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RESUMO 
Nosso tema circunscreveu o ambiente das exposições de arte, ressaltando seu aspecto 
poético. No quadro da fundamentação teórica, as áreas de arte e museologia foram 
contempladas e refletidas na questão da apresentação-recepção da obra de arte. Como 
objetivo, o artigo promoveu o levantamento das fontes relativas às áreas e analisou os 
objetos a partir da perspectiva artística e estética, compreendendo a história da arte e a 
filosofia. O resultado buscou estabelecer critérios, pautados no levantamento das fontes, 
para a análise dos objetos artísticos contemplados – Série Veneza de Waltercio Caldas. 
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ABSTRACT 
Our subject circumscribed the environment of the art expositions, standing out its poetical 
aspect. In the picture of the theoretical recital, the areas of art and museology had been 
contemplated and reflected in the question of the presentation-reception of the work of art. 
As objective, the article promoted the survey of the relative sources to the areas and 
analyzed objects from the artistic and aesthetic perspective, understanding the history of the 
art and the philosophy. The result searched to establish criteria, based in the review of the 
sources, for the analysis of contemplated artistic objects – Série Veneza by Waltercio 
Caldas. 
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Considerações gerais 

As exposições guardam vários sentidos, referem-se às obras expostas, referem-se 

ao lugar, por exemplo. A polissemia indica complexo tema. A expressão exposição 

aplica-se (DESVALLÉS; MAIRESSE, 2010, p. 42) “[...] tanto ao conjunto de coisas 

de natureza variadas e formas distintas, expostas ao público, quanto às próprias 

coisas expostas e ao lugar onde acontece essa manifestação.” Ela também pode ser 

definida como uma das atribuições do museu, neste caso, amplia-se ainda mais seu 

uso. Como espaço expositivo, além do conteúdo e seus suportes – galeria de arte, 

site specific, sítio arqueológico e histórico, etc – devemos considerar seu público, os 

utilizadores que participam da experiência proposta, indicando a dimensão 

comunicacional do lugar. Retomemos, portanto, a definição profissional de museu, 

de atribuição recente, que se encontra nos estatutos do Internacional Council of 

Museums - Conselho Internacional de Museus (ICOM):  

O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao 
serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, 
que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património 
material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com 
fins de educação, estudo e deleite. (ICOM, 2007, grifo nosso)  

A definição do ICOM, especificamente nos trechos grifados por nós, é pertinente à 

discussão, de acordo com os museólogos Andre Desvallés e François Mairesse 

(2010, p. 43): “[...] a exposição faz parte da função mais geral de comunicação do 

museu, que compreende igualmente as políticas educativas e de publicação”. 

Deparamos-nos então com uma função fundamental do Museu, que é constituído 

para a visualização dos objetos de sua coleção, ou seja, a apresentação sensível 

dos objetos. A comunicação, como atribuição do museu, ganha maior relevância 

com a mudança da disposição dos objetos e seu propósito. Dominique Poulot, 

historiador da arte e museólogo, identifica tal transformação a partir do século XIX 

quando o interesse volta-se para o conhecimento científico, nos Museus de Ciência, 

e, para os Museus de Arte, a circulação das obras passa a depender das exposições 

temporárias, os Salões de Arte (2013, p. 27):  

A reviravolta de museus enquanto depósitos [dépots] para museus 
como expôts (termo genérico que designa qualquer objeto ou 
documento apresentado à vista do público) leva determinados 
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estabelecimentos – cuja influência estava associada tradicionalmente 
à qualidade, à raridade ou à exaustividade de suas coleções – a 
adquirir daí em diante sua notoriedade pelas manifestações 
temporárias que eles organizam, permitindo-lhes exprimir um ponto 
de vista, uma originalidade. Outrora, a exposição encontrava suas 
características no museu que a montava; hoje, a exposição é capaz 
também de conferir ao museu seu caráter emblemático.  

