amaral, atual diretor do museu. O recorte não foi feito ao acaso. Há no projeto 



 

2338 OBJETOS EM ESTADO DE EXPOSIÇÃO: EXERCÍCIO PARA UMA ESCRITA  
CONTEMPORÂNEA DA ARTE COMO MONTAGEM  
Igor Moraes Simões / Doutorando PPGAV – UFRGS 
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação 

 

de Fidelis uma estratégia acerca do acervo do Museu em conjunto com outras ações 

que teriam o foco voltado para “melhoria de infraestrutura, exposições, qualificação 

do acervo, conservação e restauro, programa educativo”. Também em sua gestão é 

criado o cargo de curador-chefe, primeiramente ocupado por José Francisco Alves3 

e, logo em seguida, por Ana Zavadil.4 

Foram realizadas nesse espaço de tempo cerca de 25 exposições coletivas, 

baseadas prioritariamente no acervo do Museu.5 Como o objeto de pesquisa não é a 

exposição em si, mas os objetos em seus “estados de exposição”, não tratarei de 

cada uma delas, senão na medida em que se relacionarem com aqueles trabalhos 

que forem aqui citados e colocados na perspectiva pretendida. No entanto, o grande 

número de exposições entre 2011 e 2014 chama a atenção e é colocado pelas 

eloquentes palavras do diretor do Museu em relação à a criação do Núcleo de 

Curadoria e seu protagonismo nas mostras da instituição. Fidelis, não hesita ao 

apontar que: 

A instituição de um Núcleo de Curadoria não só acabou de forma 
definitiva com o provincianismo em que o MARGS estava imerso nos 
últimos anos, como também profissionalizou e qualificou as 
atividades do Museu, articulando adequadamente as funções 
específicas de cada um dos núcleos da instituição, que passaram a 
ter suas atribuições claramente definidas, incluindo o papel da 
própria direção, antes confusa em suas atribuições (exclusivas) que 
incluíam definir, escolher e decidir pela “qualidade” das exposições 
que o Museu abrigava [...] os resultados tornaram-se evidentes 
imediatamente após a sua instituição, com o estabelecimento 
daquele que pode ser considerado o mais ambicioso programa de 
exposições gerado exclusivamente pela instituição desde a sua 
fundação. (FIDELIS, 2013, p. 19) 

Para além dos generosos adjetivos usados pelo diretor na análise da sua própria 

gestão6, é possível percebermos uma recorrência aqui: a figura do diretor e a do 

curador se confundem, muitas vezes, no andamento da exposição e na gestão do 

Museu. Situações que se repetem em outros momentos analisados na pesquisa, 

mas não necessariamente por precariedades inerentes a instituições públicas. 

Em minha investigação, verifiquei que, em alguns casos, essas negociações tornam-

se visíveis e mesmo alguns papéis se fundem. Pode-se citar como um dos 

exemplos, a participação de Vera Chaves no processo de curadoria para a 
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exposição “Silêncios e Sussurros”, realizada no ano de 2010 e que marcava a 

inauguração do espaço expositivo “Sala dos Pomares”, na Fundação Vera Chaves 

Barcelos. No texto de Ana Maria Albani de Carvalho, que abre o catálogo da mostra, 

a autora afirma que:  

esta exposição que inaugura a galeria Sala dos Pomares é resultado 
de um exercício crítico elaborado por Vera Chaves partindo de sua 
própria coleção de arte, núcleo gerador da fundação [...]. Nas 
diversas sessões de trabalho efetuadas na reserva técnica do acervo 
da FVCB, Vera Chaves escolheu cada um dos trabalhos que 
compõem a mostra por um processo que deve tanto a intuição, 
quanto a sua experiência no convívio com obras de arte. 

Nesse breve exemplo aqui esboçado vemos a associação entre diferentes figuras: a 

colecionadora, a diretora-presidente da instituição, a artista e a curadora.  

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. 

