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de Santa Catarina, Galeria Mendes Wood,
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Raquel Stolf (detalhe)

coordenação geral Kamilla Nunes

SANDRA MEYER Presidente do Instituto Meyer Filho

Como manter um acervo vivo? A potência de uma trajetória artística?
Um memorial seria somente um exercício de reminiscências?

Quando iniciamos a ocupação do Memorial Meyer Filho, em 2004, por meio de acordo
cultural firmado entre a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, a
Prefeitura Municipal de Florianópolis e o Instituto Meyer Filho, pensávamos em trabalhar
essencialmente com a obra de Meyer Filho, com exposições e publicações que permitissem
a visibilidade da obra e das contribuições do artista no contexto histórico de sua época.
Aos poucos esta tarefa – por vezes árdua e sempre desafiante para quem herda um acervo
de relevância histórica e artística – tornou-se não um mero resgate do passado, mas um
processo de construção no presente para promover um possível deslocamento de aspectos
da obra de Meyer Filho. O lembrar passou a ser não somente acolher imagens do passado,
mas buscar “fazer” algo. “Lembrar-se” faz par com o substantivo “lembrança” e designa o fato
de que a memória é “exercitada”1.
Como ser contemporâneo na relação com as figuras e documentos do passado?2 Neste caso,
como poderíamos não somente reconhecer uma contemporaneidade na obra de Meyer Filho,
mas sermos contemporâneos à ela? Como buscar na obra deste “modernista” algo que ainda
nos interpela?
Compreendendo que “para se lembrar, precisa-se dos outros”3, trago à tona um encontro
no ano de 2007 que fez a diferença. Dele resultou a exposição “Meyer Filho: um modernista
saído da lira”, realizada no Memorial Meyer Filho e na Galeria Pedro Paulo Vecchietti, com
curadoria geral de Rosângela Cherem e co-curadoria de Kamilla Nunes, Raquel Reis e Lígia
Czesnat. Nosso compromisso mnemônico começava a se transformar em um fazer que se
atualizava em função de um tempo presente.
Ao assumir a curadoria do Memorial Meyer Filho em 2008, Kamilla Nunes fez o exercício de
valorização da obra de Meyer Filho fluir. A obra do artista revelou questões da contemporaneidade e foi atravessada por intensidades de artistas contemporâneos, permitindo aos que
a conheciam, ou achavam que a conheciam, e aos que a desconheciam, olhá-la de outros
modos, percebendo a potência de sua inventividade.
1 RICCOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Campinas: Editora Unicamp, 2007.
2 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.
3 RICCOUER, 2007, p.130.

O Memorial passou a ser reconhecido como um espaço de arte contemporânea, permitindose a uma plasticidade e experimentação sintonizada com a produção e poética de artistas
e coletivos da atualidade. Se considerarmos a ação pioneira e atuante de Meyer Filho em
relação aos movimentos de arte moderna em sua época, anos 1950 a 1970, especialmente,
este novo perfil adotado faz ainda mais sentido.
O projeto Agenda Memorial Meyer Filho 2011, cujos resultados compõem esta publicação,
terá continuidade em 2012, e esperamos que sua longevidade beneficie a sociedade.
A programação do próximo ano estará associada ao Projeto de Extensão “Interfaces entre
o olhar e o movimento: incursões da arte na contemporaneidade”, com ações educativas em
parceria com o Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Simultâneo ao trabalho realizado no Memorial, o Instituto Meyer Filho vem realizando
exposições de Meyer Filho em outros espaços, a exemplo da individual “Bestiário”, na Galeria
Municipal de Arte de Itajaí, em 2011. A participação do artista na Mostra “Brasil Brasileiro”,
no CCBB, em São Paulo, em 2010, propiciou uma visibilidade nacional. As publicações “Meyer
Filho: um modernista saído da lira” (Nauemblu, 2007) e “Exercício de Imaginação” (Instituto
Meyer Filho, 2011) complementaram esse esforço constante de construção.
O acervo de Meyer Filho, sob os cuidados do Instituto Meyer Filho, é composto de obras
em pintura, desenho, serigrafia e tapeçaria, imagens fotográficas e fílmicas, catálogos de
exposições, livros, impressos e documentos. Este vasto acervo foi formado pelo artista
desde a década de 40 até o início dos anos 90 do século XX, e revela fatos marcantes de
sua trajetória e do ambiente cultural e artístico do Estado de Santa Catarina. Meyer Filho
costumava arquivar o acervo registrando comentários e testemunhos pessoais através de
desenhos e escritos em forma de crônicas e diário aberto, cujo conteúdo revela o olhar
singular do artista sobre fatos relacionados à arte e cultura catarinense e nacional, bem
como ao cotidiano da cidade de Florianópolis.

Meyer Filho (detalhe)

O Projeto Agenda Memorial Meyer Filho 2011 foi aprovado pela Comissão de Avaliação de
Incentivo Cultural – CAIC, Lei Municipal de Incentivo Cultural no 3.659/91, e teve apoio do
Costão do Santinho, a quem agradecemos pela atenção e confiança em nosso trabalho.

KAMILLA NUNES Curadora do Memorial Meyer Filho

apuro s.m. 26 exposições em 36 meses. Para muitos, estes números podem significar pouco
apuro em relação aos trabalhos desenvolvidos, pelo curto período de tempo de organização
de cada mostra; para outros, um motivo de alegria, uma vez que a capital pôde contar com
mais um espaço ativo de exposições. O que tenho a dizer sobre estes números é que eles
foram construídos por um coletivo de artistas, pesquisadores e curadores, que injetaram
vida em um espaço que, pelo nome, faz menção ao passado, o Memorial Meyer Filho. Há um
exercício constante de ignorar olhares engessados e repetidos, mecânicos e condicionados
a uma única forma de sentir ou perceber o outro, para que o Memorial possa atuar como
um espaço arejado, que possibilite vivências e, sobretudo, seja um dispositivo para produção
de reflexões críticas acerca da sociedade, da política e, em especial, da arte.
memória s.f. Muitas pessoas chegam a esta sala de 10m x 3m, no coração da cidade, a
Praça XV de Novembro, e não entendem o que uma exposição de arte contemporânea faz
em um local destinado a divulgar a obra do modernista Meyer Filho. Mas a pergunta que
coloquei quando demos início à agenda do Memorial, em 2008, foi: como tornar pulsante,
hoje, a memória de Meyer Filho? Há um fato muito importante que deve ser considerado:
Meyer Filho foi reconhecido em vida, como um grande artista, pelos especialistas de
sua época, e sobretudo pela sociedade. Passaram-se duas décadas de sua morte e suas
criações, os seres fantásticos, continuam no imaginário das pessoas, nas salas de aula, em
publicações, em exposições individuais e coletivas, dentro e fora de Florianópolis. Tomamos
a decisão de focar a programação do Memorial em arte contemporânea, porque os artistas
contemporâneos são muito mais carentes de espaços expositivos, do que Meyer Filho, que
já conquistou seu lugar na história e, por causa disso, sua obra continua sendo mostrada
em diversos outros espaços, e também, uma vez por ano, no Memorial Meyer Filho.
espaçamento s.m. Há um pensamento em comum que ronda as exposições do Memorial,
que é o da contemporaneidade. No ensaio “O que é o contemporâneo?” o filósofo Giorgio
Agamben afirma que “a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo,
que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; [...] através de uma dissociação
e um anacronismo”. Neste sentido, entendo o MMF como um local de espaçamentos,
que tem como compromisso criar espaços ou intervalos neste tempo, que chamamos
“contemporâneo”, provocando interrupções e dilatações, a cada montagem de exposição,
a cada ação, a cada projeto pedagógico. De certa forma, estamos predispostos ao erro,
à experimentações, à possibilidade de manipular as regras caducas que há em toda
instituição. Não há editais, mas há pensamento curatorial que permite buracos e intervalos.

Espaçamentos entre uma exposição e outra, que são vivenciados em projetos relâmpagos,
de curtos períodos de tempo. O MMF possui algumas regras, que também podem sofrer
interrupções, como qualquer situação cotidiana. As regras são assim: nós queremos artistas
atuantes, fazemos questão dos modernistas e devemos estar atentos aos de outros estados.
curadoria s.f. Historicamente a tarefa do curador está relacionada à conservação de trabalhos
artísticos e à manutenção de coleções de museus. Mas, a partir do surgimento das rupturas
com o sistema da arte no século XX e XXI, esta tarefa passou a envolver cada vez mais uma
postura criativa e conceitual na construção de exposições, tornando o curador um catalisador
das experiências entre o público e a arte. Aqui no Brasil, a função do curador não se restringe
apenas a cuidar do acervo de uma instituição ou de possuir uma postura criativa e conceitual
na construção de exposições, mas também de argumentar, construir propostas teóricas,
pesquisar, selecionar artistas, negociar projetos artísticos e cuidar da parte financeira e
institucional. As figuras de diretor e curador acabam se confundindo, sobretudo quando estes
espaços não fazem parte do Instituto Brasileiro de Museus, mas se configuram como um
“espaço independente”, mesmo se tratando de institutos e fundações. Neste sentido, busquei
formular uma agenda de exposições tentando intermediar gerações e fronteiras, ao invés de
buscar um tema em comum entre as exposições. A preocupação em abrir o Memorial Meyer
Filho para diversas gerações é importante para que ele não se torne um espaço de um grupo
determinado de artistas mas, pelo contrário, possibilite contaminações, trocas e interlocuções
entre vários grupos, dos artistas consagrados aos aspirantes e recém formados. Evitar a
predominância de uma única linguagem é um dos propósitos, pois o Memorial não é um
espaço de fotografia, ou de desenho, ou de instalação ou de novas mídias, mas um local que
busca abrigar a arte nas suas mais variadas formas de suporte.
coincidência s.f. Pelo título das exposições presentes neste catálogo, é possível perceber que
a maioria delas tratou de um tema em comum: a natureza. Coincidência que, de certa forma,
suscitou a ideia de um catálogo que privilegiasse a diversidade de pontos de vista sobre
um tema tão em voga. Compus a programação de 2011 em 2010, quando as exposições
ainda eram projetos, que foram sendo definidos de forma mais rigorosa no decorrer do ano
de sua execução. Porém, os critérios utilizados para a seleção das exposições continuaram
os mesmos: duas exposições individuais de artistas contemporâneos; uma exposição de
um artista modernista de Santa Catarina; uma exposição coletiva com artistas de diversas
regiões do país; uma exposição do artista Meyer Filho com artistas contemporâneos.
A seleção composta pelas exposições “A extensão das coisas”, “Entre a palavra pênsil e a
escuta porosa”, “Inverso”, “Natureza da/na arte” e “Natureza faminta” foi aprovada pela Lei
Municipal de Incentivo à Cultura de Florianópolis. Já as exposições “Chassis ajardinados”,
“Chifre coberto de carne” e “Lugar” foram realizadas pelo Instituto Meyer Filho em parceria
com os próprios artistas e/ou curadores.

contradição s.f. Há um texto padrão que utilizamos para fins de currículo que começa
assim: “O espaço expositivo Memorial Meyer Filho foi cedido ao Instituto Meyer Filho
em 2004 através do acordo de Cooperação Cultural firmado entre a Prefeitura Municipal
de Florianópolis, a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e o Instituto
Meyer Filho”. A informação presente neste texto remete imediatamente à concepção do
MMF como um espaço habitual de arte, tanto por causa dos vínculos ali fincados, quanto
por sua responsabilidade perante a sociedade e a preservação da memória de Meyer
Filho. Mas gostaria de observar que o MMF é gerido tal como um espaço “independente”.
A esta afirmação, gostaria de propor duas perguntas: a) Qual o papel que os espaços
“independentes” assumem no contexto contemporâneo da arte? b) A quais relações
econômicas, políticas e sociais estes espaços “independentes” estão submetidos?
A complexidade destas perguntas exige uma resposta igualmente complexa, porque
sabemos que embora cada espaço possua sua especificidade, todos respondem às mesmas
leis e jogos políticos, que os afastam de seu propósito principal, o exercício da liberdade.
Este apontamento só está aqui porque há muitas dúvidas e contradições acerca deste termo,
e também acerca do MMF. Embora a política do Instituto Meyer Filho seja transparente e
objetiva, não há uma definição que possa enquadrar o MMF à uma única categoria. Afinal,
o que ele é, sendo um Memorial com uma programação de arte contemporânea? Ou, o que
ele é, sendo um espaço independente cedido ao IMF através de um acordo de cooperação
cultural entre instituições?
esqueleto s.m. Acredito que grande parte das pessoas que visitam uma exposição de
arte não tem conhecimento do que há por trás daquela estrutura que comporta as obras.
Ou, pelo menos, desconhecem os funcionamentos internos de uma instituição. É válido
lembrar que toda e qualquer instituição é dependente de algo, ou de alguém. Nós, que
trabalhamos para dar continuidade à agenda do Memorial Meyer Filho, somos dependentes
do Instituto Meyer Filho para gerir os projetos e manter uma programação; da Fundação
Franklin Cascaes para gerir o Centro Cultural; do Banco do Brasil, pois o prédio que estamos
instalados foi cedido por ele; das Leis de Incentivo à Cultura; dos patrocinadores; dos
departamentos de marketing das empresas; dos artistas que aceitam expor sem pró-labore;
dos artistas que aceitam expor com pró-labore; dos jornalistas; da comunidade artística; das
escolas da região; dos educadores; das instituições culturais que incentivam a programação;
dos visitantes. Todos estas dependências foram elencadas com o intuito de dar uma
dimensão do esqueleto do Memorial Meyer Filho, sem o qual ele não ficaria de pé.