Nesse sentido, as exposições temporárias assumem forma dinâmica de 

apresentação do acervo, reforçando sua pluralidade de sentidos ao permitir 

diversificada leitura. No campo da arte, devemos considerar primeiramente sua 

caracterização como espaço público. Paul Rasse, sociólogo, tipifica o público dos 

museus de Belas Artes, Ciência e técnica, tendo como horizonte de pesquisa a 

caracterização de espaço público. O texto de Rasse destina-se à explicitação da 

formação desse espaço atrelada ao surgimento do museu público e às condições 

sociais da arte. De acordo com o autor: “O recurso ao tipo ideal de espaço público 

vai permitir uma divisão clara, focalizada nas funções políticas e sociais do museu, 

precisamente onde se dar a ver ao público e se expõe suas coleções” (1999, p. 47). 

Rasse identifica, portanto, o espaço público, sob as perspectivas política e social, 

com as funções colecionista e expositiva que podemos localizar nos quadros da 

preservação e comunicação das instituições museológicas. Institucionalmente, o 

museu de belas artes (Louvre) tem origem, no século XVIII, obedecendo à 

sequência cronológica 1792, 1793 e 1794 que corresponde aos desdobramentos da 

Revolução Francesa. Desse modo, é possível afirmar que as instituições que 

conhecemos hoje tem origem histórica e conceitual no uso público da razão. Porém, 

Rasse assinala que os museus em sua origem não se destinavam ao grande 

público: “[...] paradoxalmente, no começo, os museus não eram lugares abertos, 

disponíveis para discussão e crítica” (1999, p. 49). Somente a partir do século XIX 

que o museu adquire sua feição mais aproxima da nossa atualidade no sentido da 

constituição do público. A transformação da linguagem artística é decisiva nesse 

sentido, pois se reveste de valores universais. A arte assume para si a autonomia 

constitutiva de campo de conhecimento, por isso, seu objeto – a obra de arte – se 

converte em objeto de pesquisa, ganhando, nos museus, novo tratamento, qual seja: 

“Começa-se a discutir a classificação da coleção em função de sua origem (lugar, 

época, escola...). A história da arte encontra suas prerrogativas: a discussão, os 

debates estéticos ganham amplitude” (RASSE, 1999, p. 55). Porém, tais 
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características ainda ficam circunscritas aos especialistas e connaisseurs. Restrito a 

um grupo privilegiado, o sistema da arte determina a circulação dos objetos pautado, 

àquela época, numa divisão entre arte oficial e circuito independente. Com a 

ampliação das questões modernas, o sistema de arte torna-se preferencialmente um 

problema de visualização dos objetos, culminado na máxima de Marcel Duchamp 

sobre o “coeficiente artístico” (1986, p. 74). 

O ato criador toma outro aspecto quando o espectador experimenta o 
fenômeno da transmutação; pela transformação da matéria inerte 
numa obra de arte, um transubstanciado real processou-se, e o papel 
do público é o de determinar qual o peso da obra de arte na balança 
estética. Resumindo, o ato criador não é executado pelo artista 
sozinho; o público estabelece o contato entre a obra de arte e o 
mundo exterior. 

A definição de obra de arte por Marcel Duchamp coloca o público como eixo 

fundamental para a constituição do objeto artístico. E não devemos entender de outro 

modo, uma vez estabelecido o sistema de arte a partir de critérios distintos (estético, 

circuito, crítica, história), resta ponderar os modos de exibição desse objeto. De 

acordo com o filósofo Jean-Louis Déotte, o processo artístico contemporâneo acentua 

o vínculo entre objeto artístico e museu. O museu se torna o lugar da obra moderna, 

diferentemente dos museus de história, arqueologia, etnografia que acolhem objetos 

que tiveram uma destinação anterior, seja do ponto de vista da utilidade, seja do 

pondo de vista da função social. Uma vez no museu, esses objetos suspendem tais 

finalidades. Assim Déotte conclui: “Os museus de arte contemporânea recebem obras 

cuja destinação foi suspensa, elas não entram em jogo, já que passam diretamente do 

atelier do artista para a exposição” (1993, p. 389). 