Durante o trabalho detectei, até agora, entre os anos de 2011 e 2015, no MARGS, 

mais de 40 peças que, integrantes do acervo apareceram, pelo menos, quatro vezes 

em diferentes mostras, inseridas em diferentes propostas expositivas. Obviamente, 

que o caminho mais imediato seria apontar para a polifonia presente em qualquer 

obra de arte. No entanto, é nas suas repetições que tocamos no uso de uma mesma 

obra/plano para a construção de diferentes montagens. Essas montagens reunidas 

compõem, nesta pesquisa, uma história da arte que se escreve a partir das 

narrativas em que essa obra esteve inserida. Compreendo que essas narrativas são 

instáveis, precárias, e, nessas condições, possibilitam uma escrita da história da arte 

com as mesmas características, o que interessa sobremaneira a esta abordagem. 

Vejamos o caso de “A dama de branco”7, obra de Arthur Timótheo da Costa, datada 

de 1906. Trata-se de um óleo sobre tela adquirido pelo Museu em 1957. Durante os 
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anos de 2011 e 2015, a pintura participou de pelo menos sete exposições8 

diferentes. Cada uma dessas exibições foi baseada em um tema, narrativa e 

abordagens distintas. Pensemos nessa pintura como um plano e nas exposições 

como filmes. 

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. 

Apresento aqui duas narrativas onde vemos a referida obra em contextos 

expositivos distintos, as mostras: “Labirintos da Iconografia”, ocorrida no ano de 

2011, e “Cromomuseu”, ocorrida entre o fim de 2012 e os primeiros meses de 2013.  

Na mostra de 2011, a “Dama” está circunscrita em um discurso que inaugurava a 

proposição intitulada pelo diretor do Museu como modelo labiríntico de curadoria ou 

ainda, curadoria no labirinto. Adotando o modelo mitológico de um labirinto 

multicursório, o projeto que nortearia as demais mostras realizadas no Museu 

propunha um arranjo não cronológico das obras onde também se subverteriam os 

agrupamentos canônicos da história da arte recorrentemente associados ao artista e 

suas posições hierárquicas, escolhas formais e abrindo-se para arranjos que 

propiciariam um “conjunto de possibilidades de justaposição através das quais essas 

obras foram colocadas de maneira a expandir sua especificidade cultural, artística e 

conceitual” (FIDELIS, 2014). 

No labirinto proposto pela mostra, a obra de Arthur Timótheo ocupa a sala mais 

visível do Museu. A “Pinacoteca”, como é chamada, é a primeira sala que o público 

se depara ao adentrar nos ambientes de exposição, está situada naquilo que 

podemos chamar de o “coração do museu” e das mostras ali construídas. O próprio 

nome da sala está relacionado não apenas com a caraterítica de espaço público de 

exibições, mas também por constituir-se na mais importante das galerias do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul. Em sua enorme maioria, as exposições que ali são 

empreendidas adotam esse espaço como ponto de partida para apresentação das 

suas propostas em formatos de textos, no display que se impõem aos olhos do 
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visitante já na entrada da sala, assim como na divulgação de marcas de apoiadores 

e, por vezes, da própria exposição. A sala opera como uma espécie de recepção 

que, de certa forma, se assemelha à capa de um livro, e seu interior como uma 

introdução da narrativa que se desdobrará ao longo dos demais espaços. Em 

algumas ocasiões, é também ocupada por exposições específicas voltadas apenas 

para o seu interior. 

“A dama de branco”, em “Labirintos”, está exposta no display ao fundo da sala 

justaposta à direita pelos trabalhos puramente brancos de Cibele Vieira, “Mosca” e 

“Noiva”, duas fotografias, de 2009. Em “Mosca” vemos a fotografia de um objeto com 

as formas do referido inseto inteiramente coberto de branco e onde se pode ler a 

inscrição “Made in China”, apontando para a artificialidade do que ali é apresentado. 