FERNANDO BOPPRÉ

leitor e curador

Inglória tarefa, escrever sobre a trajetória de uma instituição. Porque antes de

qualquer coisa somos indivíduos e, como tal, é-nos difícil pensar no tempo verbal das
pessoas jurídicas. O mais complicado, todavia, é tolerar a vaidade institucional praticada no
circuito da arte contemporânea brasileira nos últimos anos. Cada museu quer ser um espaço
de excelência; cada galeria, uma referência (e os discursos da qualidade são detestáveis
desde o nascedouro já que não contemplam a possibilidade da falha e do erro, marcas vitais
do ser). Eu ainda gostaria de escrever uma história dos equívocos, das bolas chutadas para
a bandeirinha de escanteio, dos artistas que não entraram nos livros de história da arte, das
barragens que transbordam e inundam cidades inteiras.
Este catálogo do Memorial Meyer Filho – espaço fundado em 2004, em Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil – deseja produzir a memória das proposições artísticas e curatoriais
praticadas em seu espaço ao longo do ano de 2011. A presente publicação impressa
constitui, portanto, uma história dessas ações, a síntese de textos e imagens de tais eventos
que, por uma contingência cultural, normatizamos chamar de “exposições”.
Pois bem, cada vez mais penso que seja preciso reinventar o sentido do termo “exposição”.
Sorte que, de algum modo, o Memorial Meyer Filho tem conseguido praticar isso. Porque
o que ocorre, hoje em dia, é um pouco de tudo, menos ex-posições. Os curadores, os artistas
ou o grupo de artistas não põem, não colocam nada. Eles lançam, como quem joga dardos
(ou dados, diria Mallarmé). E, como num poema, ficam à espera de um espectador que faça
ressonar o dizer com o ver (como em “LUGAR”, de Fernando Weber) e/ou ouvir (como em
“entre a palavra pênsil e a escuta porosa”, de Raquel Stolf).
O Memorial Meyer Filho tem ocupado um lugar estratégico no circuito das artes visuais.
Um pequeno espaço que compreendeu seus limites e que investe na experimentação
como linha institucional. Utiliza-se do legado artístico de Meyer Filho (1919 - 1991) como
metáfora e, muitas vezes, como ponto de partida para ações diversas. Nestes termos, a
mostra “A extensão das coisas” constituiu o momento preciso desse pressuposto ao passo
que a individual “Chassis ajardinados”, de Nara Milioli e a coletiva “Natureza da/na Arte”
sinalizam com um movimento para fora, num diálogo com o ambiente e a paisagem
extramuros institucionais. Cabe dizer, ainda, que a flexibilidade da proposta de atuação do
Memorial Meyer Filho propiciou também importantes gestos, como em “Natureza Faminta”,
que retomou postumamente a obra de Jarina Menezes (1927 - 2005) com uma abordagem
contemporânea, criando novas vias de acesso à sua poética.

A ética do trabalho (por sinal, sintomaticamente, “trabalho” virou sinônimo de “obra de arte”)
que se instalou no circuito artístico é reacionária. Como bem escreveu o jornalista Xico Sá,
em texto já clássico (ao menos para mim), todos nós viramos “homens-projetos” e “mulheresprojetos”. Diz ele: “Logo logo não restará sequer uma criatura sem projetos no Brasil. Uma
nação de artistas e produtores culturais”. Às vezes, fico a imaginar que a melhor nota musical
é aquela que existe entre uma e outra (e que abraça o silêncio) e que a obra mais precisa de
uma exposição é aquela que inexiste (e que se reveste de branco numa parede falsa). É bem
possível que, em breve, tenhamos que montar campana no silêncio e no vazio porque aquilo
que chamamos de “arte” e “cultura” terá sido completamente devastado pelo excesso e pelo
bom-mocismo da indústria cultural contemporânea.

Diego de los Campos (detalhe)

Cada vez mais pergunto-me se não seria o caso de reduzirmos ações artísticas e culturais.
Sim, fazermos menos coisas e que esse “não-fazer” se transformasse numa postura éticaestética que possa ser refletida nas demais esferas do viver: nas plataformas de petróleo,
em Hollywood, no modo como construímos nossas habitações e, sobretudo, na mente das
donas de casa e de seus maridos (porque é lá que tudo começa - ou termina).

a extensão das coisas
11.11.11 a 09.12.11
Com curadoria de Kamilla Nunes e Teresa Siewerdt,
reuniu, junto ao modernista Meyer Filho, sete artistas
atuantes na cena contemporânea brasileira:
Diego de los Campos, Fernanda Chieco, Franzoi,
Nino Cais, Rodrigo Braga, Thais Gil e Walmor Corrêa.
Propôs, a partir de desenhos, performance, objetos,
vídeo, aquarela e fotografia, interlocuções da obra
de Meyer Filho, produzida nos anos de 1974 e 1975,
com a de artistas contemporâneos, através de uma
noção de extensão e hibridismo.

Em julho de 2009 foi realizado o “Movimento Um”,
início de um projeto cuja exposição intitulou-se
“Impremeditações”, no Memorial Meyer Filho. Nesta
edição, estávamos interessadas nos esboços de Meyer
Filho, entendidos por nós como um momento de seu
pensamento plástico que surgiu em estado bruto e
impremeditado, pouco atento ao acabamento e ao
rigor técnico. A partir da pesquisa em seu acervo e
da intimidade que passamos a ter com seu processo
de criação, convidamos artistas visuais e cênicos que
possuíam, tal como Meyer, um fascínio pelo rearranjo
formal e as justaposições com objetos e situações do
impremeditado. As reverberações e interlocuções entre
Meyer e os seis trabalhos selecionados, de Augusto
Benetti, Erro Grupo, Giorgio Filomeno, Julia Amaral,
Luana Raiter/Erro e Roberto Freitas, indicavam uma
proximidade entre os processos de construção de suas
obras, no que diz respeito ao esboço, ao acaso,
ao imprevisto e ao improviso.

estende na contemporaneidade é, também, o mote do
“Movimento Dois”, com a exposição “A extensão das
coisas”. Desta vez, ao invés de focar na ação do artista
relacionada ao impremeditado, ao risco e ao esboço,
escolhemos trabalhar uma noção de extensão e
hibridismo, muito presentes no modernismo, sobretudo
na América Latina, mas pontualmente nos desenhos
realizados por Meyer Filho nos anos de 1974 e 1975.
O recorte se deve ao fato de que, neste período, o
artista estava interessado não apenas em amalgamar
humano/animal e animal/animal de espécies
distintas ou imaginárias, mas também de unir a essas
duas naturezas, o vegetal, o objeto e a tecnologia.
“Homenagem ao automóvel” e “A torneira mágica” são
algumas das obras que pertencem a este período, e
que possuem, em si, toda essa idéia de extensão.
Thais Gil. Sem título, 2011.
Grafite e lápis de cor sobre papel. 30 x 22 cm..

Pensar o procedimento utilizado por Meyer Filho
para a construção de sua obra e perceber como ele se

Ao lado: Nino Cais. Sem título, 2007.
Nanquim sobre papel. 23 x 32 cm. (3)
Nino Cais. Sem título, 2005. Vídeo. 21’17” .

Meyer Filho. Homenagem ao automóvel, 1974. Nanquim sobre papel. 44 x 32 cm.

Deparar-se com um trabalho de arte na contemporaneidade e traçar,
no plano sensitivo, uma aproximação com o procedimento adotado por
Meyer, pareceu-nos não apenas um desafio, mas também uma forma de
mostrar ao público as diversas maneiras de se pensar a extensão, através
das junções que se dão pelas práticas artísticas: corpo/corpo, corpo/animal,
corpo/objeto, objeto/vegetal, entre outros. O que há em comum entre
Meyer Filho, Diego de los Campos, Fernanda Chieco, Franzoi, Nino Cais,
Rodrigo Braga, Thais Gil e Walmor Corrêa são as articulações, extensões e
atravessamentos que passam por um processo de hibridização, onde uma
parte não sobrevive sem a outra, é prolongamento das anteriores
ou propõe novas formas de existência.
As diferenças que existem entre as obras, sejam elas formais, temporais
ou conceituais, possibilitam pensarmos em zonas de trocas e nas fronteiras
como o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente, a adquirir
novos sentidos e projeções. Na pausa que existe entre um trabalho
e outro, entre o moderno e o contemporâneo, há diversas possibilidades
de articulações que não possuem necessariamente uma linha divisória,
mas zonas de ininterrupto contágio.
Kamilla Nunes e Teresa Siewerdt

Fernanda Chieco. Wolfsbane Aconitum Napellvs, da série Precisa-se de sete meretrizes para se fazer um homem,
2006/7. Mini geladeira, folha de acrilico vermelha, cabeça de boneca, desenho a caneta. 26,8 x 19 x 28,2 cm.

Fernanda Chieco. Rua Santa Branca,
da série Indagações de uma alma penada
(sou vigiado, logo existo), 2010.
Grafite e lápis de cor sobre papel. 43 x 77 cm.

Diego de los Campos. Sem título, 2011. Grafite sobre papel. 30 x 42 cm.

chassis ajardinados
12.05.11 a 13.06.11

Rodrigo Braga. Da compaixão cínica IV, 2007. Fotografia. 90 x 60 cm.
Walmor Corrêa. Você vai ficar na saudade minha senhora, 2007. Caixa de música. 26 x 36 cm.
Franzoi. Performance. 40’. 2011

A exposição individual da artista Nara Milioli
apresentou um conjunto de trabalhos em que o jardim
foi pesquisado como um dispositivo de padronização
e artificialidade do espaço, denominadas “paisagem
clichê”. A artista expôs também uma mesa com
anotações, projetos e processos que acumulou durante
sua pesquisa. A paisagem clichê que Nara Milioli se
refere é aquela provida como uma segunda natureza,
uma paisagem que surge como um parque temático,
uma paisagem de simulações, de roteiros turísticos e
cenários preestabelecidos.

Chassis Ajardinados descreve as experiências dos deslocamentos
semanais entre Florianópolis e São Paulo, no período de
2004 a 2008. Nessas experiências de produção de imagem
poética está expresso um pensamento acerca da paisagem,
mais especificamente o jardim, aqui concebido como ambiente
privilegiado para a problematização da ação determinista que
projetos de ocupação espacial concebidos a priori exercem sobre
a paisagem. A decorrente modelização e padronização sofrida
pelos espaços ajardinados é ressaltada por meio de operações
poéticas que fraturam a superfície desse estilo de paisagem. Neste
sentido, o foco recai sobre a paisagem clichê respondendo ao
problema dos processos culturais hegemônicos homogeneizantes,
e, por conseqüência dos modos de constituição da subjetividade

Ciprestes, 2010. Impressão sobre MDF. 20 x 45 x 0,3 cm.

que essa paisagem forja, ao mesmo tempo em que é por
ela forjada. O clichê promete nos preservar não da falta,
mas do nosso devir constitutivo. É, em certa medida,
um dispositivo que modula de tal modo intensidades,
durações, extensões que nos sentimos a salvo no
acordo frágil entre o pensamento e as coisas. Ele copia
o existente de forma a produzir modelos daquilo que
precisamente podemos ou pretendemos suportar.
As forças de homogeneização do clichê descaracterizam
a diversidade, a possibilidade de produção de sentidos,
aparecendo como efeito resultante da expansão
de um mercado administrado segundo o princípio
da reprodutibilidade serializada, padronizada,

estandardizada. Como resistir, portanto, ao poder do clichê, como
fraturar sua promessa de um mundo perfeito, para que, da quietude
tumular em que nos encerra, vaze toda a potência aprisionada?
Como fazê-lo? E é essencial fazê-lo? E mais, de que modo evitar
as forças reativas da regressão ou reterritorialização; o retorno ao
indiferenciado que acalenta todos aqueles que, por falta de qualquer
competência criativa, rechaçam toda e qualquer expressão singular?
A cultura do clichê não suporta as fabulações do pensamento.
Ao pousar os olhos sobre o jardim e notar a pluralidade de aspectos
que o caracteriza, desde um projeto racionalista, de linhas simétricas,
com plantas podadas em formas geométricas, até o de traçado
livre, com a vegetação crescendo aleatoriamente, e de percursos
adequados à topologia do terreno, percebi que esse era um campo
privilegiado, laboratório para o aprofundamento das investigações
pretendidas. Escolhi o jardim francês como emblemático do clichê
paisagístico. Trabalhei sobre suas imagens realizando operações de
corte, contração, deslocamentos, no sentido de provocar um abalo
no significado cultural paisagístico ali cristalizado.
O procedimento básico do processo de “fabulação da paisagem”,
foi o recorte fotográfico. Inicialmente era utilizado para registros
e anotações sobre as experiências observadas, mas, contudo,
tornou-se um operador poético. O recorte fotográfico produz uma
articulação de espaços que põe em evidência a relação entre a
imagem e o real. Nesse ponto é que o problema se torna visível.
Nara Milioli

Kit de jardim, 2010/11. Adesivos, impressão em mdf,
impressão em tecido, cartão postal, saquinhos com
sementes e cartaz. Dimensões variáveis.
Ao lado: Palmeira real, 2011. Palmeira artificial, terra
para maquete, vidros e prateleira.

chifre coberto de carne
14.12.11 a 27.01.12
Nara Milioli. Deite na grama, 2010. Impressão sobre tecido. 120 x 100 cm. Tiragem ilimitada.

Com curadoria de Fernando Boppré, esta exposição
foi uma retrospectiva da obra de Valêncio Xavier
(escritor, cineasta, desenhista, entre outras atividades)
que viveu e trabalhou a maior parte de seu tempo
em Curitiba. A mostra fez parte do Simpósio Nacional
em comemoração aos 30 anos de um de seus livros
mais importantes, intitulado O Mez da Grippe, com
organização de Nena Borba e Raul Antelo. Na mostra
foram apresentadas obras de Carlos Asp, Claudia
Zimmer, Diego Rayck, Fabíola Scaranto, Meyer Filho
e Sergio Adriano H. + filme de Benjamin Christensen.

O desfecho irônico desta breve narrativa é a metáfora da saída encontrada
pelo próprio VALÊNCIO: transformou sua
existência em laboratório para a experimentação ficcional, o que lhe possibilitou
sobreviver a seus fantasmas. Afinal, o menino que se tornou homem, segundo ele,
em Minha mãe morrendo,

Fabiola Scaranto. Entre dois nadas, 2008. Vídeo (2’38’’).

