
1 

 

Marcelo Silveira: 

 O guardião das coisas inúteis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno de anotações II 

Educativo MAMAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Apresentação                                                                           

(Rebeka Monita) - 02 

Notas sobre Empilhamento                                                              

(Educativo MAMAM) – 03 

Parto de Memórias                                                                                 

(Elton Pantaleão) - 04 

 Entre o relato e a análise do Empilhamento                                            

(Rebeka Monita) – 05  

Gama de sensações                                                                                   

(Thiago mercês) – 06 

Expansão                                                                                                    

(Rosana Aires) – 08 

Marcelo Silveira – Estruturas em movimento                                            

(Paula Frassinetti) – 08  

Os jogos de oposição do guardião de coisas inúteis                                     

(Clara Lima) – 10 

 Avesso (Cristiane Mabel Medeiros) – 11                                                                                                    

O guardião de coisas inúteis (Felipe Scovino) – 12                                                                            

 Fala do artista (Marcelo Silveira) – 14                                                                                       

  

 

 

Este segundo volume do Caderno de Anotações trata do processo de 

concepção da obra Empilhamento I, do artista Marcelo Silveira. O 

trabalho, que contou com a participação da equipe de arte/educação 

do museu, foi produzido para a mostra “O guardião das coisas 

inúteis”, exibida no MAMAM no período de 26 de fevereiro a 06 de 

abril de 2014. 

A primeira parte do Caderno buscou dar voz ao Educativo 

MAMAM, a partir da problematização da obra e da experiência do 

grupo na produção desta. No segundo momento, com o intuito de 

ampliar o diálogo sobre a exposição e documentar as produções 

inseridas na mostra, trouxemos os textos de apresentação e curadoria 

da exposição.  

Como dissemos no primeiro volume deste Caderno: use-o antes, 

durante e após as visitas ao MAMAM. Leia nossas anotações, faça 

as suas e venha trocar com a nossa equipe.  

 

Rebeka Monita 

[editora] 
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Notas sobre Empilhamento 
Por Educativo MAMAM1 

 

 

Pesado com o tempo, leve como um doce. 

* 

Convida-me para bailar neste salão. És leve como uma pluma e 

instável como o mar. Sua leveza me atrai, sua instabilidade me 

repulsa.  

* 

Quem é o artista? Quem convida ou quem participa? O artista está 

na comunhão. Uma obra nunca é feita por um homem só. Nem uma 

exposição. 

* 

O caminho para encontrar uma obra é, no agrupamento de materiais, 

destacar o que serve. E o que serve para ser obra de arte? O material 

define a ideia ou se dobra à ela?  

* 

Como observar ludicidade em materiais de alumínio, dispostos numa 

tensa instabilidade?  

* 

                                                           
1
  texto de parede, organizado pela equipe de arte/educação do 

   museu,  da exposição “O guardião das coisas inúteis”. 

As obras estão em uma leve fronteira entre a harmonia e a 

desarmonia. O tempo todo ele brinca com jogos de contradições, 

seja com formas, volumes ou materiais.  

* 

Suor, peso, cansaço, força, sujeira, gente-gente, mão de obra, 

oportunidade de participação - às vezes, decisão vertical. Arte 

liberta-não liberta. 

* 

Expectativa e experimentação são duas das palavras que sintetizam a 

gama de sensações que permearam minha mente ao observar, ajudar, 

construir e interagir com a obra. 

* 

 Isso é um aforismo.  
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Parto de memórias    

Por Elton Pantaleão [Mediador do MAMAM] 

                                              

Nobre e nobreza, ambos se conjugam e provocam efeitos 

antagônicos. Sensação de aquecimento, sensação de 

frieza, atração, repulsão. Memórias de um tempo 

longínquo, tempo esse que brindavam no salão. 

Prepara o recinto, chegou a hora, o parto vai começar. 

Ferramentas nas mãos, movimentos complexos. Puxa, 

limpa, corta, amarra,sobe, desce. Vai cair? Troca de lugar, 

pára. 

Algumas pausas diárias são dadas adiando o termino do 

nascimento. Sobrepõem impressões noutras impressões, 

histórias noutras histórias, sentimentos noutros 

sentimentos.  Sonhamos o sonho provável. 

Tá nascendo... 

Nasceu! 

Fui um dos parteiros, e, hoje não posso tocar! É tenso. 