“Noiva” traz a imagem de uma pequena figura cujo corpo apresenta características 

antropomórficas femininas cobertas por um vestido de noiva e trazendo nas mãos 

um pequeno buquê. A partir do que seria o pescoço da figura vemos uma estrutura 

em metal que termina em um círculo. À esquerda do óleo sobre tela “A dama de 

branco”, vemos uma série de três trabalhos de Frantz: Uma pintura sobre tela de 

2011, e duas pinturas sobre lona, do mesmo ano. A pintura sobre tela do artista está 

imediataamente ao lado da obra que trazemos aqui e apresenta uma presença do 

branco como camada que se sobrepõe a uma superfície anteriormente recoberta de 

tinta colorida no que parece remeter a uma série de gotejamentos. Já as duas 

pinturas sobre lona apresentam um protagonismo da presença da cor. Cabe 

salientar que as duas pinturas sobre lona de Frantz fazem parte de uma série onde o 

artista recobre o chão do seu atelier com a lona onde rastros de tinta são deixados 

pelo trabalho empreendido no espaço, sendo depois a lona recolhida e 

reapresentada em seu valor pictórico. Essa observação se torna importante, 

principalmente, porque no mesmo display ainda encontraremos três pinturas, 

respectivamente de Pedro Weingartner, João Fahrion e Carlos Petrucci, as quais 

representam interiores de atelieres de artistas. 

Esse display está situado no fundo da sala de exposições e diante dele, no centro da 

Pinacoteca, temos o trabalho sem título de Carlos Fajardo, uma construção em 

formato labiríntico utilizando-se de tijolos.  
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Somos imersos entre a alvura das fotografias de Cibele, “A dama de branco”, as 

pinturas de Frantz até as cenas de atelier dos demais artistas. Tudo ali insere a obra 

de Timótheo em um discurso sobre a brancura recorrente no espaço do cubo 

expositivo e a sua construção articulada às dimensões de criação artificial do 

trabalho empreendido desde o atelier do artista como procedimento (Frantz) e como 

tema (Weingartner, Fahrion e Petrucci) até aquele que instaura o branco como 

artifício do espaço de exposição. 

A exposição “Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Muesológico”, de 2012, 

curada pelo diretor do MARGS, Gaudêncio Fidelis, levou a cabo a intenção de 

desafiar a netralidade do “cubo branco” e os diferentes usos da cor ao longo do 

século XX e início do XXI como depositária de inteções e ideologias nas formas de 

exibição da obra de arte, adotando como referências os usos históricos da cor nas 

paredes de museus e suas galerias. Segundo o curador, a Cromomuseu: 

[...] objetiva, desta forma, expandir os limites do espaço conceitual 
produzido pelo design de exposições [...]. Ao redimensionar o espaço 
através da espacialização da cor (em contraposição ou 
complementaridade à cor das obras), a exposição reestrutura a 
condição espacial de sua realidade material [...]. Essa dimensão 
espacial de estaura colorística pode ser creditada a um patamar de 
impregnação e contaminação das obras pela cor, atribuída ao campo 
físico da exposição. (FIDELIS, 2012, p. 15) 

Para tanto, serviu-se de expedientes como revestir os displays de faixas coloridas, 

situando os trabalhos em seu interior e estabelecendo conexões e proposições nas 

sedimentações entre as formas de ver, expor e deslocar-se dentro da instituição. 

Assim, a curadoria dividiu as galerias em oito segmentos distintos, caracterizados 

por leituras conceituais que se organizavam ao longo desses eixos. Como o objetivo 

aqui não é fazer uma descrição da exposição, mas continuar as observações dos 

usos da obra “A dama de branco” e seus trânsitos narrativos no interior de diferentes 

propostas curatoriais, não me deterei em cada um dos segmentos. Apenas 

estabelecerei relações que facilitem compreender essa outra narrativa que toma 

emprestada a pintura, aqui tratada como obra/plano que move seus sentidos no 

interior da noção de montagem. 
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Na “Cromomuseu”, a pintura de Timótheo, ocupou o segmento “Cromofobia: A 

Cultura”, na galeria Aldo Locatelli. No entanto, antes de adentrarmos na descrição 

que apresento aqui, deve-se fazer, mais uma vez, uma parada na Pinacoteca. A sala 

principal do Museu que atuou com a noção de “Cromoteca: a experiência” recebia o 

público visitante em um enorme emaranhado de cores das mais distintas ordens e 

orientações formais. Uma “experiência total da cor” era proposta ao vistante a partir 

da disposição dos trabalhos sobre um fundo tomado de uma grande variedade 

cromática que aludia também à memória das várias superfícies que tomaram as 

paredes da sala ao longo da sua existência. Não apenas a variação cromática 

abundante tomava a galeria. Também essas cores se apresentavam na cobertura 

dos displays, criando alguns conjuntos ordenados de linhas, quadrados em diversos 

tamanhos, retângulos e outras formas em configurações diversas que, por vezes, 

remetiam a “pixels”, telas, e em acirrada disputa com os trabalhos que se exibiam 

sobre elas. 