VALÊNCIO XAVIER (São Paulo, 1933 – Curitiba, 2008) cercava-se de cosmogonias e apocalipses: o mito de Adão e Eva, o surto de gripe espanhola de
Curitiba em 1918 que se pareceu com o fim do mundo (contexto do livro O
Mez da Grippe), a morte de sua mãe em uma mesa cirúrgica (com as entranhas
postas para fora em panos brancos, cena basilar de Minha Mãe Morrendo).
Sua obra é uma jornada em busca da compreensão do aspecto traumático
da existência cuja atenção se focou na fragilidade do ser humano (o nascer,
o doer, o morrer). E ainda, o fascínio por aquela história contada em Meu 7º
Dia – uma novella-rébus:

“Dois velhos doutores da Lei
discordavam entre si
Um os preceitos da Lei respeitava
Outro dela discordava
Um dizia que o Céu ou o Inferno
era nosso destino após a morte
não havia vida
A morte
seria o fim do mundo do morto
¿
Com qual deles estava a razão
?
Discutiam dias e noites anos a fio
cada um defendendo sua verdade
vezes e muitas quase
chegaram às vias de fato
E nunca nenhum deixou
de tentar convencer o outro
Tudo em nome das tábuas da Lei
E de nada adiantou
Morreu um, morreu outro
e de onde foram parar
não tinham como avisar
quem estava certo
quem estava errado
¿Você sabe?”

“Eu Alephemet o Sábio
que tudo sabe e tudo vê
que abre todas as portas
que leu mil livros
livros de palavras
e livros ilustrados
que lê o destino
no ventre dos escorpiões
das areias
não sei dizer o que senti
mil e uma noites no deserto
pensei e não sei o que pensar”
A confissão de VALÊNCIO diz respeito ao
escape que a ficção (“mil e uma noites”)
lhe proporcionou à castração iniciática (a
impossibilidade de efetivar o desejo sexual em relação à mãe1) e, posteriormente, à perda trágica da mesma.

1 Freud expressou tal disposição dos meninos em
“Totem e Tabu”: “A psicanálise nos ensinou que a primeira escolha de objetos para amar feita por um menino é incestuosa e que esses objetos são proibidos:
a mãe e a irmã. Estudamos também a maneira pela
qual, à medida que cresce, ele se liberta dessa atração
incestuosa” (FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira.
Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 35).

“minha mãe nua
corpo grande firme branco
que nem folha de papel
sem pêlos
nos braços nas coxas lisas
ainda que os azulejos
água transparente alfombra
na branca banheira branca
flutuantes cabelos soltos longos
ruivos quase ruivos
mancha ruiva imóvel
no meio das coxas
quase ruivos
os não róseos mamilos
minha mãe nunca me amou
¿o tempo que fiquei olhando
pela porta aberta?
o tempo de uma foto”
O corpo da mãe nua visto pela porta entreaberta do banheiro logo se torna metonímia
daquilo que ele passaria a se ocupar quando
adulto: “corpo grande firme branco/que nem
folha de papel” e “¿o tempo que fiquei olhando/pela porta aberta?/o tempo de uma foto”
(grifos meu). Ora, seria justamente a escrita
sobre papel, a produção e a manipulação fotográfica, dentre outros trabalhos em torno das
palavras e das imagens, que conformariam seu
universo, num processo de elaboração a partir
da interdição desse corpo alvo e belo da mãe
(quando viva e, depois, já morta):

“Eu O Ladrão de Bagdad
que levantei o véu
e mil vezes beijei
as brancas coxas
de Maria Montez
Eu O Homem que Calculava
não sei dizer quantas punhetas bati trancado
no banheiro
pensando nela”
Não contente em colecionar histórias sobre
o nascer e o morrer em sociedade, VALÊNCIO
passou a reordená-las em um imenso tabuleiro. Com isso, produziu novas séries enriquecendo ainda mais esse repertório ficcional (a
história, o jornalismo, a literatura, o cinema, a
fotografia). A paixão pelos jornais (esse mural
diário de histórias) é transposta organicamente para outro objeto de desejo (os livros que,
por meio dessa operação, tornavam-se seus
livros). Surgem histórias profanas sobre questões absolutamente sagradas, por exemplo, às
religiões (o nascer e o morrer).

Diego Rayck. Sem título, 2011. Nanquim sobre papel.

O interesse pela ideia de “nada” aparece em Rremembranças da menina de rua morta nua e Outros
livros. O título deste volume remete ao caráter anônimo e, por isso mesmo, praticamente animal
da existência, que anuncia de imediato uma protagonista infante já falecida (tal qual a personagem e o narrador, respectivamente, de Minha mãe morrendo e Meu 7º dia). Além disso, a menina de
rua foi reduzida ao nada mesmo antes de morrer já que restou nua, exposta e frágil pelos agressores. É sintomático seu interesse primeiro pela perda. Ao alcançar as páginas 118 e 119, o leitor
se depara com as classificações sobre o nada elaboradas por um tal de Matichandra, filósofo que
teria vivido entre 550 e 650 d.C e classificara o “nada” em cinco tipos. Segue a leitura:
“EU TE AMO MUITO, MEU HOMEM
O primeiro, mishoum, é o estado em que as coisas ainda não surgiram. O oposto disso é o imetsum, o
nada depois que tudo desapareceu. Cougom é o nada do tipo “um cavalo não é uma vaca, e vice-versa,
uma coisa não pode ser outra. Fuen no caso de dizer “aqui não há um vaso etc...”, quando o espaço não
coincide com o objeto. E o último, hikkyaum, é o que não pode haver de maneira nenhuma; o exemplo
de Matichandra cita é o chifre de coelho e pêlo de tartaruga. Um pensador oriental diria “um retângulo
redondo ou qualquer coisa assim”. No entanto, no Grande dicionário chinês, fala-se de rin-kak, algo
que só pode existir muito, mas muito raramente. Rinkak, isto é, o chifre de Kirin, um animal imaginário
como a quimera, parecido com um veado, patas de cavalo e cauda de um boi; na cabeça um chifre
envolto em carne, pêlo de cinco cores, não pasta nem come carne, e só aparece quando surge um santo
como soberano. O chifre de Kirin, então, é tido pelos chineses como algo extremamente raro. Não há
nenhuma imagem de Kirin, mas ele existe.
EU TE AMO MUITO, QUERIDO

Meyer Filho. Duelo Cósmico nº 4, 1973.
Acrílica sobre Eucatex. 60 x 55 cm.

... me lembrou uma coisa sobre o chifre de Kirin. Está escrito que ele pode significar pênis. É plausível,
já que, como falei, é um chifre coberto de carne”.

Claudia Zimmer. (es)colher, (re)colher: pedras, 2011. Fotografia.

Para esta exposição imaginada a partir da obra de VALÊNCIO XAVIER, o número 6
corresponde à quantidade de artistas convidados (posto que 6 são as definições de
“nada”: 5 elaboradas por Matichandra mais uma provinda do Grande dicionário chinês). O somatório dos 6 artistas + 1 cineasta (Benjamin Christensen) + 1 leitor/curador
(esse que vos fala) resulta no número 8 (oito são as letras que compõem o nome
próprio V-A-L-Ê-N-C-I-O).
ARTISTAS
Sérgio Adriano H. Portador da verdade, 2006. Fotografia. | Carlos Asp. Diversos, 2011. Lápis de cor sobre embalagem.

Carlos Asp
Cláudia Zimmer
Diego Rayck
Fabiola Scaranto
Meyer Filho
Sérgio Adriano H.
O trabalho de cada artista estabelece uma sutil ressonância com as concepções de
“nada” inventariadas por ele. A exibição em loop de A Feitiçaria Através dos Tempos
(Häxan, 1921), do dinamarquês Benjamin Christensen, é uma forma de homenagear
VALÊNCIO (já que era seu filme predileto). Deixá-lo rodar ao longo desta pequena
mostra cabalística é também uma maneira de instaurar a sua presença (operação esta
possível sem que tenhamos que recorrer, necessariamente, ao original).
É preciso uma boa dose de misticismo para se pensar em VALÊNCIO e, por isso mesmo,
pode-se até não acreditar em magia, mas que ela existe, isso ela existe.
Fernando Boppré

entre a palavra pênsil
e a escuta porosa
06.10.11 a 03.11.11
A Feitiçaria Através dos Tempos (Häxan). Roteiro e direção: Benjamin Christensen. Suécia, 1921. P&B, 80 min.

A exposição individual de Raquel Stolf trata de uma
investigação das relações entre conceitos e situações
de escuta e processos de escrita/leitura, apresentando
algumas proposições sonoras que podem se desdobrar em
textos, desenhos, instalações, vídeos, micro-intervenções
e ações sonoras, proposições agrupadas ou a serem
agrupadas em publicações (discos com material impresso).
A exposição reuniu alguns dos trabalhos desenvolvidos
durante sua pesquisa de doutorado em Artes Visuais,
realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, em Porto Alegre, entre 2007 e 2011.

Venho investigando relações entre processos de escrita e situações de escuta através
da produção de “proposições sonoras” que podem ser desdobradas em instalações,
micro-ações e micro-intervenções sonoras, vídeos, fotografias, desenhos e textos, pensando
intersecções, desvios e deslocamentos entre sons, textos e contextos. Esses trabalhos
envolvem tanto experiências de escuta de ruídos dos arredores, a edição de gravações de
campo e de apropriações sonoras, como suscitam ressonâncias e flutuações entre usos da
palavra e conceitos de silêncio, sendo que muitas das proposições se tangenciam e geram
outros desdobramentos. Tenho um interesse por uma “escuta porosa”, imantada por uma
“palavra pênsil”, a qual pode catalisar desdobramentos sonoros e acústicos. Uma escrita e
escuta minuciosas, atentas às oscilações entre sentido e não-sentido, ao silêncio enquanto
rumor incessante e aos trânsitos entre voz escrita, voz falada, voz sem palavra e não-voz.
Raquel Stolf

Céu da boca, 2008-2011. Instalação sonora: aparelhos de som, proposições sonoras (bocejos e 1 espirro, em volumes
variados), objetos, textos, adesivos, impressos (“Sou toda ouvidos”). Dimensões variáveis

Grilo [relato B.], 2008. Vídeo, 3’38”. Participação especial: Bacalhau.
Página ao lado:
Abafador de ruídos, 2007-2011. 9 abafadores de ruído (22 db), ganchos e “palavra-partitura”. Dimensões variáveis.
Registro de “passeio insonoro” no centro de Florianópolis, na tarde do dia 14/10/2011.

TRÊS PARÁGRAFOS PARA RAQUEL STOLF
Vive-se em meio a objetos físicos que, friccionados, vibrados, entrechocados, entre outros
ados, produzem som. Porém, vai-se a uma exposição, ali na pequena sala da Praça XV
de Novembro, e passa-se a considerar que: vive-se ondas sonoras que, para espraiaremse, inventam objetos. Primeiro, o som. Depois, o som materializa o instrumento, ou
desinstrumento. O físico vai ficando complexo por culpa dos sons que o solidificam.
Olha-se para o peito com o olhar alterado de quem descobre que o clássico som do coração
foi sempre mal interpretado. Não se trata do som do coração, mas sim do coração que o som
materializa para propagar-se e ser ouvido no estetoscópio. Nesta concepção invertida, na
contramão do físico mas na mão do som, onde esse texto nasce dublado porque deveria ser
voz, primeiro soou o som, depois veio o estetoscópio curioso para ouvi-lo e, só em seguida,
som e estetoscópio bolaram o coração. O ser humano é o último da cadeia sonoro-produtiva,
moldado com humor e cuidado para uma cacofonia específica, espécie de cortiço de diversos
sons que resultou no desajeito do corpo.
Um artista ou outro apressa-se e, antes do som fabricar o objeto físico que necessita para
barulhar-se, convence o som de que ele já se basta, para que mais desinstrumentos?
Fabio Morais

linha do buraco
(inverso: espaço itinerante)
12.03.12 a 18.03.12

Raquel Stolf. Palavra-migalha, 2001. Fotografia. 13 x 25 cm.
Raquel Stolf. Céu da boca (detalhe), 2008-2011.

Exposição individual do artista Diego Rayck, intitulada
“Linha do Buraco”. Trata-se de um projeto em que o
Inverso, um espaço itinerante de arte contemporânea,
realiza uma residência de uma semana na casa/ateliê de
um artista, neste caso, Diego Rayck. A exposição individual
foi exposta em locais de confinamento (creches, asilos,
hospitais, presídios), nas cidades de Florianópolis e São
José e, também, em espaços públicos de ampla circulação.
O projeto do artista, por ser pensado em forma de site
specific, contou com obras inéditas, desenvolvidas a partir
de sua pesquisa de mestrado.

EM SÍNTESE
“Inverso: espaço itinerante”, é um dispositivo portátil e maleável, desenvolvido para
abrigar exposições de arte contemporânea. A preocupação deste projeto é buscar
formas alternativas de curadoria, através da criação de espaços que possam transitar
em ambientes que não possuem atividades ligadas à arte contemporânea. Inverso
é um nome que surgiu devido à dois procedimentos caros a este projeto: o primeiro
é o próprio espaço residir na casa do artista para que este produza sua exposição em
forma de site specific; o segundo é levar uma exposição para locais onde as pessoas
possuem pouca mobilidade e para ambientes restritos (asilos, creches, presídio, abrigo
de menores e institutos psiquiátricos). “Linha do buraco” foi a primeira exposição
realizada no Inverso, uma individual do artista Diego Rayck composta por desenhos.
O projeto do artista foi pensado para que a exposição pudesse ser montada e
desmontada a cada visita ou aparição pública sem aviso prévio. A ação educativa
explorou a obra de Diego Rayck ao propor atividades que envolvessem pensamentos
artísticos voltados para processos de criação, olhares críticos, ações coletivas e
experiências estéticas.
Na prática, Inverso começou no feminino, era Imago, um espaço portátil de
experimentação em arte, criado em parceria com a artista Juliana Crispe em 2007.
Hoje está no masculino, mas continua sendo um dispositivo itinerante. A nomenclatura
mudou em conjunto com a concepção do projeto, que foi, ao longo de pesquisas,
tomando outras formas de existência, inclusive com relação aos aspectos formais.
Por suas características físicas, o Inverso ganhou muitas definições: é bicho, é evento,
é caixa, é espaço, é lugar, é valise, é módulo. Ele possui uma estrutura de encaixe
que proporciona expansão e retração, adição e subtração. Pode ser uma parede reta,
composta pelos quatro módulos, uma esquina, um quadrado, uma bancada de trabalho,
entre tantas outras formas possíveis. Com relação à portabilidade, Inverso leva em
consideração duas situações: 1a. que ele possa ser montado e desmontado como as
barracas de uma feira, todos os dias, sem deixar rastros. 2a. que sua estrutura compacta
- uma caixa com rodas - possa ser carregada de carro, de metrô ou a pé. Neste projeto, a
matriz é o conceito curatorial e a identidade visual. Não há uma matriz física, o Inverso
pode ser múltiplo e passível de ser executado em qualquer parte do mundo, além de
se ajustar às mais variadas mídias, entre elas: vídeo-arte, colagem, arte e tecnologia,
graffiti, instauração, cerâmica, gravura, instalação, pintura, objetos sonoros, escultura,
performance, intervenção, desenho, processo artístico, etc.
Kamilla Nunes (curadora do projeto)

Itinerância na Escola Padre Anchieta. Florianópolis, SC.