Não consigo chegar... 
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Entre o relato e a análise do Empilhamento 

Por Rebeka Monita [Assistente de coordenação do educativo] 

 

Tensão. Usaria esta palavra, se eu tivesse que escolher apenas uma, 

para discorrer sobre o Empilhamento de Marcelo. Mas, esta não é 

uma palavra que se usa sozinha, ela, inevitavelmente, acompanha 

outros termos, pois quando se tensiona, se tensiona algo, alguma 

coisa. A tensão está entre. 

Entre a gente, Marcelo Silveira lançou a proposta: a equipe de 

arte/educação do MAMAM irá participar do processo de 

elaboração da obra.  Seríamos então, a partir daí, educadores-

artistas? Pensei que sim, pois trazia comigo a experiência da 

exposição contidonãocontido, no qual fomos educadores-

curadores.  Mas, não foi bem assim. 

Em “O guardião das coisas inúteis”, fomos os colaboradores da obra 

Empilhamento. Sugerimos, demos pitacos – como falamos 

constantemente nos corredores do museu -, também carregamos 

peças, empurramos, levantamos e nos sujamos. Sozinhos não! Os 

filhos do artista e os funcionários que trabalham com os serviços 

gerais no museu também estavam lá naquela maratona: sobe, 

desce, desfaz, levanta novamente, substitui, corta... 

Gostamos? Às vezes não. Até deixaria as lâmpadas naquelas 

luminárias para não ter que manuseá-las muito. São pesadas e 

cortam. Além disso, reivindiquei meu nome na obra. Mas, percebi 

que a causa era coletiva: o nome de Gerson e Galdino, funcionários 

do MAMAM, também deveria estar na parede.  Por essa 

perspectiva muitos outros nomes entrariam na ficha técnica não 

apenas dessa obra, mas na ficha de todas as criações, inclusive 

neste texto.  

Tudo bem então. Diante disso pergunto-me sobre a importância da 

nossa participação. E no intuito de refletir, mais do que responder, 

trago para junto da gente Suely Rolnik e o conceito de ativador de 

experiência.  

Em um dos nossos encontros no MAMAM , na ocasião da 10ª 

edição do SPA das Artes, Suely Rolnik disse que o educador de 

museu deveria ser um ativador de experiência. Esse conceito, 

geralmente, só vem à tona na equipe de educação quando 

começamos a planejar a mediação com o público, isto é, quando a 

obra já está montada e, finalmente, conseguimos, ao menos 

visualmente, acessá-la. 

No caso aqui exposto, o processo desencadeador de experiência se 

deu ainda na concepção da obra.  Ora, não é novidade que o artista, 

através de seu trabalho, impulsione sensações, percepções e até 

desejo no público, inclusive no público mediador.  Concorda? Mas, 

aqui Marcelo Silveira ativou, com e a partir da gente, percepções, 
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memórias, imaginação e introspecção.  Partindo de um clichê 

afirmo: essa experiência foi uma via de mão dupla, pois na medida 

em que nossas sensações e percepções eram ativadas, por meio de 

uma obra ainda em construção, nós também ativávamos a 

experiência do artista. Pra mim, limites tênues e fronteiras rígidas, 

juntos. 

Empilhamento encontra-se nesse entre, entre experienciar e não 

tocar, ou entre a vontade de entrar na obra e o cuidado para que 

ela não desmorone. É uma obra que incita o público a 

experimentar. Isso não necessariamente tem a ver com tocar, mas 

com sensações e percepções. O trabalho propõe muito mais uma 

experiência com o volume, com o espaço - aquele que um dia foi 

usado para bailar-, e com a estrutura.   No entre, o trabalho de 

Marcelo Silveira põe em questão o enquadramento das linguagens. 

É um site-especific e também escultura, objeto e ação. Tensiona o 

lugar do artista e do educador. Um trabalho em iminência. Entre o 

fixo e o movimento, entre a estrutura e a desestrutura. Ordem por 

meio da desorganização. Leveza e peso. Forças opostas em um só 

corpo. Caos e potência.  

 

 

 

Gama de Sensações 

Por Thiago Mercês [Mediador do MAMAM] 

 

Expectativa seria a condição de quem espera pela ocorrência de 

alguma coisa ou seria também o desejo intenso de que algo ocorra 

ou se realize. Se olharmos no dicionário, é isso que a palavra 

significa. Seria essa a palavra que representa parte das sensações 

que tenho ao participar da construção do trabalho de Marcelo 

Silveira na montagem da nova exposição no MAMAM. Expectativa 

também por não saber ao certo onde tudo aquilo vai parar, por ser 

algo que nem mesmo o artista, eu acredito, planejou o seu final. 