Nesse contexto, a sessão “Cromofobia”, na galeria Aldo Locateli se erguia como um 

discurso sobre o branco e sua utilização como forma privilegiada no modelo 

expositivo moderno. Toda a galeria desejava discursar sobre a assepsia do espaço 

de exposições e as implicações políticas e culturais do uso do branco:  

Para essa segmento foi escolhida a cor branca para as 
paredes, somada a obras que a adotaram como desinteresse 
ou negação da cor, e também com o objetivo de promover uma 
descaracterização da ideologia da cor. Aqui, certa assepsia 
ronda o espaço expositivo que pode ser definido como aquele 
que se convencionou chamar de “cubo branco”. (FIDELIS, 
2012, p. 17) 

Nossa, já conhecida, “Dama” ocupava um dos displays inteiramente brancos da 

sala, à direita da entrada do visitante. Ao seu lado direito, uma sequência de 

trabalhos com predomínio do branco, respectivamente a pintura sem título de Dudi 

Maia Rosa (2010), que empregava resina poliéster pigmentada e fibra de vidro. No 

display seguinte, ainda seguindo à direita e ocupando o fundo da sala, os trabalhos 

de Ilsa Monteiro: “A busca/atração” e “A busca/solidão”, série de 1973 em acrílico; 

outra obra de Dudi Maia Rosa, também sem título e datada de 1991, feita de gesso 

sobre resina poliéster e fibra de vidro; Lucila Vilella com o trabalho “Quadro” (2011), 

uma serigrafia sobre tela em que sobre o fundo branco aparece a inscrição “U$ 
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$1,955,”. Tomando a “Dama” como referência9, temos na parede a sua frente um 

display em que seguem, da direita para a esquerda, os trabalhos de Dione Veiga 

Vieira, “Sem título”, utilizando areia, papel, pigmentos e cola vinílica sobre tela; 

Paulo Roberto Leal, “Linha verde entre tela” (1975), feita de tela costurada. Em 

oposição quase exata à “Dama”, temos a fotografia do artista Marcos Sari, intitulada 

“Homem Branco” (2008–2011), onde vemos um enorme espaço branco dividido pela 

linha do horizonte colocada acima do olho do observador, seguido de uma área azul 

(céu) e ao fundo a figura de um homem vestido de branco de costas para 

observador e fundindo-se quase imperceptívelmente, ao fundo da paisagem. No 

centro da sala, temos a escultura em gesso, de forma antropomórfica de Francisco 

Stockinger, “Sapa”, de 1960, e a “Maquete da obra homenagem à arquitetura 

moderna” (1979–2012), de Almandrade. 

No discurso proposto pela mostra, os trabalhos estabelecem uma trama sobre as 

dimensões modernistas e suas complexidades culturais, ideológicas e políticas no 

uso do branco ou na negação da cor, seja pelo seu conteúdo, seja pelos materiais 

empregados. Aqui, “A dama de branco” trata desse uso cultural implicado na 

representação de uma figura feminina trajando branco no contexto da vida em suas 

práticas e políticas modernas. 

O que temos, então? A mesma obra, aqui apresentada em duas narrativas que se 

apresentam como efêmeras em relação ao evento “exposição” e que produzem 

sentidos que resvalam da obra em si, mas que não residem na sua existência única. 

Sua inserção é estabelecida como um dos elementos de uma montagem ficcional 

que dá validade ao trabalho por seu “estado de exposição”, ou seja, em relação aos 

demais trabalhos expostos, sua localização na sala e as narrativas empreendidas 

por um projeto curatorial.  