LINHA DO BURACO

BICHO

Desenvolver esta outra etapa das reflexões sobre o conceito de buraco foi motivado pelo
próprio nome do projeto: Inverso. A palavra traz o sentido de movimento ou forma contrária,
oposta, avessa, que tem relação direta com o duplo, outro conceito atrelado ao aspecto sinistro
que acompanha a imagem do buraco. Além disso, a operação de passagem entre o “lado” certo
e o avesso pode se configurar como o trânsito entre o dentro e o fora, movimento também
próprio à condição que o buraco instaura. Logo, aproximar o buraco no inverso, pareceu uma
opção pertinente. Também havia a relação que refletia a respeito do desenho e das concepções
de espaço, que passa inicialmente por uma função instrumental do desenho como recurso
gráfico para a elaboração de projetos, mas que não se limita a isto, envolvendo conceituações
complexas circunscritas além do campo verbal, elaboradas na visualidade. Trabalhando na
intersecção entre arte e arquitetura, pude pensar o quanto o desenho é constitutivo da base
destas duas disciplinas. No caso deste trabalho com o dispositivo inverso, não havia o mesmo
tipo de referência de um espaço construído e habitado a partir de modelos arquitetônicos, o que
não me permitia adotar estratégias semelhantes das que eu vinha utilizando. Por outro lado, a
estrutura física, o objeto que é a base material do projeto, é um dispositivo projetado, planejado
e realizado através do desenho, ou mesmo um desenho desdobrado em diferentes estados
(idéia-projeto-objeto). Desenhar os módulos de madeira, sobrepor as imagens ao próprio
objeto, adicionar imagens de outros lugares, foram possibilidades que se formaram como uma
conseqüência direta das explorações anteriores sobre o assunto buraco. A linha do buraco foi o
nome pensado, tanto pelo traço que forma e limita, quanto pela trajetória descrita no processo
do trabalho, e também pelo observador, ao percorrer os trajetos de endereçamentos entre
lugares/objetos e suas representações.

Uma caixa, uma generosa valise, que
adentra rolando sobre suas pequenas rodas
ao motor de uma curadora e uma artista
pretendida a educadora. Adentra a espaços
restritos, que não nos esperavam, mas em
sua maioria sempre no anseio de visitas.
Nós duas - em vermelho e crachá - e o
espaço itinerante. Um circo sutil se armava
no momento em que estacionávamos o
carro no local de descarregamento e em
nossos frágeis perfis aparecia o bloco
Inverso: tem uma exposição ali anunciam os
avisados, de arte.

Mais de vez me perguntaram se o artista
estava ali dentro. Um acrobata oriental,
talvez dois, fosse a medida daquele espaço
para alguns. E então a abertura: dobradiças,
encaixes, parafusos, tomando sua tripla largura
e dupla altura. E dentro! Furor, o dentro,
se expondo aos olhos. O dentro de papéis,
nanquim e fita. Também de outros lugares,
buracos, e montes de farelos. Venham ver de
perto! Os trabalhos do Diego. E na soma da
apresentação e do misterioso recheio, meu
trabalho muito se encaminhava. Uma ação
educativa, minha primeira, foi alimentada pelo
entusiasmo de quem via aquele bicho
se desdobrar, descobrindo a linha do buraco.
Eloah Melo (artista a arte educadora do projeto)

Diego Rayck (artista)

Itinerância na APAE de São José. São José, SC.

INVERSO: UMA TRANSGRESSÃO ENTRE TEMPO E ESPAÇO
O InVerso é uma enunciação
de um espaço-tempo.
Sua gestora e criadora, Kamilla Nunes,
sugere, ao evitar denominar esta localização
expositiva como “galeria”, que este não é um
lugar. É sim uma zona de contato e, portanto,
o InVerso não é um espaço, mas sim um evento.
Suas dobras e aberturas, suas qualidades táteis
e de movimento, se apresentam a partir dos
vãos que oferecem-se como um outro dentro.
É um abrigo à obra, mas é também
um desabrigo aos gestos habituais de
contemplação, que se desvelam através de
sua zona de contato. Arrisco-me a dizer que
o Inverso não é portátil: ele é um fora que
insere simbologias e efeitos de presença, ao
lançar-se a outros lugares. Ao ser deslocado,
este evento (espaço-tempo expositivo) encarna
uma proposição de agenciamento do poder
social da arte que não é normativa. Se, como
sugere Deleuze, no texto em que recupera suas
indagações acerca da filosofia das relações
naturais em Hume, as relações extrapolam
seus próprios termos (o que inclui os termos
definidos pelas instituições), o InVerso nos
convida a apostar no avesso das relações entre
o objeto da arte e seu circuito de exibição,
entre o lugar e o sujeito/coisa, ao qual este
lugar atribui sentido. Ao InVerter tais relações,
este corpo expositivo extrapola os termos das
impressões sensoriais1.

1 Deleuze, Gilles. Pure Immanence. Essays
on A life. New York: Zone books, 2001.

O InVerso é um dentro que se carrega,
expelido como paisagem. Na sugestão de uma
abordagem estética por efeitos de presença (e
não por significações), H.U. Gumbrecht fala-nos
sobre a experiência estética como aquilo o que
referencia momentos de intensidade que não
podem ser diretamente ligados às experiências
do cotidiano, portanto não se encontram
apenas na superfície das aparências - nos
corpos de contato. Por contraste (o Inverso
não se assemelha a uma galeria) o que se
apresenta é uma condição de encontro com a
arte, que existe a partir das relações humanas
ancoradas neste evento móvel.
Ouso pensar o InVerso como corpo. Corpo
não é lugar, mas sim um conceito póshumanista de espaço conectivo, não de
suporte de sensações. Quando o corpo é
concebido como um alinhamento de forças
e sentidos, e não como um espaço “meu”, o
desequilíbrio entre o que entendemos como
dentro e o fora se desestabiliza e relações
imprevisíveis de contato e alcance são criadas.
Tal desestabilização é propulsora de encontros,
ou eventos, imprevisíveis. Em cada aparição,
em cada abertura, em cada ocupação de seus
buracos o Inverso se renova em uma nova
superfície de experimentação e esfolia novas
relações possíveis com a arte.
Ao permitir a transgressão efêmera das
relações sedimentadas com o lugar (a
escolar, a galeria, o hospital, a praça, o asilo,
etc), é que encontramos a complexidade do
exercício de liberdade do InVerso. Menos do
que nos sentidos possíveis atribuídos à obra

Itinerância na APAE de São José. São José, SC.

O Inverso, ao se apresentar dentro e
desdobrado em outros lugares, confronta
a estabilidade disciplinar contida nas
instituições onde abrigamos nossa arte,
nossos corpos. Seria um erro pensar que o
traslado de uma galeria a diferentes espaços
seja o mesmo que democratizar o acesso
a arte contemporânea, em outras palavras,
sedimentar em maior escala relações já
determinísticas entre observador e obra,
entre objeto e lugar. O Inverso arriscar-se na
invenção de um público pelas margens. Ao
contrário do que nos prega a teoria de sitespecific, não há nada específico no lugar que
precede o evento. Ao desdobrar este dentro
(galeria, objeto, obra, significado), dá-se ao
público participante um evento de indisciplina
criativa, oferta-se a afirmativa de que os corpos
de nossas instituições não são estáticos, assim
como as relações que elas abrigam. Há de se
fomentar dispositivos de ousadia, e mover-se
é sempre um risco. Ao movimento de espaços
e lugares já estamos habituados, mas mover
relações ainda é um desafio.

que carrega, o deslocamento implica sim a
subversão do que é super-determinado entre
sentir e saber. Ser livre é tomar tempo para um
pensamento que não está já circunscrito em
sua localização. Ser livre é o espaçamento, é a
política do possível, ou, como sugere Jean Luc
Nancy, é espaçar o espaço2.

Assim, o inverso trata da expansão do acesso
(e icônico é o tema de sua exposição inicial,
os retratos inventivos de buracos na
arquitetura e na paisagem), onde o acesso é
um convite ao que não se pretende conhecer
com antecedência e, portanto, se dá a partir
de uma zona de imersão e esfoliação que
desdobra-se em novos pactos relacionais.
Estar junto, é estar em desabrigo.

2 Manning, Erin. Politics of touch. Sense,
Movement, sovereignty. Minnesota: University
of Minesota Press, 2007.

Bianca Scliar Mancini
(artista e doutora em estética relacional)

lugar
19.01.11 a 11.02.11

Itinerância na Escola Donicia Maria da Costa. Florianópolis, SC.

Itinerância na Escola Padre Anchieta. Florianópolis, SC.

Exposição individual de Fernando Weber,
composta por trabalhos desenvolvidos a partir de
2007. Inéditos, eles fazem parte de uma série de ações
realizadas em dois lugares distintos: um jardim de terra
com plantas e buracos que, vez ou outra, se configura
como um canteiro de obras, e uma pedreira de quatro
andares abandonada, com lagos formados pela chuva.
Foram apresentadas 32 obras de uma mesma série de
trabalhos. Interessa a relação do lugar com o corpo do
artista e os materiais que ele leva consigo para realizar
ações, na intenção de dar corpo ao espaço.

Biblioteca, 2007. Fotografia. Dimensões variáveis.

LUGAR: UM ITINERÁRIO
Ele é pequeno e acolhedor como uma caverna na qual enxergamos seu fundo.
Logo na entrada deste espaço expositivo, a palavra “lugar” foi escrita à lápis quatro
vezes em ambas as paredes, numa caligrafia densa e rústica. Ocupando o resto da sala
avistamos uma sequência de três monitores e uma projeção, cada um de um tamanho
diferente, do menor ao maior.

aparecem também de forma inusitada, como colheres com ovos fincadas em um
barranco, sacos de lixo inflados de ar e agrupados ao lado de grandes pedras, palitos de
fósforo saindo do chão enfileirados ou linhas de papel escorrendo sobre montículos de
terra. Percebemos um laço afetivo entre o rapaz alto e este lugar onde muitas de suas
ações se desenvolveram e foram capturadas pela câmera.

Dentre as fotografias e vídeos apresentadas neste espaço, em sequências alternadas
em looping, chama a atenção a presença contínua de um rapaz alto e magro, cuja
aparição é muitas vezes em uma paisagem arenosa, lunar, com barrancos escavados na
terra, poças de lama e rochas. Esta paisagem se repete em meio a outras, e nela o rapaz
alto desencadeia ações diversas, tais como escavar o solo com uma enxada, cultivar
sementes, encaixar seu corpo nu pelos sulcos cavados pela chuva. Objetos domésticos

À medida que nos aprofundamos no espaço e vamos tomando contato com as imagens
ali expostas, a luz que vem de fora vai tornando-se escassa, trazendo uma vez mais a
sensação de estarmos adentrando uma caverna, um buraco escavado na terra, ainda que
estejamos no segundo andar de um edifício no centro da cidade de Florianópolis e as
paredes sejam brancas e nada rugosas.

Ninhos, 2008. Instalação: colher e ovo. Dimensões variáveis.

Esta situação é pertinente pois na obra do artista Fernando Webber a noção de
deslocamento é fundamental. Seu trabalho começa justamente pelo transitar de um
lugar a outro para depois apresentar, através de fotografias, vídeos, desenhos e textos,
a superposição ou a anexação entre estes lugares, entre seu corpo e entre materiais
diversos. Em suas próprias palavras: “Neste trânsito praticado, construo diversas
paisagens compondo ‘sintaxes espaciais’, formas de organização espacial efetuadas
pelo trânsito. Indo de um lugar ao outro transporto um lugar para o outro. Estes
deslocamentos estabelecem a existência da paisagem numa fusão do corpo e suas
sensações com os lugares”.
As imagens apresentadas, organizadas em blocos, grupos e arranjos singulares, formam
um substancial arquivo de explorador. Mas, ao invés de indicar nomes de lugares, rotas
cartográficas ou apresentar descrições à maneira científica, este arquivo crescente,
alimentado no decorrer da vida do artista, é apresentado como um catálogo de
interações e influências mútuas entre ele e a natureza, cuja ordem é improvisada. Neste
sentido, a obra de Fernando afigura-se como uma tentativa de gerar arranjos compostos
pelo corpo e elementos variados em meio a paisagem, além do arsenal de imagens que
ele produz e reorganiza constantemente no intuito de formar uma terceira paisagem,
ou um novo território, como ele mesmo diz.

O rapaz alto e magro acorda já vestido de artista-explorador, extraindo de seus percursos
diários trabalhos da rotina, das coisas do mundo que o envolvem e roçam seu corpo.
E quando dorme, sonha com paisagens que espelham sua alma. Até mesmo a precariedade nunca é para ele uma desculpa para deixar de alimentar seu arquivo, pois
quando não possui uma câmera fotográfica ou de vídeo, leva consigo seu computador
portátil que lhe permite capturar imagens através de uma micro câmera embutida, senão,
desenha e escreve, recolhe uma amostra do lugar ou re-edita as imagens que já possui.
Entre idas e vindas - incessantes viagens - o rapaz alto contempla as coisas que a
natureza dispõe, já alteradas pelo tempo e modificadas pelo homem. Deixa-se conter pelo
espaço que mergulha com antecedência em seus olhos, para depois fazer da natureza
uma paisagem exterior, estabelecendo correspondências entre a interioridade do corpo
e a exterioridade do mundo. Ele faz surgir uma paisagem, “indo de um lugar ao outro,
transporto um lugar para o outro”. Ele a transporta e a abriga em sua coleção particular.
Na cavidade acolhedora do ambiente expositivo, o lugar dos lugares, as imagens
colhidas durante seus passeios são conservadas em sua coleção e reveladas como flores
que são transportadas para vasos, compondo arranjos efêmeros.
Teresa Siewerdt

Passagem ou Penetração, 2008. Fotografia. Dimensões variáveis.
Página ao lado: Brotamento, 2009. Fotografia. Dimensões variáveis.