Diversos objetos unidos e amontoados, criando um formato e se 

interligando, se apoiando, se fixando entre as estruturas do próprio 

museu. Objetos ressignificados, novos objetos, novos formatos. 

Por outro lado, poderíamos dizer que esse novo trabalho de 

Marcelo Silveira também pode ser classificado como um tanto 

científico, por ele usar da experimentação em sua construção. 

Experimentação, em seu significado, consiste em observar as 

situações e obter suas diversas possibilidades e significados. Posso 

dizer que experimentação pra mim neste caso, é o fato de 

participar do processo fazendo parte do Educativo, poder 

acompanhar todo o projeto de perto e participar um pouco de 

tudo. A experimentação também está atrelada ao próprio processo 
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guiado por Marcelo quando une diversas estruturas que não são 

feitas para serem agregadas a outras e as integra à própria 

estrutura do museu, causando uma relação diferenciada com o 

espaço. Como se o próprio espaço fizesse parte da obra e não fosse 

apenas um lugar de exposição. Uma relação diferenciada também 

com o público, que tenta entender que tipo de “relacionamento” é 

esse, presente entre o museu e a estrutura que se atrela a ele e 

pelo Educativo e o próprio artista, que mesmo tendo uma ideia, não 

sabe ao certo como terminará o processo, mas que continua 

investigando as possibilidades em torno do espaço e da estrutura. 
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Expansão 
Por Rosana Aires [Mediadora do MAMAM] 
 

 
 

O que antes 
não podia ser tocado 
foi expandido, ampliado 
um convite à interação 
 
saltar, transpor, correr, será? 
construir caminhos, alterar percursos 
 
entrar em movimento 
 
promover descolamentos 
 
e  x   p    a     n      s       ã    o 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Marcelo Silveira - Estruturas em movimento 

 Por Paula Frassinetti [Mediadora do MAMAM] 

                                                                     

Como um desenho que não precisa de lápis e papel para tomar 

forma, os materiais escolhidos por Marcelo Silveira vão se 

manifestando no espaço expositivo do MAMAM como elementos 

que evocam uma obra de arte fluida, provocativa e lúdica. Mas 

como observar ludicidade em materiais de alumínio, dispostos 

numa tensa instabilidade?  

Uma figura central composta por barras de metal parece 

apresentar-se como um ser articulado prestes a perambular pelo 

museu. Ultrapassaria essa criatura as enormes retas brancas caídas 

pelo salão? Ou somos nós quem adentramos neste espaço de 

estruturas inusitadas, atravessando nosso próprio receio de que 

todo aquele corpo metálico desabe? 

Simultaneamente às sensações de equilíbrio/desequilíbrio, 

instabilidade e tensão a que somos invadidos ao penetrar no 

espaço, se nos permitirmos descobrir a obra em suas diversas faces, 

podemos acessar também o caráter lúdico deste trabalho através 

do processo de descoberta do espaço, passeando entre estruturas 

que revelam novas perspectivas e possibilidades de visão e 

interação com a produção artística, provocadas pelos cortes e 
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aberturas realizados no salão. Como num jogo em que não 

delimitamos ao certo as fronteiras entre dentro e fora, peso e 

leveza, escultura e instalação, num movimento expansivo que 

transcende as próprias classificações da arte, o desenho é 

materializado em objetos resignificados, destituídos de sua função 

original para construir uma composição visual que dialoga com as 

formas que já existem no Museu, a exemplo das retas brancas que 

cruzam o tracejado do piso de madeira.  

A maneira como nos inserimos neste espaço também é 

desdobramento da obra, pois requer uma constante atenção e 

observação de quem ultrapassa cada estrutura metálica, 

transformando uma visita à exposição numa atenta travessia em 

meio a um universo estrutural específico, sujeito ao deslize, dos 

corpos e dos objetos por entre as paredes que testemunham um 

frágil, porém exato, equilíbrio.  
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Os jogos de oposição do guardião das coisas inúteis 

Por Clara Lima 

 

            Ao entrar pela primeira vez na sala onde a obra 

“Empilhamento I” está montada, minha impressão inicial foi de 

grandiosidade e desconforto visual. A princípio aquela forma me 

incomodou bastante, talvez pelo modo como estava disposta no 

ambiente, talvez pela forma que foi montada. Ao procurar outros 

pontos de observação na sala o desconforto visual foi sumindo e a 

ideia de movimento e quebra da desarmonia foi surgindo. 