As exposições de arte: objeto, espaço, autor e público 

Estabelecido o critério da visualização como função do museu e entendendo sua 

transformação ao longo do tempo, recorremos à passagem “Visualização explicativa 

de fatos ausentes pelos objetos, assim como dos meios de apresentação, utilizados 

como signo” (SHÄRER apud DESVALLÉS; MAIRESSE, 2010, p. 44). Não iremos 

colocar em discussão o que são os objetos com os quais uma exposição é montada, 

os autênticos ou os substitutos, e qual tipologia de exposição daí é derivada.  
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Apresentaremos unicamente a exposição de arte, em suas mais variadas 

especificações. 

As exposições de arte têm hoje um papel de destaque no universo da arte. Parece 

evidente, mas consideramos a exposição-visualização do objeto artístico como 

produtora da linguagem sobre a arte (crítica, história, teoria) assim como 

estendemos nossa compreensão para a correlação do modo de expor com o fazer 

artístico. Complexa é a relação entre as exposições de arte e o objeto artístico. 

Do ponto de vista das exposições, é possível estabelecer quatro componentes 

fundamentais: autor, objeto, público, lugar. Para Jérôme Glicenstein, historiador da 

arte, as exposições podem ser tipificadas a partir do enfoque de um desses 

componentes. Como uma narrativa, a exposição de arte articula os objetos expostos 

conferindo-lhes determinado enredo, criando seus enunciados, sua linguagem. Na 

ponta oposta dessa expressão reside o autor: “[...] que ela tenha uma vontade de 

objetividade, ou seja, abertamente narrativa – é sempre uma forma de ficção 

utilizando em seu proveito as obras de arte” (2009, p. 13).  

O objeto artístico, no contexto da exposição, permanece aberto para diversas 

interpretações. O aspecto comunicacional da exposição pode ser depositado na 

qualidade do objeto: dispositivo, meio. A exposição, da perspectiva da qualidade o 

objeto, respalda-se “[...] na construção e ordenação das relações internas, entre os 

objetos que ela contém, mas igualmente nas relações externas, antecipando a 

experiência que terão os espectadores.” (2009, p. 13). A análise de Glicenstein 

também incide sobre o público, na medida em que sua composição é dinâmica e se 

apresenta a partir de alguns critérios. O público atua naturalizado ao processo 

expositivo, pois, numa exposição, o público já está entendido como parte integrante. 

Mas, outro aspecto que deve ser ressaltado é a sua pertinência como produtor de 

valor artístico. Glicenstein considera que a exposição “não se reduz ao seu press 

realese tampouco ao seu catálogo, não se reduz nem mesmo às críticas que lhe 

serão feitas; ela destaca a confrontação-interação entre seus diferentes 

protagonistas e a experiência que cada um dela retira” (2009, p. 14). O último 

componente tratado por Glicenstein, o lugar, atribui para a exposição seu lugar como 

arte. O destaque dado ao lugar deve-se à concepção de recepção estética. Para ele, 



 

2402 DIMENSÃO POÉTICA DA EXPOSIÇÃO DE ARTE: UM ESTUDO DE CASO DA SÉRIE VENEZA DE WALTERCIO CALDAS 
Tatiana da Costa Martins / UFRJ  
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação. 

 

a apresentação da obra de arte, em contextos específicos, faz emergir um 

pensamento sobre a arte: “Uma obra de arte pode aparecer diferentemente 

considerando várias apresentações sucessivas; ao contrário, uma exposição é 

redutível ao seu contexto” (2009, p. 14). 

A feição complexa que assume o tema exposição reside nos aspectos teóricos que 

se tornaram constitutivos. Da face pública do museu de arte, com ênfase na 

dimensão comunicacional, até a recepção o objeto artístico, forma-se uma arena de 

embate. São acepções variadas, aliadas aos campos de conhecimento que estão 

envolvidos na temática exposição de modo que configuram corpus sólido para 

análise.  