Fernando Weber. Babel, 2008. Fotografia de gaiolas e pássaros com diferentes espécies. Dimensões variáveis.
Abaixo: Da série Arquiteturas Moles, 2010. Grafite sobre papel. A2 (detalhe).

natureza da/na arte
11.08.11 a 20.09.11
Com curadoria de Paula Borghi e Leonardo Araújo,
reuniu os artistas Paulo Nazareth, Jardineiro André
Feliciano e Jander Rama. Propôs, a partir de vídeos,
fotografias, gravuras e publicações, indagar as relações
entre arte e natureza. A confluência entre as noções da
palavra natureza são a tônica da mostra. A seleção não
foi de trabalhos concebidos como ecológicos, mas que
propõem uma reflexão da arte em conexão com a ideia
de natureza.

Jander Rama. Implante para refrescar a mente, parte 1, 2010. Plotter em papel.

NATUREZA DA ARTE
Kant em “Crítica da Razão Pura”, propõe a reconfiguração antropocêntrica do mundo
a partir da visão copérnica de que a Terra é o centro e o Sol gira ao seu entorno.
O filósofo “retira” a Terra de sua função e coloca o Homem como centro, modificando
o entendimento humano da organização natural do universo. Em suas palavras: “... das
coisas conhecemos a priori só o que nós mesmos colocamos nelas”1. Ou seja, o fato de
o homem ser o único existente capaz de raciocínio, único criador do seu universo capaz
de reger a organização do cosmos, faz da racionalidade humana a própria natureza,
ou melhor, a natureza humana é a própria essência do mundo material, do universo¹.

Em “Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia”2, André Lalande escreve que dentre
os diferentes sentidos contextuais que o conceito de natureza representa, tanto
histórico como cultural, a estética é aquela que mais remete ao seu retorno, é a
única que no contexto das escolas artísticas apresenta o entendimento da natureza
como natureza humana. Sendo que algumas escolas entendem por natureza o único
sentido estrito igualitário aos homens, a propriedade da razão, ou seja, a capacidade
racional comum a todos os seres humanos. Já outras escolas tendem à compreensão
da natureza humana em seu sentido particularmente individual, ou seja, à necessidade sensível de cada individuo captar e exprimir o que retém do mundo².

1 KANT. Immanuel. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Nova Cultura, 1996.
Tradução de Valerio Rohden e Udo Baldur.

2 LALANDE, Andre. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes.

NATUREZA NA ARTE
Por um viés histórico, a natureza surge como gênero na arte no século XVII empregada
pelo termo natureza-morta, a fim de representar flores, frutas, animais, taças, livros
e outros objetos. A partir do modernismo, a ideia de natureza se expandiu para além
das suas técnicas habituais, do desenho e da pintura, e começou a ser referenciada
por outros suportes, tais como o vídeo, a escultura, a instalação etc. Sem indicar aqui o
importante processo mimético da antiguidade, em que Aristóteles entendia a pintura
como fato intrínseco à mimesis dando poder ao artista de imitar/copiar a natureza
material ao seu entorno. Por essa amplitude, “Natureza na arte” busca compreender
atualmente o papel, tanto conceitual como político, da natureza na arte.

Jardineiro André Feliciano. Comidas fotográficas, 2009. Fotografia em metácrilato.

NATUREZA DA/NA ARTE
A proposta aqui é uma confluência entre as duas noções da palavra natureza
apresentados anteriormente, em relação à produção contemporânea de arte.
A “natureza da arte” abrange a pesquisa sobre a razão e “natureza na arte” se debruça
sobre o sentido biológico de como a própria arte apresenta a natureza em seu entorno.
Por este sentido ambíguo e complexo de natureza, no contexto da arte contemporânea,
seria necessário reter-se, por interesse próprio, ao entendimento de como especificamente os artistas lidam com sua propriedade racional em função de reorganizar o
mundo material, o universo ou a natureza, no sentido biológico. É compatível, então
dizer, que a pesquisa não se dá entre aqueles artistas que trabalham na representação
de tal mundo e sim entre os que demonstram liberdade individual em propor o repensar
das coisas essenciais à natureza e à sua natureza.
Acredita-se aqui que a natureza como natureza humana (raciocínio) deve ser
apresentada de forma individual, de como o artista a repensa e não de como ele a
representa, ou tenta. Além disso, os artistas escolhidos demonstram consciência de
que a arte encontra-se dentro da própria natureza, sendo a sua ou a que ele acredita
existir. “Natureza da/na arte” pretende indagar as relações entre arte e natureza, nos
dois contextos explicitados; natureza da arte e natureza na arte. Em suma, fez-se uma
seleção de trabalhos que não são concebidos como ecológicos, mas sim de trabalhos
e de artistas que propõem uma reflexão da arte em conexão com a natureza, sob uma
ótica conceitual/poética deste pensamento.
Paulo Nazareth. Penso que é sobre pássaro e gente, 2008. Vídeo.

Leonardo Araújo e Paula Borghi

natureza faminta
28.06.11 a 09.08.11

Paulo Nazareth. Da série: Objetos para tampar o Sol de seus olhos, 2010. Fotografia.
Jardineiro André Feliciano. Coquetel da exposição, 2011.

Exposição individual de Jarina Menezes, curada por
Priscilla Menezes, com obras representativas de três
décadas de produção da artista. Jarina foi a modernista
homenageada do ano pelo MMF. A mostra consistiu
em 12 desenhos feitos a bico-de-pena sobre manchas
de ecoline, recorte que denota a tensão entre natureza
e artifício marcante no trabalho de Jarina. A obra de
Jarina está espalhada em diversas coleções particulares
e também no acervo do MASC. Os trabalhos expostos
fazem parte do acervo de Carlos Holbein de Menezes.

Página ao lado: Sem título, 1976. Bico de pena e tinta ecoline sobre papel.

NATUREZA FAMINTA
Somente os selvagens olhos das feras me verão.
(Mário C. Rasec)

Jarina Menezes derramava o incontido do gesto na superfície da folha e contornava o acaso com
seu bico-de-pena, que era como a navalha afiada de quem dá à luz a forma viva. Feito criança,
criava castelos de areia à beira do mar, emprestava do informe a fundação de seus elaborados
edifícios. Sujava-se de terra e água, ungia-se do orgânico para conceber seus desenhos, descia ao
mais antigo da Terra, desvelava o mais fundo do corpo. Jarina Menezes refazia o gesto do oráculo,
aquele que busca o conhecimento nas vísceras, na borra, na revelação embriagada: fazia do caos
uma gramática, do inominável uma afirmativa, do acidente uma liturgia. Seu método ao desenhar
consistia em criar manchas de maneira impremeditada com uma aquarela muito líquida, a ecoline,
contorna-las e preenche-las com hachuras minuciosas. Quando começava cada desenho, não tinha
conhecimento acerca de sua forma final. Empenhava-se, assim, no desvendamento de sua criação;
revelando em cada um de seus desenhos mais um pouco do que ainda não conhecia.
Penso em pelo menos dois movimentos lampejantes presentes no ato criativo de Jarina: o da
revelação e o do milagre. O lampejo revelador se aproxima de uma ideia mística de interação
com o mistério, místico seria aquele que se coloca em um estado extremo – o da ascese, da
embriaguez, do claustro – e, a partir da experiência intensa, recebe uma revelação advinda de
algum lugar desconhecido. Penso, sobretudo, na revelação como um gesto da pitonisa grega
– a mulher oráculo que fornecia previsões herméticas a quem as procurava. Um aparente
paradoxo nelas se apresenta: o aspecto embriagado da revelação. Se para um paradigma
científico a revelação parte de uma pesquisa neutra e despojada de subjetividade, a revelação
mística – ou poética – tem mais a ver com um flerte com a loucura, uma dança sobre a corda
bamba. Trata-se da revelação quando é magia, acrobacia, truque. Esta imagem me atinge quando
penso nos desenhos de Jarina através da ideia que faço de sua fatura: Jarina Menezes debruçada
sobre machas, traçando durante longas horas, sem premeditar. Como não pensar no asceta, no
místico rezando um rosário até o transe, na pitonisa balançando-se para frente e para trás até ser
atingida pela palavra revelatória? Que alegria perigosa pensar nessa revelação que não tem a
ver com a certeza, nem com o justo, ou o nítido.
O lampejo miraculoso me ocorre como ocorreu à Simone Weil a noção de graça. Todos os movimentos naturais da alma são regidos por leis análogas às da gravidade material. Somente a graça
constitui exceção. Devemos sempre esperar que as coisas se passem conforme a gravidade, salvo
a intervenção do sobrenatural, afirmou Weil1. Só a graça transforma o aspecto determinado das coisas: se todos os corpos tendem ao chão, por uma lei natural, a graça é que leva ao alto, ao inverso
da determinação. Também penso neste aspecto intempestivo da imagem miraculosa, que não
1 WEIL, Simone. A Gravidade e a Graça. SP: Martins Fontes, 1993. p.1

advém de encadeamentos causais e assombra pela sua injustificação. Há uma lógica
secreta que permeia a fisiologia dos seres
desenhados por Jarina, uma taxinomia miraculosa de corpos absurdos. O milagre, em
certo sentido, é o impossível que se deixa
existir. Os desenhos de Jarina abrigam esse
lampejo do miraculoso, daquilo que irrompe
sem se explicar.
O lampejo revelador passa pela ideia da
criação que atravessa o ser criador por um
golpe misterioso. O milagre tem a ver com
o movimento de aparição da coisa criada,
essa coisa espantada e estrangeira no mundo que é a obra de arte. Busco tocar nessas
duas imagens para falar sobre esta natureza
faminta, pois ambas se relacionam com um
certo excesso ou desvio na ordem natural
das coisas. Tratam-se do inexplicável, do
assombro. É esse aspecto do natural que
pressinto nos desenhos de Jarina: a natureSem título, 1980/81. Bico de pena e tinta ecoline sobre papel.
za quando não é pureza, economia, homeostase, mas apetite - pulsão transformadora
- paisagem de espantos, solo dos desvios. Este território impreciso, confuso, borrado no qual
o mais natural, o mais visceral, o verdadeiro – revelador - pode ser o forjado, o artificial. Essa
intimidade fingida, esse excesso vital. Em um de seus escritos, Jarina afirmou: acho que crio
para fazer catarse, mas não dos pecados cometidos e sim dos inventados2.
Não desconheço as familiaridades possíveis de serem traçadas entre a obra de Jarina
Menezes e outros artistas da História da Arte. Quando falo de irrompimento e aparição, não
estou propondo que seu imaginário seja descontaminado de influências – Jarina apontava
Joan Miró e Hans Belmer como grandes inspirações, além de sua vida pessoal, seus filhos, os
galhos, as raízes, os animais, as mulheres e o céu do Massapê (cidade cearense onde nasceu).
A intempestividade se trata de um efeito da imagem, um artifício da forma que se apresenta
assombrosa mesmo no cerne de sua repetição. Não importa se o milagre é sagrado, se a
revelação é comprovável, importa a obra como coisa revelada, nascida, assombrosa.
Entre flores, frutos, brocados, esqueletos, arabescos, Jarina criava sua ecologia de artifícios,
sua natureza inquieta, que não cessa de produzir-se outra. Lidava com a certeza medieval
2 Frase encontrada em seus escritos pessoais, catalogado e arquivado por sua família.

de que a vida é trânsito, mas, ao contrário de um pintor de vanitas, que alerta para o perigo
da provisoriedade das coisas, Jarina celebrava o milagre do orgânico, festejava a vocação dos
corpos para o florescimento e a dissolução. Entre vôos e desmaios, os seres que criou dançam,
se habitam, se confundem uns nos outros, se constituem de identidades mutáveis, feitas
devorações e contágios.

Todos os gestos do fogo
que então possui dir-se-ia:
gestos das folhas do fogo,
de seu cabelo, sua língua;
gestos do corpo do fogo,
de sua carne em agonia,
carne de fogo, só nervos,
carne toda em carne viva.

Além do aspecto mágico e intempestivo presente nos desenhos da artista, há a força de uma
ancestralidade que se revela. Às vezes penso que os desenhos de Jarina podem ser tanto miragens de um mundo lisérgico, quando mapas de uma antiguidade fundadora e imemorial. A esta
face rochosa, lítica, telúrica da obra de Jarina relaciono a ideia da natureza como o domínio de
Pã, uma natureza pânica. Este antigo deus – metade homem, metade bode -guardião da Arcádia
vigiava seus bosques e assustava seus visitantes, causando-lhes pânico. Há um aspecto monstruoso explícito nos desenhos de Jarina Menezes, que sempre se disse interessada em um primitivismo da forma. Quando olhamos seus bichos-gente, monstros-bicho, árvores-pássaro – como
ela os nomeava – nos deparamos com esse primitivo assustador, essa natureza dos sustos que
desvia da noção de generosidade, fertilidade, adaptação, e aponta para os domínios obscuros,
misteriosos, inexplicáveis da forma orgânica.

Então, o caráter do fogo
nela também se adivinha:
mesmo gosto dos extremos,
de natureza faminta,
gosto de chegar ao fim
do que dele se aproxima,
gosto de chegar-se ao fim,
de atingir a própria cinza.
Porém a imagem do fogo
é num ponto desmentida:
que o fogo não é capaz
como ela é, nas siguiriyas,
de arrancar-se de si mesmo
numa primeira faísca,
nessa que, quando ela quer,
vem e acende-a fibra a fibra,
que somente ela é capaz
de acender-se estando fria,
de incendiar-se com nada,
de incendiar-se sozinha.