Observando melhor a distribuição dos objetos vi claramente jogos 

de contradições: espaços mais bem preenchidos, outros menos; 

outros com aparência bem sólida, outros aparentam vir abaixo com 

uma leve brisa.  Mais tarde, conversando com toda a equipe e 

entendendo melhor o conceito da exposição, encontrei outro 

dualismo: memórias já vividas e a construção de outras. A própria 

montagem mexe com isso. Estamos o tempo todo manuseando 

objetos antigos do museu - que guardam diversas histórias, de 

diversas épocas-, e ao mesmo tempo criando outro objeto de arte 

que tem a sua história, e no qual participamos ativamente da sua 

produção. Logo me senti cada vez mais incluída nesse processo de 

criação. Por fim, o “título” de Guardião que ele recebeu me pareceu 

mais do que adequado, natural. 
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Parte II 

 

 

 

 

 

 

 

AVESSO 

Por Cristiane Mabel Medeiros [Chefe de divisão e conservação e 

acervo do MAMAM]* 

 

Todo processo de curadoria assume a estrutura de mostrar o 

avesso, algo que está guardado ou invisível - ao menos para a 

grande maioria das pessoas. 

 As exposições simultâneas: Entretanto, exposição do acervo do 

Museu – com curadoria de Gentil Porto Filho - e O Guardião das 

Coisas Inúteis, de Marcelo Silveira – com curadoria de Felipe 

Scovino –, assumem, cada uma a seu modo, esse processo de 

avessar o museu. Seja com o questionamento em relação ao 

próprio acervo, sua vida e temporalidades; ou a guarda de outras 

coisas, objetos que vão sendo ‘colecionados’ por força das 

circunstâncias e que vão se tornando inúteis ao longo do tempo.  

O que foi conscientemente colecionado – obras do acervo - ou 

simplesmente ajuntado – objetos tombados -,  vai se tornando vivo 

nesse processo que traz à tona as entranhas institucionais, 

provocando o questionamento do real papel do museu, e das 

próprias obras de arte. 

Pensar o ‘avesso’ tem sido postura assumida pelo MAMAM, desde 

2009. Questionar os limites – e limitações - da atuação e os papéis 
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estabelecidos para um museu, podem ser o start para a ampliação 

de um olhar crítico sobre o próprio campo de atuação museológico 

e campo da arte. Assumir curadorias com o viés da ‘exposição das 

entranhas’, é também dividir com o público freqüentador – e 

pensante – esse papel de olhar criticamente todo esse processo 

desde a feitura da coleção, relação com os artistas e todos os 

outros agentes envolvidos (críticos, curadores, público...). O olhar 

de dentro oferece duas possibilidades: alguma cegueira ou apuro 

crítico à sua vocação. Olhar necessário, enquanto o próprio desejo 

de existência permanece. 

 

 

 

* Texto de parede, publicado para e na abertura das exposições “ O 

guardião das coisas inúteis”  e “Entretanto” – obras do acervo, curadoria 

Gentil Porto Filho -, ambas inauguradas em 26 de fevereiro de 2014 no 

MAMAM.  

 

 

 

O guardião de coisas inúteis 

Felipe Scovino [curador da exposição]* 

 

O título dessa exposição refere-se a dois aspectos bem marcantes 

na obra de Marcelo Silveira: o arquivamento dos mais distintos 

materiais que em seu acúmulo acabam por tornar visível uma 

experiência poética e a capacidade de reverter uma suposta 

inutilidade em tema e símbolo de suas obras. 