Douglas Crimp e Carol Duncan dedicam-se a analise dos museus de arte. São teorias 

que indicam dois estados distintos. Duncan associa o museu de arte ao templo 

religioso, perfazendo a trajetória da transformação do objeto artístico no século XVIII, 

que passa a ser consubstanciado em seu componente estritamente estético – aqui a 

estética já faz parte da estruturação do sujeito do conhecimento. A apreciação da obra 

artística é constitutiva do sujeito. E, no espaço do museu, desenvolve-se a cultura 

expositiva dos objetos artísticos. O enfoque cultural e social no museu passa a ser 

reforçado no século XIX, segundo a autora, através da tipologia do edifício. Trata-se 

do entendimento arquitetônico do ecletismo que ‘veste’ determinado prédio em 

decorrência da sua função. Os tipos arquitetônicos do museu são preferencialmente o 

palácio renascentista e o templo. Fiquemos com este último. Tal concepção espelha o 

sentimento religioso no contato com o objeto (1995, p. 7): “Museus de arte tem sido 

comparados a antigos monumentos cerimoniais tais como palácios e templos.” A 

autora indica o componente metafórico que o tipo de arquitetura transmite a despeito 

da separação do mundo entre secular e religioso. “[...] nos termos secular-religioso da 

nossa cultura, ‘ritual’ e ‘museus’ são antitéticos”, mas é possível corporificar em nossa 

cultura várias situações e eventos conformados aos aspectos ritualísticos que não são 

realizados no contexto religioso. “O museu de todos os tipos são excelentes exemplos 

deste tipo de microcosmo; os museus de arte em particular são especialmente ricos 

nesse tipo de simbolismo.” (1995, p. 8). Aspecto arquitetônico consolidado no interior 

dos espaços museológicos:  
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A mesma forma monumental também trouxeram com ela os rituais 
nos espaços públicos – corredores de escala para procissões, salões 
que preveem grandes e extensos grupos de pessoas, e santuários 
intimistas para impressionantes e potentes efígies. (1995, p. 8) 

O efeito observado desta caracterização dos museus de arte corresponde à 

experiência religiosa resultante das práticas religiosas. Uma espécie de transe 

apontado por vários autores, desde o aspecto antropológico – os ritos presentes nas 

ações cotidianas que buscam alcançar a experiência liminar; passando, pelo 

filosófico – as expressões ritualísticas escondidas na base racionalista oriunda do 

final do século XVIII que denotam a transposição da experiência da liminaridade 

para e experiência estética; para culminar na vertente da própria museologia. E em 

se tratando da museologia, o modo de expor é remetido também ao templo. O 

isolamento da tela numa imensa parede branca, distante e sagrada (1995, p. 12): 

Num museu de arte, são os visitantes que representam o ritual. A 
sequência dos espaços do museu e o arranjo dos seus objetos, sua 
luz e os detalhes da arquitetura, providenciam tanto o palco quanto o 
script — muito embora nem todos os museus façam isso com a 
mesma eficácia. A situação lembra, em alguns aspectos, certas 
catedrais medievais, onde os peregrinos seguiam uma rota, 
estruturada por uma narrativa, através dos cômodos, parando em 
pontos prescritos para oração e contemplação. Um caminho 
adornado por representações da vida de Cristo podia, então, 
preparar o peregrino para reviver imaginativamente a história 
sagrada. De modo similar, museus oferecem um cenário ritual bem 
desenvolvido, na maioria das vezes na forma de uma história 
narrativa da arte que vai sendo revelado através de uma sequência 
de espaços. Mesmo quando os visitantes entram no museu para ver 
apenas trabalhos selecionados, a narrativa mais ampla da estrutura 
do museu permanece como enquadramento e dá sentido aos 
trabalhos individuais.  