Compreendo que essas instabilidades que se dão a ver nas articulações propostas 

pelas exposições em suas semelhanças e distinções podem constituir uma 

ferramenta para situarmos os objetos desses acervos em histórias da arte que se 

constroem a partir do acúmulo dessas diferentes inserções escapando à lógica 

específica da análise da história que se centra no objeto ou em uma busca 

eucrônica dos seus sentidos. Mesmo as categorias de cronologia, análise formal, 
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iconológica, sociológica, estilística, não são completamente apagadas, mas se 

submetem a construções ficcionais que partem da inserção desses trabalhos em 

contextos que são efêmeros, instáveis e, assim, precários, posto que não se 

pretendem como proposições que encerram os trabalhos, mas, abrem em uma 

constelação de possibilidades. Essa movimentação de obras e proposições 

artísticas em diferentes exposições é nesta proposição uma alternativa, uma 

escolha, entre tantas possíveis para uma escrita da história da arte feita de 

perguntas e problemas, e que é obrigada cotidianamente a despir-se de suas 

posições policialescas para viver (ou seria renascer?) em um contexto de ausência 

de relatos definitivos e de disputas contínuas entre diferentes ficções operadas em 

uma lógica de dissenso (Rancérie). A história da arte, a partir destas proposições 

não se encerra, mas se confronta com a mobilidade, a interrogação e o refazimento 

constante de suas ferramentas.  

A montagem é a imagem procedimental assumida para empreender essas escritas 

feitas no escuro por onde se forja a existência contemporânea dos indivíduos e, 

consequentemente, essa disciplina. 

 
 
Notas 
1 O “Espaço 0” era situado na galeria Chaves, no centro histórico de Porto Alegre, abrigando as atividades da 
FVCB até a inauguração da Sala dos Pomares, em Viamão. 
2 Essas características possuem variações que se relacionam com as diferentes estratégias de gestão durante o 
período de tempo estudado, em cada uma das instituições. 
3Doutor e Mestre em Artes Visuais pelo Program de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Arte da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
4Mestre em Artes Visuais pelo programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Universidade Federal de Santa 
Maria. 
5 São elas: 2011: Do atelier ao cubo branco, Labirintos da iconografia, Museu sensível, Acervo permanente; 
2012: Economia da montagem (reduções do sentido), A invenção da escala, Alien: manifestações do disforme, 
Cromomuseu, Iconografia sul-riograndense, Mecanismos e dispositivos; 2013: Arte e medicina, A bela morte; 
2014: Arte, moda e design, Cânone pobre, Distrações da memória, Manifesto, Útero, Museu e domesticidade; 
2015: A arte do grupo de Bagé, Aquisições, Arte sacra, Caro-cara, Destaques do acervo, Mulheres, Patronos do 
museu, Recorte do acervo pintura-fotografia, Vestígios do corpo: obras de figura humana no acervo do MARGS. 
6 A historiadora Bianca Knaak aborda as relações entre o modelo labiríntico escolhido como projeto curatorial 
para o MARGS e suas implicações na história da arte em artigo disponível em: <http://www.margs.rs.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/Revista-N%C2%BA-03.pdf>. 
7 Óleo sobre tela, medindo 191,8X 95,5 cm, de 1906. Adquirido pelo museu, através de compra, no ano de 1957. 
Informações conforme página 116 do catálogo geral do MARGS, incluso nas referências desse artigo. 
81 Os segmentos apresentavam-se então como: Cromoteca: a experiência (Pinacoteca); Cromofobia: a cultura 
(galeria Aldo Locatelli); Cromocor: a política (galeria Iberê Camargo), Cromocubo: a ideologia (galeria Ângelo 
Guido); Cromoforma: o espaço (galeria Oscar Boeira); Cromodrama: a expressão (galeria Pedro Weingartner); 
Cromofagia: a absorção (galeria João Fahrion); Cromonomia: a ausência (Salas Negras). 
9Essa referência da obra em relação aos demais não foi escolhida ao acaso. No catálogo da exposição, página 
76, é apresentada uma espécie de mapa conceitual do segmento “Cromofobia” onde a “A dama de branco” 
ocupa um lugar central estabelecendo diferentes rotas em relação aos demais trabalhos. 
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