Lacan pergunta: será que se um pássaro pintasse não seria deixando cair suas penas, uma serpente
suas escamas, uma árvore se desfolhar e fazer chover suas folhas?3 Jarina Menezes responde que todo
trabalho pictórico é trabalho de superfícies, propõe a artificialização como uma forma de integração. Seus seres rugosos são feitos de pedra ou de fibra, mas não de sangue, de interioridade. Os
seus desenhos são superfícies atormentadas que revestem corpos instáveis. A pena, a escama e a
folha são a pintura do orgânico proposta na formulação de Lacan. As peles, esses tecidos de vocação para a renovação, a abertura e a regeneração são o traço do orgâniconos desenhos de Jarina.
Se Nietzsche4 reivindica uma escritura feita de sangue, Jarina propõe um desenho feito de pele.
Curioso território do corpo, esse limite, essa veladura velada, essa nudez que reveste. Ponto
limítrofe que suspira e dói. Esse lugar do corpo que oferecemos, maquiamos,perfumamos e
vestimos. Seria a pele campo onde instinto e moral se tocam, onde orgânico e artifício convivem?
E ainda, talvez por isso mesmo,campo de batalha e de deleite?
Escrevo sobre imagens e lampejos que me atingem agora quando penso nesta noção, para mim
também misteriosa, de natureza faminta que premeditei nos desenho de Jarina. Quando este nome
me ocorreu, pesquisei a existência de outras obras com essa mesma nomenclatura e por uma boa
sorte, ou inexplicado acaso, encontrei a dupla de palavras em um verso de um lindo poema de João
Cabral de Melo Neto, Estudos para uma bailadora andaluza5. Reproduzo um trecho:
3 LACAN, Jacques. Escritos. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. p.114
4 NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falava Zaratustra. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. p.46.
5 NETO, João Cabral de Melo. Estudos para uma bailadora andaluza in Quaderna, 1960.

Sem título, 1980. Bico de pena e tinta ecoline sobre papel.

Penso que a forma de Jarina Menezes também dança, aparece – lampejo –e promete profundidades, feito pele, revelando-se prolixa, barroca,guardando-se misteriosa, inacessível. Guarda a
vocação de produzir esse conjunto de imagens-faísca, inventora de uma natureza faminta da
forma, de apetites inquietos e renovados, de generosidades e privações, de eloquência e profundo mistério.
Priscilla Menezes

O noivado, 1976. Bico de pena e tinta ecoline sobre papel.

FERNANDO WEBER Arte educador do Memorial Meyer Filho

Como manter uma passagem? A ação educativa que propus para
as exposições no Memorial Meyer Filho, durante o ano de 2011, contribuiu para
o agenciamento entre esta instituição cultural e a comunidade. A divulgação de
informações, a produção de reflexões acerca das obras ali expostas, a noção de
curadoria e crítica de arte e o papel da arte na sociedade, foram abordados por
meio de práticas pedagógicas elaboradas em conjunto com os artistas e curadores,
modificando-se a cada exposição.
Antes de cada abertura, entrevistei os participantes, pesquisei o conjunto de obras
de cada um dos artistas, participei das montagens das exposições e, com base em
minha experiência como artista e atento aos processos artísticos contemporâneos,
elaborei projetos que buscavam ampliar, ou mesmo colocar em jogo, a concepção
do que é percebido, pensável e produzido em arte, ou através dela.
Informações em blogs, entrevistas com artistas, visitas às instituições, ações em
conjunto com os museus Victor Meirelles, Fundação Cultural BADESC e Museu
Histórico de Santa Catarina, foram algumas das estratégias utilizadas para a
elaboração da ação educativa.
As atividades aconteceram com diversos grupos: estudantes de escolas públicas e
privadas, sindicatos, professores, grupos de idosos, jardins de infância, universitários,
turmas de escolas de idiomas, ONGs e com os demais visitantes.
As dificuldades de deslocamento apresentadas pelas escolas nos fez estender as
ações do espaço expositivo para o próprio campo escolar. Elaborei, junto aos artistas,
kits portáteis com elementos das exposições, com imagens, vídeos, múltiplos e até
mesmo as próprias obras, quando estas possibilitavam deslocamento. Durante a
visita os estudantes executaram atividades semelhantes às praticadas no Memorial,
a fim de aproximar o processo dos artistas às suas experiências pessoais. Trata-se,
portanto, de estimular o circuito artístico, o trânsito entre teoria e prática e de criar
estratégias de aproximação da arte com a comunidade em geral.

PROPOSTAS

a extensão das coisas
DESENHO COLETIVO. MATERIAL :
BARBANTE E TESOURA.
Cada aluno ganhou um pedaço de barbante
com a instrução de fazer um desenho no chão.
Os participantes foram incentivados
a mostrar seu desenho e falar sobre a forma
que criaram. Logo em seguida realizaram
um desenho coletivo, juntando as pontas
dos barbantes, no intuito de construir uma
imagem a partir de uma reflexão sobre as
obras da exposição.

natureza da/na arte
EXTENSÃO DO CORPO. MATERIAL:
LINHA, BARBANTE, TESOURA,
FITA ADESIVA E SUCATAS ELETRÔNICAS
E MATERIAIS ORGÂNICOS.
Os participantes foram orientados a
se posicionar próximo ao seu trabalho
favorito. Os pequenos grupos elegeram um
representante para falar sobre o trabalho
escolhido, enquanto o restante, com os
materiais coletados pelo propositor, colocava
adereços no colega eleito, na tentativa de
repensar os usos do corpo, criando uma nova
imagem e dando novas funções à ele por meio
de adereços e acoplamentos.

chassis ajardinados
PAISAGEM MÓVEL. MATERIAL:
RECORTES DE REVISTA.
Interrogar os participantes sobre seus trajetos
cotidianos: como se deslocam na cidade e o
que viram no percurso escola-Memorial Meyer
Filho, entendendo as formas de deslocamento
e a percepção como formadoras da imagem
e aproximando a vida e o cotidiano dos
participantes com o processo criativo da
artista. Foi solicitado aos professores que cada
aluno trouxesse uma imagem de paisagem
(recortada de jornais, fotos pessoais, livros) para
a exposição. A conversa gerou em torno
da escolha das imagens para que,
posteriormente, elas fossem inseridas em
outros ambientes, provocando diálogos com
espaços diferentes e observando como a
imagem se apresenta diante do mundo, bem
como suas implicações com trajetos afetivos.

entre a palavra pênsil e a escuta porosa

currículos

A ESCRITA DOS SONS. MATERIAIS:
PAPEL E GRAVADOR DE ÁUDIO.
Raquel Stolf apresenta proposições onde
os processos relacionam o som à caminhadas,
trajetos e mapas, sempre carregando consigo
um gravador. Neste intuito de perceber a imagem
ou a lembrança acionada por meio do áudio,
cada participante escreveu em um pedaço de
papel a lembrança ativada pelos sons presentes
na exposição. Elas foram sorteadas entre os
alunos que, por sua vez, escreveram três outras
palavras semelhantes à primeira. Os grupos
escolheram cinco destes sons para imitar em
sigilo e, esta imitação, foi registrada em áudio,
para os colegas adivinhassem o som reproduzido.
Os participantes utilizaram um processo artístico
adotado por Raquel, transformando a palavra
escrita em oral, que por sua vez transformou-se
em invenção de som e, por último, foi captada e
reproduzida como ruído.

natureza faminta
CORES E CONTORNOS. MATERIAL: TINTA, PAPEL, PINCEL E LÁPIS.
A artista Jarina Menezes adotava um procedimento técnico contornando com bico
de pena as manchas de ecoline sobre a superfície do papel. Para aproximar esta
técnica dos participantes, eles tinham disponível, para uso orientado, os mesmos
materiais utilizados pela artista. Assim, antes de entrar na exposição, foi realizada uma
experiência técnica e sensível com as turmas, utilizando o mesmo processo da artista,
a fim de provocar um olhar mais atento durante o contato com a obra. Os participantes
puderam perceber a fragilidade do material, o tempo requisitado de uso para que se
domine suas especificidades, seu comportamento sobre o papel, suas implicações
técnicas, possibilidades, restrições, etc. Esta forma de afirmar e ramificar o acaso, fez
com que o desenho assumisse formas de composições mutantes e metamórficas, tal
como os de Jarina.

carlos asp (Rio Grande do Sul, 1949 – Vive e
trabalha em SC e RS). Artista plástico. Principais
exposições individuais: ‘Desenhos’ (Museu Victor
Meirelles, SC, 2004); ‘Desenhos do sem fim’
(Projeto itinerância SESC, 2005); ‘Desenhos que
não são’ (Centro Universitário Maria Antônia/USP,
2006). Principais exposições coletivas: ‘Opera
d’Acqua’ (La sete nelmondo firenze/Itália, Cur.
Ana Torrano, 2003); ‘Um território da fotografia’
(Galeria dos Arcos, Usina do Gasômetro, RS,
2003); ‘3 escadas moles para lugar nenhum’
(MAC, RS, 2004); ‘Intergravuras (MASC, SC, 2005).
claudia zimmer (Santa Catarina, 1968 – Vive e trabalha em SC).
Artista, licenciada em Artes Plásticas pela UDESC, mestre e doutoranda em Artes Visuais
pela UFRGS, editora da Revista-Valise. Exposições recentes: ‘Diálogos Abertos - Perdidos
no Espaço’ (UFRGS, RS, 2011); ‘LOJA’ (Beco da Arte, SP; Ong FINAC, Ribeirão Preto,
SP, 2010); ‘Cartografia do Meio’ (Fundação Cultural de Criciúma, SC, 2010); ‘Meia paisagem
e meia’ (Fundação Cultural Badesc, SC; Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, RS, 2009);
‘Contin(g)ente’ (Centro Cultural Arquipélago, SC, 2009); ‘estado-cegueira\estado-escuta’
(Museu de Arte Contemporânea do Paraná, PR; Museu Casa das Onze Janelas PA, 2008).
diego rayck da costa (Santa Catarina, 1978
– Vive e trabalha em SC). É artista, mestre em Artes Visuais
(2009) e bacharel em Artes Plásticas (2002) pela Universidade
do Estado de Santa Catarina. Atua nesta instituição desde 2004
como professor colaborador do curso de Graduação em Artes
Visuais nas áreas de gravura e desenho. Exposições: ‘Até ½ Kg’
(Proposição coletiva do grupo Aluga-se. Florianópolis, Londrina,
Jataí, João Pessoa e Salvador); ‘Cartografias Cotidianas’ (Casa
de Cultura UEL, Londrina, PR, 2011); ‘A2’ (Editora Parêntesis);
‘Cadernos de Desenho’ (Corpo Editorial, 2010); ‘Projéteis Funarte
de Arte Contemporânea’ (Palácio Gustavo Capanema, Funarte, RJ).

diego de los campos (Uruguai, 1971 – Vive e trabalha em
SC). Artista plástico, em 1997 formou-se em pintura e desenho pela
Escola Nacional de Belas Artes da Universidade da República do
Uruguai. Possui trabalhos em vídeo, animação e arte sonora.
Em 2010 e 2011 foi selecionado no Salão de Guarulhos, de
Piracicaba, de Ribeirão Preto e no Arte Pará. Exposições coletivas:
‘A extensão das coisas’ (Memorial Meyer Filho, SC, 2011).
Exposições individuais: ‘Simpatia’ (Museu Victor Meirelles, SC,
2011); ‘Hipertrofia’ (Sala Carlos F. Saez, Montevidéu, Uruguai, 2005);
“SoundSet” (Museu da Imagem e do Som, SC, 2004).
fernanda chieco (São Paulo,
1976 - Vive e trabalha em SP).
Artista, formada pela ECA (Escola
de Comunicações e Artes) da USP
(Universidade de São Paulo), mestre
em Artes Visuais pelo Goldsmiths
College da University of London. Tem
participado de diversas exposições no
Brasil e no exterior e realizado projetos
em residências artísticas na Coréia do
Sul, Inglaterra, Irlanda e República Checa.
Foi selecionada para o Programa Artists
Links do British Council e Arts Council
of England, em 2008/2009. Sua prática
é principalmente voltada à produção
de desenhos e também de objetos e
instalações.

fabíola scaranto [Santa Catarina,

1984 – Vive e trabalha em SC). Artista
plástica. É licenciada em Artes Plásticas
pelo Ceart/UDESC e atualmente
cursa Design na UFSC. Exposições
coletivas: ‘Terra de Areia’ (Galeria
Arquipélago, SC, 2009, Cur. Gabriela
Motta); ‘30°Arte Pará’ (Fundação
Romulo Maiorana, PA, 2011, Cur. Ricardo
Resende); ‘Salão do Mato Grosso do
Sul’ (MARCO, MS, 2011); ‘13º Salão dos
Novos’ (Cidadela Cultural Antarctica,
SC, 2007). Exposições individuais:
‘Entre dois Nadas’ 2006 e ‘Mostra
audio-visual’ 2007, no espaço Arco em
Florianópolis, e a individual virtual na
Current Virtual Gallery Interactive, 2010,
Curadoria Christina Grammatikopoulou.

fernando boppré (Santa Catarina, 1983 - vive e descansa em SC). É mestre em História

Cultural pelo Programa de Pós-Graduação da UFSC. Entre os anos de 2006 e 2007 foi diretor
do Museu Hassis, de Florianópolis. Desde 2008, é coordenador do Programa de Ação Cultural
e de Exposições do Museu Victor Meirelles, do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério
da Cultura. Também realiza curadorias independentes e escreve textos ora críticos, ora
ensaísticos para publicações diversas. É diretor dos filmes “Pequenos Desencontros” (2011) e
“Ovonovelo” (em montagem). Desde 2011 é autor da coluna “Penso”, no Caderno Cultura, do
Jornal Diário Catarinense.

fernando weber (Santa Catarina, 1989 - Vive e trabalha em SC). Artista plástico e arte
educador. Bacharel em Artes Plásticas pelo Ceart/UDESC. Exposições coletivas: ‘Armazém’
(Museu Victor Meirelles, SC, 2011); ‘Ó lhó lhó’ (Ateliê 397, SP, 2011); ‘Bolsa de residência
artística Andares’ (Org. Bianca Scliar, SC, 2009); ‘OI presente e futuro da performance’ (Oi Futuro,
SP. 2008); ‘Lugares Imaginários’ (SESC SC, curadoria Bianca Tomaselli, 2008); ‘Salão de Inverno’
(MASC, SC, 2008). Exposição individual: ‘LUGAR’ (Memorial Meyer Filho, SC, 2011).