Germain Bazin explicita a predisposição reverencial e cerimonialista da arte a partir 

da sua existência autônoma que incide sobre a problemática da existência estética 

(BAZIN apud DUNCAN,1995, p. 19): 

Estátuas devem estar isoladas no espaço, pinturas penduradas bem 
distanciadas, uma joia cintilante colocada contra veludo negro e 
diretamente iluminada: em princípio, apenas um objeto deve 
aparecer no campo visual por vez. O sentido iconográfico, harmonia 
global, aspectos que atraíram o amador no século dezenove, não 
mais interessam ao frequentador contemporâneo do museu, que é 
obcecado pela forma e habilidade; o olho deve ser capaz de 
percorrer lentamente a superfície inteira de uma pintura. A arte de 
olhar se torna um tipo de transe unindo o espectador e a obra prima. 
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Porém, esta configuração expositiva abre espaço – a partir da produção 

contemporânea – para outros enunciados. A proposição expositiva originada no 

século XVIII, reforçada no século XIX, e consolidada com a arte moderna vai de 

encontro à análise de Douglas Crimp. Autor de ensaios sobre arte contemporânea, 

Crimp assinala a vocação cristalizadora do museu ao aderir à crítica de autores 

como Theodor Adorno, que postulava “Há mais do que uma ligação fonética entre 

museu e mausoléu. Os museus são os jazigos de família das obras de arte.” (1998, 

p. 173). No entanto, o autor chama atenção para o condicionamento temporal da 

arte moderna como sistema histórico que omite a aderência à vida. Isto é, uma 

exposição de arte moderna lida como critério certo modo de expor que se traduz 

numa problemática espécie de apresentação espácio-temporal (2015, p. 43):  

Temos aqui um exemplo do conservadorismo cultural de cunho 
moralizante de Kramer disfarçado de modernismo progressista. Mas 
temos também um parecer interessante quanto à prática discursiva 
do museu durante o período modernista e sua atual transformação. 
De todo modo, a análise de Kramer não consegue avaliar até que 
ponto a pretensão do museu de representar a arte moderna de 
maneira coerente já foi posta em questão pelas manifestações da 
arte contemporânea – pós-moderna. 

Tal observação coloca em jogo a tendência modernista em seu modo de apreciação 

– quer dizer, as obras ensejam seu modo de expor. A questão que emerge da crítica 

de Douglas Crimp visualização das obras remete pontualmente ao problema da 

historicidade da arte. Se a cronologia da arte moderna trabalha com os pressupostos 

da narrativa histórica orientada pelas analogias e sucessões, a produção 

contemporânea, dita pós-moderna, dirige-se para outra direção. O conceito temporal 

passa a compreender rupturas, descontinuidades, etc. Crimp aborda dois 

personagens para esta nova caracterização: Robert Rauschenberg e Leo Steinberg. 

Em Outros Critérios, Leo Steinberg localiza o ambiente crítico da designação do 

termo pós-moderno para a arte. O contexto do artigo engloba a problemática da arte 

moderna americana centralizada na figura de Clement Greenberg. O exercício crítico 

estava estabelecido pelos critérios formais da pintura e, obviamente, estes 

pressupostos passam por uma saturação frente à produção artística que despontava 

no horizonte. Steinberg faz despontar, a partir dos objetos de Rauschenberg, outras 

notas características que ordenam a análise artística. A atualização teórica no 
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campo da história promovida por Crimp diz respeito, no entanto, ao paralelo que 

evoca com a teoria de Michel Foucault (2015, p. 44): 

O ensaio de Steinberg sugere paralelos importantes com o projeto 
‘arqueológico’ de Michel Foucault. Não somente o termo pós-
modernismo implica a exclusão daquilo que Foucault chamaria de 
epistéme, ou arquivo, do modernismo, mas Steinberg, de maneira 
ainda mais específica – ao insistir nos tipos radicalmente diferentes 
de superfícies pictóricas sobre as quais se podem acumular e 
organizar diferentes tipos de dados -, escolhe a própria imagem que 
Foucault usou para representar a incompatibilidade dos períodos 
históricos: as tábuas nas quais seu conhecimento está expresso. [...] 
Assim em termos foucaultianos, se a superfície de uma pintura de 
Rauschenberg realmente pressupõe o tipo de transformação que 
Steinberg afirma que ela pressupõe então não se pode dizer que ela 
é a evolução da superfície de uma pintura modernista, nem que, de 
modo algum, represente sua continuidade. 