Em Só resta o cheiro (2006), a coleção de frascos vazios de perfume 

associa essa condição inútil a uma das mais significativas obras do 

campo da arte que lidam com as ideias de ausência, silêncio e 

memória. Além disso, o artista realiza, digamos, uma experiência 

econômica: o frasco de perfume mais caro e chique se equivale ao 

mais barato e ordinário. Nessa falta de hierarquia que também 

reflete uma nova ordem econômica, o artista propõe um sonho de 

igualdade social. Na série O censor (2013-14), o artista faz uso da 

sua coleção de cartazes de cinema que foram julgados pela censura 

durante a ditadura brasileira. Usando um filtro vermelho sobre os 

cartazes, percebemos o selo dos censores e a razão pela qual o 

filme foi censurado. A inutilidade se faz presente, por exemplo, 

quando é revelado que o “medo” dos censores diz respeito ao 

conteúdo de um filme infantil. O medo é a tônica dessa série, pois o 

regime ditatorial revela face ao suspeitar que este material gráfico 
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poderia supostamente conter informações contra o governo. Em 

Catecismo (2013), Silveira amplia um livro cujo conteúdo é o que dá 

título ao trabalho. Não há palavras (daí a sua inutilidade enquanto 

catequese) e apenas visualizamos as minúcias de estruturas que em 

alguns momentos nos remetem a detalhes de esculturas clássicas. 

Não conseguimos localizá-las no tempo e no espaço. Tornam-se 

legendas ocultas sobre imagens indecifráveis. A dúvida se instaura. 

Em A grande tela (2013-14), temos a aglomeração de fios de linho 

que remontam simbolicamente à tela, que até o surgimento do 

espaço moderno era considerado o campo sagrado do exercício da 

pintura. Silveira desfia a tela mas, satiricamente, não a deixa de 

protegê-la ou mesmo sacralizá-la. Outro ponto que nos chama a 

atenção, assim como ocorre em Catecismo, é o seu grau de 

estranheza. O quanto o acúmulo pode vir a se transformar em algo 

denso, misterioso e arcaico. 

Empilhamento I (2014) é a síntese da exposição. Utilizando 

materiais que um dia fizeram parte (ou sempre foram) da estrutura 

do museu ou de alguma exposição que ele apresentou, Silveira, de 

uma forma arqueológica, expõe uma série de condições sobre o 

lugar do museu e do objeto de arte na contemporaneidade. Em sua 

estabilidade provisória e caótica, esse castelo de cartas, que 

também pode ser simbolicamente apropriado como construções 

precárias de casas ou colunas de mercado, expõe as entranhas do 

museu. Assim como em O censor, nos é revelado aquilo que foi 

negado pelo tempo. O artista retira o objeto de um contexto, 

ressignifica-o, funda uma estrutura com partes esquecidas ou 

resíduos do museu e instaura a dúvida sobre qual será o seu 

destino após o fim da exposição. Voltará a ser ruína ou torna-se 

definitivamente objeto de arte? Estamos no museu diante de uma 

coluna construída com partes que foram dele mas que 

concomitantemente nunca deixaram de ser “o” museu. 

 

 

*Texto de parede da Exposição “O Guardião das coisas inúteis” 
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Fala do artista 

 

Nesta parte do Caderno buscamos pontuar, em primeira pessoa, 

falas do artista, a partir do seu diálogo com a educadora Nathália 

Vieira. Durante a montagem da exposição, Nathália buscou 

entender de que forma o artista iria dispor as barras de alumínio e a 

estrutura de alumínio branco, sem que estas entrassem em conflito 

e causassem certo estranhamento.  

“A minha preocupação tem sido tentar encontrar 

outras possibilidades” 

 

“Admito sua preocupação com o material que seja 

estranho... Por exemplo, se a gente botar uma madeira 

também é um material estranho ao alumínio. A estrutura de 

alumínio e a outra estrutura de alumínio branco elas têm uma 

conversa com essa questão”.  

 “Eu ando com vontade de fazer um contraponto, 

porque é uma atitude muito confortável construir as 

barras de alumínio e deixar elas respirarem 

no espaço” 

“Eu já pensei, eu tenho umas tiras de linho, 

são bem legais, e fracionar de canto a canto, e 

suspender isso. Mas isso é uma opção fácil, uma 

solução que eu já fiz, que tem um apego muito 

grande ao apelo visual, então eu tava querendo ir 

para uma coisa mais crua mesmo, mais dura. 

Não sei ainda o que é”. 

 

“Eu gosto muito,                                            
na verdade,                                   
a questão da linha,                             
vai pela linha                                     
não pelo material, sabe?!”  

 

“Eu desde o início ando pensando como é que 

pode ser usada essa estrutura, como pode ser 

valorizada essa estrutura (elementos da época do 

Clube Internacional do Recife no salão do museu), e 

eu ainda não consegui enxergar”.  
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