franzoi (Santa Catarina, 1969 - Vive e trabalha em SC).
Artista plástico, curador e performer. Diretor do Museu
de Arte de Joinville e professor na UNIVILLE nos cursos
de Artes Visuais, Pedagogia e Letras. Realizou o mapeamento
da Região Sul pelo Rumos Itaú Cultural em 2011. Exposições
individuais: ‘Memórias do Espaço-Tempo’ (Memorial Meyer Filho,
SC, 2010). Exposições coletivas: ‘14º Salão Nacional da Bahia’
(2007); ‘Projeto Cortes em nós’ (2008); ‘Projeto ARNACADEMIA’
(Dora Longo Bahia, 28ª Bienal de São Paulo, 2008); ‘Pretexto
SESC’ (Galeria de Arte Victor Kursancew, SC, 2008 e 2009);
‘Contin(g)ente’ (Curadoria Guy Amado – Centro Cultural
Arquipélago, SC, 2009).

jander rama (Rio Grande do Sul, 1978 - Vive e trabalha no RS).
Artista Plástico, é bacharel em Artes Visuais pela UFRGS (2009).
Mestrando em Artes Visuais pelo PPGAV-UFRGS. Exposições coletivas:
‘8º ARTE + ARTE’ (Galeria Sotero Cosme do MAC-RS, 2011), ‘9º Salão Nacional
de Arte de Jataí’ (MAC-Jataí – GO, 2010); ‘5ª Bienal Nacional de Gravura’ (Museu
Olho Latino - SP, 2011); ‘40º Salão Novíssimos’ (IBEU - Instituto Brasil Estados
Unidos - RJ, 2010); ‘Sobre amanhã’ (ECARTA - RS, 2012) Exposições individuais:
‘(IM)PROVÁVEIS’ (Galeria do 4º andar da Usina do Gasômetro - RS, 2010);
‘HOMEM-MÁQUINA’ (Galeria da UFCSPA, 2011); ‘O Corpo Pós-humano’
(Paço Municipal - RS, 2012).

jardineiro andré feliciano (São Paulo, 1984
– Vive e trabalha em SP). Artista plástico, é bacharel
e licenciado em Educação Artística e habilitado em Artes
Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).
Tem participado de exposições em instituições de São Paulo,
além de já ter quatro livros publicados. Entre suas exposições
mais significativas, encontra-se: ‘Chapel Art Show’ (2010);
‘Ecologia’ (2010, no Museu de Arte Moderna de São Paulo);
‘Tripé’ (2009, Sesc Pompéia); ‘Prêmio Energias da Arte’ (2009,
Instituto Tomie Ohtake).

jarina menezes (Ceará, 1927

– Santa Catarina, 2005). Frequentou
o Centro de Arte Contemporânea do
Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna,
onde acompanhava o circuito e fazia
curso de xilogravura. Aos 51 anos de
idade mudou-se para Florianópolis,
onde encontrou os interlocutores
Antônio Carlos Maciel e Jandira Lorenz.
Associou-se à ACAP, da qual foi por
dois mandatos presidente. A maior parte
do seu trabalho é feito com tinta ecoline,
com contorno em nanquim e bico-de-pena.
Jarina expôs na Espanha, Bélgica e Portugal.
Foi premiada em salões nacionais e ilustrou
capas de livros de Holdemar Menezes, Otto
Müller e Manoel Lobato, além do periódico
“Estudos Feministas”, da Editora da UFSC.

kamilla nunes (Santa Catarina,

1988 – Vive e trabalha em SC).
Graduou-se em Artes Plásticas pelo
Ceart/UDESC, em 2010. É diretora
do Instituto Meyer Filho e curadora
do Memorial Meyer Filho, espaço
destinado à arte contemporânea.
Pesquisa e escreve sobre arte
moderna e contemporânea.
Curadorias: ‘INVERSO: espaço
itinerante’ (SC, 2012); ‘A extensão
das coisas’ (Memorial Meyer Filho,
SC, 2011); ‘Faça algo errado, e diga
que fui eu que mandei fazer’ (SESC
de Joinville, SC, 2011); ‘Ó lhó lhó’
(Ateliê 397, SP, 2011); ‘Bestiário:
Meyer Filho’ (Fundação Cultural
de Joinville, SC, 2011).

leonardo araújo (São Paulo, 1989 - Vive e trabalha em SP). Graduando em Filosofia
pela Unifesp e em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes. Editou as
publicações “Percursos Narrativos” (livro de artista de Rafael RG e Fabio Moraes)
e “Casa Contemporânea” (catálogo das três primeiras exposições do espaço). Realizou
a curadoria da exposição NOVES_FORA no espaço independente Beco da Arte de
São Paulo, no qual trabalhou como organizador por 4 anos. Fez estágio no Núcleo
de Pesquisa e Crítica em História da Arte na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Também fez acompanhamento crítico de Silvio de Camilis Borges e Jaime Lauriano
a fim de conceber conjuntamente suas exposições individuais. Atualmente é co-editor
da revista paulista de crítica de arte, MARÉ.
meyer filho (Itajaí, 1919 – Florianópolis, 1991). Autodidata, aprendeu sobre
desenho, pintura, ilustração, história da arte e história natural através de manuais
e livros sobre o assunto. Ingressou no Grupo Sul no início dos anos 1950, quando
fazia ilustrações para a Revista Sul. Realizou, em 1957, juntamente com o artista
plástico Hassis, a primeira exposição de Pintura e Desenhos de Motivos Catarinenses.
Foi um dos fundadores do GAPF, tendo também organizado em 1958 e 1959, os
dois primeiros Salões de Arte Moderna de Santa Catarina, fora do Estado. Em 1958,
realizou a primeira individual de um artista catarinense no Museu de Arte Moderna de
Florianópolis. Durante toda sua trajetória artística, Meyer filho manteve seu ativismo
cultural, participando de exposições individuais e coletivas em Santa Catarina,
São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Buenos Aires.
nara milioli (Santa Catarina, 1960 Vive e trabalha em SC). Artista plástica e
professora do Ceart/UDESC. Doutora em
Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo
-USP (2009). Investiga os conceitos acerca da
paisagem clichê, por meios de produção de
fotografias, foto-instalações, impressos,
intervenções urbanas e ações. Exposições
Individuais: ‘Chassis Ajardinados’ (Memorial Meyer
Filho, SC, 2011); ‘Paisagem do tempo’ (Criciúma,
2006). Exposições Coletivas: ‘Armazém’ (Florianópolis,
2011), ‘Espaço paralelo 2’ – Feira do Tijuana – Galeria
Vermelho (São Paulo, 2011), ‘Loja’, (Ribeirão Preto e
São Paulo, 2010), ‘Contingente’ (Florianópolis, 2009).

nino cais (São Paulo, 1969 – Vive e trabalha em SP).

Artistas plástico formado na Fasm. Em 2005, participou
da coletiva do Programa de Exposições do CCSP e ganhou
o Prêmio Aquisição no 17º Salão de Arte Contemporânea
de Praia Grande. Em 2006, apresentou uma individual na
Galeria Virgílio e participou da mostra SP Arte. Em 2007,
participou da coletiva Pinta, no Metropolitan Pavillon,
em Nova York. Em 2008 ganhou o Prêmio Aquisição no
33º Salão de Arte de Ribeirão Preto, em São Paulo, e
recebeu o Prêmio Destaque, conferido pela Fundação Iberê
Camargo. Participou da mostra Trilhas do Desejo, no Rumos
Itaú Cultural 2008-2009. Foi premiado no mesmo ano pelo
15º Salão da Bahia.

paula borghi (São Paulo, 1986 – Vive e trabalha em SP). Graduada em Artes Visuais
pela FAAP. Atualmente é crítica de arte do Centro Cultural São Paulo – CCSP, curadora
associada da Curatoria Forense, editora da revista de crítica de arte MARÉ e vem
desenvolvendo seu projeto de curadoria itinerante – PROJECTO MULTIPLO – pela America
Latina. Foi selecionada para o projeto Novos Curadores (2010). Realizou a curadoria
da individual de Renata Egreja no TU (SP, 2010), de Felippe Moraes no Centro Cultural
Adamastor (SP, 2011), da coletiva Natureza da/na arte (em parceria com Leonardo Araújo)
no Memorial Meyer Filho (Florianópolis, 2011) e GIRA em Peras de Olmo
(Buenos Aires, 2011).
paulo nazareth (Minas Gerais, 1977 - Vive e trabalha em MG).

É bacharel em Desenho e Gravura pela Escola de Belas Artes da UFMG,
começou os estudos de linguísticas na FALE/UFMG. Integrante do
coletivo Kaza Vazia. Exposição individual: Centro Cultural São Paulo
(CCSP). Exposições coletivas: Sesc Vila Mariana (São Paulo). Recebeu
o Prêmio Bolsa Pampulha; 28º Salão de Arte de Belo Horizonte.
Residências artísticas: ‘khoj india’, 2006; ‘jatiwaning art factory’,
Indonésia, 2008; ‘apleroom’, Indonésia, 2009; ‘Jaca’, 2010; ‘Noticias
de America’, 2011//2012; ‘Família Calel’, Guatemala, 2011; ‘Taller
Multinacional’, DF/México, 2011; ‘Sala de Espera’, San Diego/ USA,
2012; ‘Tortilleria Dona Raquel’, Golfo de Santa Clara- SN/México, 2012.
Escutar sua mãe e conversar com seus amigos é parte de sua formação.

priscilla menezes (Rio de Janeiro,
1988 - Vive e trabalha em SC e RJ).
Artista plástica e escritora, pesquisa
possibilidades narrativas da fotografia,
desenho e texto como proposições
plásticas e desdobramentos de ações
performáticas. É mestranda em Processos
Artísticos Contemporâneos na UERJ.
Curadorias: ‘Natureza Faminta’ (Jarina
Menezes, Memorial Meyer Filho, SC, 2011).
Co-curadorias: ‘Respiro’ (Roberto Freitas,
Casarão das Rendeiras, SC, 2010)
e ‘Liame’ (Betânia Silveira, MHSC, SC, 2010).
Participou como artista das exposições:
‘2 Edição’ (Museu Hassis, SC, 2010)
e ‘Nova’ (Memorial Meyer Filho, SC, 2009).
raquel stolf (Santa Catarina,

1975 – Vive e trabalha em SC). Artista
plástica e professora no Ceart/UDESC.
Doutora em Artes Visuais (2011) pela
UFRGS. Exposições individuais recentes:
‘Assonância de Silêncios’ (MASC, SC,
2011/2012); ‘Entre a palavra pênsil e
a escuta porosa’ (Porto Alegre, 2011),
‘Barulho, ruído, rumor’ (Londrina, 2010).
Exposições coletivas: ‘Até ½ kg’ (Londrina,
2011), ‘In-Sonora’ - VI Muestra de Arte
Sonoro e Interactivo (Madri, 2010),
‘Transónica + In-Sonora’ (Guanajuato,
México, 2010) e ‘Cadernos de Desenho’
(Joinville, 2010). Coordena a publicação
experimental coletiva Sofá. Publicou os
discos ‘FORA [DO AR]’ (2004), ‘Lista de
coisas brancas’ (2001) e ‘Assonâncias de
silêncios’ (2010).

rodrigo braga (Manaus, 1976 –

Vive e trabalha em PE e RJ). Graduado
em Artes Plásticas pela UFPE, em
2002. Exposições individuais: ‘Ciclos
Alterados’ (MAMAM, Recife/PE,
2011); ‘Nos Campos de Flandres’
(Galeria Vicente do Rego Monteiro
– Fundaj, Recife/PE, 2011); ‘More
force than necessary’ (In Flanders
Fields Museum, Ypres, Bélgica, 2010).
Exposições coletivas: ‘Extremos’
(Instituto Moreira Salles, Rio de
Janeiro – RJ e São Paulo – SP, 2011);
‘16ª Bienal de Cerveira’ (Villa Nova
de Cerveira – Portugal, 2011).
Recebeu o Prêmio Marc Ferrez
de Fotografia FUNARTE/MinC em
2010 e o Prêmio de Artes Plásticas
Marcantonio Vilaça FUNARTE/MinC
em 2009.

sérgio adriano h. (Santa Catarina, 1975 – Vive e trabalha em SC).

Artista plástico de múltiplas linguagens, fotógrafo, integrante do Grupo P.S..
Pós-graduando em Fundamentos da Cultura e da Arte pela UNESP. Formado em
Artes Visuais pela UNIVILLE. Participou das edições 32ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª
‘Coletiva de Artistas de Joinville’ (2002 a 2011); ‘2º Salão Municipal dos Novos’
(Itajaí, 2002); ‘Pretexto’ (SESC/Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, Joinville,
2009/2007/2006); ‘Panorama’ (SESC Jaraguá do Sul, 2009); ‘De corpo presente’
Grupo P.S. (MAJ, Joinville, 2009). ‘Tudo’ (MAC, Joinville, 2008); ‘Rumos’ Artes Visuais
– Grupo P.S (Itaú Cultural, SP, 2012).

thaís gil (São Paulo, 1979 - Vive e trabalha em SP). Artista plástica e educadora.