Ao correlacionar Steinberg-Rauschenberg a Foucault, Douglas Crimp imprime na 

História da arte modulações temporais avalizadas pela descontinuidade, disrupção, 

fricção, limites, etc. 

O artista, os objetos e a exposição: caso Waltercio Caldas 

Dos vários trabalhos que abordam as questões relativas às exposições e à 

museografia, está o trabalho de Waltercio Caldas, série Veneza, que fez parte do 

pavilhão Brasileiro da 47ª Bienal de Veneza, em1997. As várias camadas de leitura 

possíveis para o trabalho tratam de perceber também a vocação expositiva, a 

acumulação colecionista e a prática do inventário.  

O projeto de Waltercio Caldas enfatiza – pelo menos é dado a ver – o modo de 

expor, de certa forma naturalizado, dos museus de arte.  Os aparatos, as 

sequências cronológicas, as etiquetas, os pedestais, as vitrines, etc, são dispositivos 

recorrentes nas produções contemporâneas que se apropriam, parcialmente, de 

algumas questões museográficas.  O artista perscruta o ato de ver ao explorar o 

estado intermediário entre o objeto apresentado e as condições que o cerca. 

Em entrevista a Ligia Canongia, Caldas reflete sobre a intricada rede de fontes 

artísticas e a consubstanciação do próprio objeto de arte (1998, p. [1]): 

Quando um artista se defronta com a ideia de produzir um objeto, 
sabe que nunca vai realizar um objeto novo, pois ele sempre vai 
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fazer parte de um contínuo de relações. Ao mesmo tempo, o que o 
artista espera é que o objeto possa lhe dizer alguma coisa nova. A 
questão é: como inserir um objeto, uma pintura, ou uma ideia, 
nesse fluxo, sabendo que o significado será simplesmente mais 
uma parte do complexo de relações? Ao mesmo tempo, como 
encontrar uma nova relação que desequilibre a expectativa do 
passado, e o faça defrontar-se com uma outra coisa, mais terrível, 
que seria o futuro da arte? 

O objeto artístico, como resultado de ciência autônoma, não seria apresentado em 

fluxo, tal como expressado pelo artista na Bienal de Veneza. A História da Arte, 

matéria fundamental para a produção do trabalho, repercute como transbordamento 

e acumulo colecionista. Se o lugar do objeto se dá necessariamente no impreciso e 

incerto ponto entre o passado e o futuro, como formular cronologias históricas, como 

materializar referências, como diluir o senso comum? 

A série Veneza é dividida em quatro objetos, nomeados, respectivamente, Sem 

título, Rodin Brancusi, A distância entre... e o Transparente. São quatro grandes 

peças escultóricas de aço inoxidável, vidro, lã e acrílico. Ainda que rigorosamente 

inscritas na ambiência escultórica, as peças são predominantemente lineares – 

atributo do desenho. O aço inoxidável recorta no espaço os cubos vazados que 

recebem séries de desenhos. Não são desenhos quaisquer, há relevante 

significação – um complexo de referências históricas – Morandi, Brancusi, Rodin, 

entre outros. Nela, a prática do inventário e a vocação colecionista se sobressaem 

devido à transparência dos elementos adotados pelo artista. Tais características são 

enfatizadas sobretudo pela placa de vidro que atravessa a série Veneza 4 – o 

Transparente, mas que se interpõe nas outras peças da Série. A aparência frágil da 

superfície percebida dos objetos produz certo efeito, a saber, ambiguidade do 

espaço situado entre a própria transparência e sua realidade física.  

Outro aspecto da série que merece menção é a ambivalência dos gêneros das práticas 

artísticas. A exposição da série Veneza, colocada na perspectiva panorâmica da 

paisagem, assume o contexto da natureza-morta. O artista provoca inúmeras fricções 

ao subverter categorias da história da arte. Por exemplo, ao tratar a escultura como 

figura, trazer a cor para funcionar a partir seu aspecto mínimo e reduzido: como o ponto, 

uma linha que não contorna, o nome como materialidade. Para Waltercio Caldas, “[...] 



 

2407 DIMENSÃO POÉTICA DA EXPOSIÇÃO DE ARTE: UM ESTUDO DE CASO DA SÉRIE VENEZA DE WALTERCIO CALDAS 
Tatiana da Costa Martins / UFRJ  
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação. 

 

esse excesso nos lembra que classificar também é um risco, ordens não precisam ser 

racionais, pode haver uma ordem poética” (1998, p. [5]). 

Nas imagens formadas, o artista cita nominalmente vários artistas que pertencem à 

tradição histórica da arte. As pequenas peças de acrílico recebem inscrições, são 

citações aos artistas fundamentais da História da Arte. As disposições dos nomes – 

aderidas a certo nominalismo – coincide com trajetória cronológica reversa, é tempo, 

mas se comporta como corpo. Nesse espaço, cabe – nele está contido – uma 

coleção, um conjunto de duzentos anos de materialidade da arte (1998, p. [5]): 

Esses nomes foram utilizados como coisas planas, como objetos 
físicos. Simplesmente transposição de uma referência histórica para 
um objeto físico. Na realidade, os artistas mencionados estão todos 
ali sem obra. São só palavras, tão significativas quanto a palavra 
‘entretanto’ ou ‘todavia’. Matisse é uma soma de letras. Um M, A, T, I, 
S, S e E. O nome, agora usado como matéria, não está ali como 
referência histórica, simplesmente. Às vezes, receio que, num futuro 
sombrio, a arte seja substituída por seu próprio nome. 

As citações, os nomes, reunidos pelo artista são expostos no ‘suporte’ escultórico, 

nisso consiste a prática do inventário da arte preconizada pelos museus. A 

estratégia de apresentação da obra a qual o artista recorre não incide diretamente 

sobre o museu, mas adere à visibilidade do objeto na materialidade da História da 

Arte. Waltercio Caldas perfaz sua poética (1998, p. [2]) : 

Uma das matérias que mais uso, hoje, é a história da arte. As 
relações sempre estiveram presentes e latentes na história da arte, 
mas a vertigem do tempo não nos permite enxergar. É fator 
fundamental no que faço não só a significação de cada peça, mas a 
ligação invisível que cada uma tem com as outras, uma espécie de 
invisibilidade que une todas as partes, uma invisibilidade que o olhar 
atravessa, mas não consegue apreender. 

O trecho relata o modo de atuar do artista, mas também poderia revelar certa 

concepção expositiva, próxima mesma do exercício curatorial. O artista descreve, 

com clareza, alguns elementos que definem a prática expositiva. O entendimento de 

Waltercio Caldas não indica um comportamento estruturado no design de exposição. 

Sua pesquisa artística circunscreve objeto artístico, natureza do meio específico da 

arte em suas mais diversas e possíveis relações entre materialidade e 

imaterialidade, história da arte como tema e matéria para o objeto. A Série Veneza 

acrescenta alguns elementos: a transitividade entre os tempos históricos, sua 



 

2408 DIMENSÃO POÉTICA DA EXPOSIÇÃO DE ARTE: UM ESTUDO DE CASO DA SÉRIE VENEZA DE WALTERCIO CALDAS 
Tatiana da Costa Martins / UFRJ  
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação. 

 

opacidade e sua transparência, a vertigem consagrada da tradição desfeita no 

imenso fluxo temporal.  

O registro da história da arte colecionada, exposto nos núcleos temporais 

concentrados em cada trabalho da série, revela uma adesão positiva ao sistema da 

arte como um todo, como rede complexa de relações. Waltercio Caldas parece 

desejar um espaço que seja a superfície material da narrativa da história da arte, 

mas que oscile entre o corpóreo e o intangível. Nesse sentido é possível afirmar que 

o artista recorre à vocação colecionista e à prática do inventário – fabulados 

evidentemente – ao expor e projetar uma história da arte contemporânea, 

relacionada ao seu passado, como invenção. 
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