Atuou em ocupações, coletivas e cenografia, utilizando desenho, pintura e graffiti
sobre suportes variados, entre 2002 e 2009. Graduada em Artes Plásticas pelo Ceart/
UDESC em 2007, ministra cursos de educação profissional para adolescentes em regime
de internação na Fundação CASA em São Paulo. Dedica-se também a formatação de
projetos de capacitação de adolescentes em situação de risco (Projeto CADE, Associação
Horizontes, São Paulo) e recentemente como ilustradora (revista O2, H2o e periódicos )
em São Paulo.

teresa siewerdt [Santa Catarina, 1982 - Vive e trabalha em SP). Artista multimeios,
curadora e pesquisadora. Pesquisa a produção do espaço na arte contemporânea.
É mestranda em Poéticas Visuais, na USP. Foi co-organizadora do livro ‘Meyer Filho:
exercício de imaginação’, curadora da exposição ‘A extensão das coisas’ (Memorial
Meyer Filho, 2011) e da exposição ‘Faça algo errado e diga que fui eu que mandei fazer’
(SESC Joinville, 2010). Recentemente participou como artista da mostra ‘Destino CWB’
(Museu da Fotografia, Curitiba, 2012) e da coletiva ‘Marcelinho Campeche’ (Espaço
Contemporão, SC, 2011).

valêncio xavier niculitcheff

(São Paulo, 1933 – Curitiba, 2008).
Como cineasta, recebeu o prêmio
de “Melhor Filme de Ficção” na IX
Jornada Brasileira de Curta-Metragem,
por Caro Signore Feline. Dirigiu, entre
outros vídeos, ‘O Pão Negro - Um
Episódio da Colônia Cecília’ (1993)
e ‘Os 11 de Curitiba, Todos Nós’.
Um dos nomes mais reconhecidos
da literatura experimental brasileira,
escreveu grande número de narrativas
em jornais e revistas (como Nicolau,
Revista USP e o caderno Mais! da
Folha de S.Paulo). Publicações
recentes: ‘O Mez da Grippe’
(Companhia das Letras, 1998),
‘Meu 7º Dia’ (Ciência do Acidente,
1998), ‘Minha Mãe Morrendo e o
Menino Mentido’ (Companhia
das Letras, 2001).

walmor corrêa (Santa Catarina,
1962 - Vive e trabalha em SC/
RS). Artista visual, sua obra é um
cruzamento entre arte e ciência,
realidade e ficção. Criou o conjunto
de Diogramas, que se desdobrou
na série Apêndices (Catalogações)
e Esqueletos, que foram expostos
na 26ª Bienal Internacional de
São Paulo, em 2004. Em 2007,
realizou a instalação Memento Mori,
apresentada em três momentos:
no Instituto Goethe, em Porto Alegre
(2007), na Galeria Laura Marsiaj, no
Rio de Janeiro (2008) e na Fundação
Badesc (2009). Em 2009 apresenta
a “Bibilioteca dos enganos “na
Bienal do Mercosul. Desde 2008,
dedica-se a novos projetos como
Salamanca do Jarau, mapeamento
cognitivo e pequenos gabinetes de
curiosidades, que mesclam o universo
da arte, ciência e o imaginário dos
artistas viajantes.

MMF 2009-2010

impremeditações

nova

16.07.2009 a 27.07.2009

07.10 2009 a 15.10.2009

O “Movimento Um” foi o início de um projeto cuja
exposição intitulou-se “Impremeditações”. Nesta
edição, estávamos interessadas nos esboços de Meyer
Filho, entendidos por nós como um momento de seu
pensamento plástico que surgiu em estado bruto e
impremeditado, pouco atento ao acabamento e ao
rigor técnico. A partir da pesquisa em seu acervo e
da intimidade que passamos a ter com seu processo
de criação, convidamos artistas visuais e cênicos que
possuíam, tal como Meyer, um fascínio pelo rearranjo
formal e as justaposições com objetos e situações do
impremeditado. As reverberações e interlocuções entre
Meyer e os seis trabalhos selecionados, de Augusto
Benetti, Erro Grupo, Giorgio Filomeno, Julia Amaral,
Luana Raiter/Erro e Roberto Freitas, indicavam uma
proximidade entre seus procedimentos de criação.
Enquanto o esboço, o acaso, o imprevisto e o improviso
incidiam diretamente nas soluções das obras, o material
utilizado pelos artistas deslocava suas funções, usos,
fins e valor. Curadoria: Kamilla Nunes e Teresa Siewerdt.

Esta exposição apresentou reconstruções de performances orientadas para fotografia e vídeo,
de autoria dos artistas Ana Clara Jolly, Carolina Rögelin, Fernando Weber, Genoína Battistini,
João Rosa, Karina Segantini, Letícia Weiduschadt, Maíra Dietrich, Marina Borck, Priscilla Menezes,
Rosana Rocha, Tiaraju Verdi e Vinicius Nepomuceno. Exercícios como esse integram uma ampla
pesquisa no acervo de performances nas artes visuais dos anos 1960 até o presente, constituído
grande parte por documentos, como fotografias, filmes, vídeos, depoimentos escritos e descrições.
Reconstruir performances implica, segundo Regina, numa série de acomodações: conforme a
escolha do trabalho, o que temos como acesso são
apenas traços da ação, compostos basicamente
por descrições ou imagens coletadas em livros
e catálogos. A segunda, e sem dúvida de maior
importância, é que o trabalho escolhido será refeito
por outro performer. Há outro modo de expressão e
interpretação aí contidos. As reconstruções acabam
virando re-interpretações, e mostram uma lógica de
pensar a performance nas artes visuais como uma
partitura musical.

Giorgio Filomeno. Abaixo: Erro Grupo.

Ana Clara Joly. Abaixo: Maíra Dietrich.

40’ mostra de performance
22.10.2009

O projeto colaborativo 40` Mostra de Performance
propôs uma abordagem conceitual sobre a
construção de performances, partindo de uma
visão crítica de interlocuções com obras da história
da arte e da performance, uma reorganização do
mundo das ações e das imagens, ao confrontar as
narrativas criadas em torno de alguns cânones da
arte, estabelecidos como padrões hegemônicos.
Houveram cinco performances concomitantes, num
tempo exato de 40`, que misturou música, dança,
teatro e artes plásticas através da improvisação
e interferência. Artistas: Bil Luhmann, Blu, Debora
Pazetto, Elisa Schimidt, Jorge Luiz e Sarah Pusch.
Curadoria: Kamilla Nunes

loja
07.12.2009 a 11.12.2009
A exposição reuniu diferentes tipos de publicação
de artistas: livros, revistas, cartazes, postais, fotocópias,
adesivos, panfletos, CDs, DVDs e objetos múltiplos.
Proposta desenvolvida por Regina Melim que contou
com a participação de diversos artistas do país.

interlocução entre monstros

todas essas flores

14.12.2009 a 30.01.2010

09.02.2010 a 08.03.2010

Exposição individual da artista Adriana Maria
dos Santos composta por pinturas em acrílico
sobre tela, realizadas entre 2008 e 2009, cuja
abordagem é a questão do monstruoso no
cotidiano através de um olhar sobre o corpo
transgressor. A transgressão do corpo mutilado
ou portador de próteses corresponde à busca pela
reflexão que a arte suscita na medida em que
busca uma singularidade na contemporaneidade.

Exposição individual da artista Marta Martins. Todas essas Flores não tem a ver
com quantidade nem variedade, mas com camadas de representação: ato de refazer
a semelhança de uma flor com ela mesma. Carece de definir a vaidade, quieta a finitude
da vida. Um amontoado de pétalas escondidas por formas encrespadas. Embrenhar
flores e clarear a solidão parece e ser a condição de uma artista que imensa na arte uma
insuportável leveza.

As condições de um pássaro solitário são cinco:
Primeiro, que ele voe ao ponto mais alto;
Segundo, que não anseie por companhia,
nem de sua própria espécie;
Terceiro, que dirija seu bico para o céu;
Quarto, que não tenha uma cor definida;
Quinto, que tenha um canto muito suave.
San Juan de la Cruz (Ditos de amor e luz)

fabulações reminiscentes

cadernos de desenho

31.03.2010 a 01.05.2010

04.05.2010 a 27.04.2010

A proposta desta exposição foi provocar uma conversa
entre artes visuais e literatura. Todas as obras faziam
parte de uma pesquisa ligada à memória e, todos os
textos, escritos por cinco convidados, cumprem o papel
de interlocutores de fabulações, presentes na relação
obra-texto. A proposta aborda o universo dos mundos
reais e dos ficcionais a partir da vivência de lembranças.
O ato do convite surgiu depois da elaboração dos
projetos artísticos. A liberdade dada aos escritores para
a criação do texto possibilitou a construção de uma
rede de colaboração e de olhares diversificados, tanto
na relação texto-obra, escritor-artista, quanto na relação
obra-espectador.

A exposição não tem como ponto de partida nenhuma idéia
predefinida de desenho, nem pretende agrupar os desenhos dos
artistas em uma temática, mas procura explorar e inventariar as
especificidades e desdobramentos que o desenho apresenta no
processo de cada artista. É justamente a conexão entre o conceito
central do projeto (expansões e desdobramentos do desenho
contemporâneo) e o diálogo singular com cada artista e sua visão
própria do desenho no trabalho, que norteia a curadoria. Artistas:
Carlos Asp, Fernando Lindote, Julia Amaral, José Antônio Lacerda,
Raquel Stolf e Yiftah Peled. Concepção: Aline Dias. Produção e
pesquisa: Aline Dias, Ana Lucia Vilela e Julia Amaral.

Julia Amaral

memórias do espaço-tempo
09.06.2010 a 06.07.2010
Carlos Franzoi retirou objetos esquecidos do interior
da Fábrica da Antártica, em Joinville, e lhes conferiu
uma reinterpretação que nem de longe fogiu à sua
origem. Pra conceber a intervenção “Memórias do
espaço-tempo” o artista e diretor do Museu de Arte
de Joinville apropriou-se de livros com anotações da
finada cervejaria. Um autêntico arquivo morto intacto
e abandonado que revela parte de quase um século
da história da cidade e que voltou a pulsar graças a
Franzoi. Dessa pesquisa nasceram várias séries de
trabalhos que têm como elemento poético o objeto
livro. Uma delas é essa que pôde ser vista no Memorial.
Franzoi forrou o chão do Memorial com os livros e lhe
deu uma espécie de nova camada feita de papel
e história.

pequenos desejos dançados
09.07.2010 a 16.07.2010
Exposição individual de Roberto Freitas composta
por oito desenhos animados sobre dança em telas
de 9 e 7 polegadas. Todos os vídeos possuem entre
30 e 60 segundos, e ficam em loop. Foram feitos em
2010 e, com excessão de dois que participaram da
exposição Aluga-se em São Paulo, todos os outros
foram inéditos.

“O que McLuhan havia anunciado como um destino certo e que a tecnologia recente faz com que
pareça ser uma realidade, aqui está posto como uma idéia situada no futuro: o “reenvolvimento”,
operado pelos meios de comunicação de massa, dos sentidos que haviam sido dissociados pela
cultura visual. Forma, volume, ritmo, expressão corporal e mesmo uma sugestão de música são
diretrizes de algo que não chega a tomar corpo, o que é excelente, porque se o fizesse seria
indistinguível dos produtos acabados e padronizados da indústria cultural. É por se manter como
projeto e questionar a exeqüibilidade da nova era vislumbrada pelo pensador canadense que essas
imagens revelam alguma resistência, de onde se extrai todo o seu sentido.” José Bento Ferreira

do que o que se sabe
08.09.2010 a 30.09.2010
Mostra de vídeo do Grupo P.S. formado pelos artistas Priscila dos Anjos e Sérgio Adriano H.,
ambos de Joinville. Registrado pelo artista Franzoi, o vídeo é composto por 233 fotografias
com ações de Priscila e Sérgio, no cemitério alemão de Joinville, em 2009. Com acesso limitado,
o cemitério abandonado foi o local escolhido para travar uma discussão sobre a busca da
perfeição corporal na sociedade contemporânea
e a relação vida/morte. Os artistas, desprovidos
de qualquer indumentária, assumem o espaço
destinado, nos cemitérios, às esculturas que
geralmente se localizam sobre os túmulos. Numa
aparente imobilidade, a sutileza dos movimentos
sincronizados apontam para uma conversa entre
corpos para além da fala e evidenciam o contraste
entre a corporeidade de Priscila e de Sérgio.

cartas ao mar
20.07.2010 a 20.08.2010
Clara Fernandes, na exposição Cartas ao Mar, propôs,
em certa medida, um desdobramento de LUME,
instalações de grandes dimensões que flutuam através
de anteparos invisíveis, infiltrados no espaço urbano,
a fim de provocar questionamentos sobre a história
do local onde são inseridos. A artista construiu uma
ficção através de obras realizadas por ela na década
de noventa e, outras, em 2010. Cartas ao Mar, com
curadoria de Kamilla Nunes, ficcionou o naufrágio de
um navio em Florianópolis. O visitante pôde percorrer
os objetos deslocados deste navio, todos resgatados
cuidadosamente pela artista.

dicionário de ideias feitas

faça algo errado;

05.10.2010 a 20.10.2010

e diga que fui eu que mandei fazer

Com vídeo, objeto, instalação e texto,
a exposição, que contou com seis artistas
e um coletivo, tematizou principalmente
o uso da escrita na arte contemporânea.
Seja através de objetos que fazem alusão à
escrita, com seus temas e procedimentos, ou
mesmo com obras que tem como principal
ferramenta o próprio texto, o gesto nominalista
ficou sendo o eixo de discussão. Além do mais,
alguns artistas da exposição são também
escritores. Artistas: Cildo Meireles, Cláudio
Trindade, João Serraglio, eRRO Grupo, Omar
Piando, Rafael Campos Rocha, Ronald Polito.
Curadoria: Victor da Rosa.

12.11.2010 a de 05.01.2011

Ronald Polito. Abaixo: Erro Grupo.

Esta exposição, que conta com a curadoria de Kamilla Nunes, Priscilla Menezes
e Teresa Siewerdt, surgiu da curiosidade em visualizar vestígios ou indícios de
instruções, produzidas entre os anos 60 e os dias atuais, por artistas estrangeiros,
brasileiros, emergentes e consagrados. Pensar a infinitude de interpretações
diante de uma instrução é uma das propostas deste projeto, que costuma
perguntar: “O que pode um curador?”, “O que pode um artista?”, “O que pode
o público?”. Artistas: Adriana Barreto, Andreas Slominski, Cesare Pietrousti,
Dick Higgins, Felix Gonzalez-Torres, George Brecht, Jorge Macchi, Julia Amaral,
Julio Cortázar, Lygia Pape, Steve Kaltenbach, Raquel Stolf, Renata Patrão, Takehisa
Kosugi, Vanessa Schultz, Yoko Ono e Yiftah Peled.
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