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| apresentação |
Breve nota sobre o acervo de fotografia 
do MAMAM: invisibilidade e sobrevivência

Desde 2005, quando comecei a me aventurar na gestão 
de Museus, tenho tido sempre em mente a referência do espaço 
em que estou inserida e venho buscando assumir uma postura 
crítica a partir de suas especificidades. O MAMAM foi o segundo 
equipamento cultural que assumi, em junho de 2010. Enquanto 
trabalhava para a retomada de uma reforma estrutural do 
Museu, precisei entender melhor o seu acervo e também o fato 
de que o Museu, ainda hoje, é espaço concorrido para guarda e 
exibição de uma extensa produção de arte local e nacional. 

Com esse mesmo posicionamento crítico e o desejo 
de conhecimento de sua história, abrimos o acervo para 
pesquisas com o projeto contidonãocontido – desenvolvido 
pelas curadoras Maria do Carmo Nino e Clarissa Diniz e 
o EducAtivo MAMAM, convidados a pesquisar e refletir 
criticamente sobre esse acervo. Tornamos públicas, através de 
exposição homônima de longa duração, suas fraturas, lacunas 
e complexidades a respeito da constituição e aquisição de suas 
obras ao longo da sua história; compreendendo camadas de 
memórias, desde a primeira ocupação do prédio secular como 
Galeria Metropolitana de Arte, em 1981, que passou a chamar-
se Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalhães, em 1982, 
até a institucionalização do Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães (MAMAM), em 1997.

Ainda considero a Coleção MAMAM – apesar da 
abrangência do seu acervo, composto por obras de 
aproximadamente 250 artistas de períodos, origens e linguagens 
distintas – a herança de um conjunto aleatório de obras, como 
apontou o resultado do projeto contidonãocontido. Espero 
presenciar um dia, em conjunto com a rede de Museus do 
Estado, o alinhamento de seus acervos; entretanto, sei que, 
apesar de possível, essa ideia ainda está muito distante do 
nosso plano de cultura. 

Partindo da premissa de que as dificuldades financeiras e 
burocráticas das políticas públicas de cultura e, principalmente, 
de Museus de arte, são um dos principais entraves para que 
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nossos acervos sejam ampliados e problematizados, preciso, 
acredito e confio que, através de uma gestão colaborativa e 
com a participação do setor educativo da instituição – atento e 
próximo nesse árduo trabalho –, é possível não cair na tentação 
de “varrer para a invisibilidade e a indiferença” essa ausência de 
políticas de comunicação e conservação. Como bem observou 
Emerson Dionisio de Oliveira no seu livro “Museus de Fora: a 
visibilidade dos acervos de arte contemporânea no Brasil”:

Podemos, inadvertidamente, crer na ideia de que toda obra 

de arte, quando animada por talento e engenho, parece 

garantir a própria sobrevivência, por mais que se esforcem 

em varrê-la para a “invisibilidade” e a indiferença. Contudo, 

prefiro não crer que as obras sejam capazes de vencer 

as barreiras da ausência de políticas de comunicação e 

conservação da maioria dos Museus brasileiros. Tenho visto 

muita boa arte esquecida há décadas em cantos e reservas 

técnicas cujo “engenho” não foi o suficiente para a sua 

admissão entre aquelas em que os olhos dos visitantes se 

fixam nas mostras e nos catálogos às [sic] coleções.1 

Os textos reunidos nesta publicação foram direcionados 
para um recorte específico: a fotografia no acervo do MAMAM. 
Os artigos são apresentados sob aspectos distintos e de acordo 
com as experiências e especialidades dos autores convidados 
por esta casa de arte e por Rebeka Monita, idealizadora do 
projeto, e dos quais fizeram ou fazem parte deste processo 
colaborativo e participativo de que falei anteriormente.

Rebeka Monita inicia o livro com uma reflexão crítica 
e corajosa, em close up, da presença da fotografia no acervo 
do MAMAM. Em seguida, Joana D’Arc de Souza Lima amplia 
essa discussão para além da linguagem fotográfica e reflete 
sobre os modelos complexos de criação dos Museus no Brasil 
– constituição de seus acervos e gestões –, além de ilustrar 
a trajetória e peleja de um Museu de Arte Moderna na Contra 
Mão da Utopia Modernista: Arquivo/Acervos em disputas. 
Geórgia Quintas, por sua vez, fala sobre a sua experiência nas 

duas exposições realizadas e curadas por ela em duas etapas, 
intituladas Da Fotografia, Dos Conceitos – pensadas a partir da 
reflexão crítica sobre o acervo de obras fotográficas do Museu. 
Eduardo Romero traz Considerações sobre imaginário, memória 
e realismo na obra Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas de 
Daniel Santiago.  E sobre essa obra, que ocupou o salão térreo 
do Museu no período de 14 de Setembro a 20 de Novembro de 
2011, gostaria de citar um dado curioso e importante revelado 
pelo artista na ocasião da abertura: para minha surpresa e 
alegria, Daniel me revelou que essa seria sua primeira individual 
da sua longa trajetória de cinco décadas de vigorosa produção 
artística.  Por fim, Maria do Carmo Nino versa sobre como a 
fotografia, dividida em grupos, apresenta-se no Museu através 
de seus vieses poéticos. 

E foi nessa complexidade de manter uma continuidade 
nas ações de fortalecimento de um Museu e sua autonomia 
financeira para firmar uma política de aquisição independente 
que lançamos, em 2012, o Clube de Fotografias, com curadoria 
de Geórgia Quintas e Alexandre Belém, em consonância com o já 
estabelecido Clube Foto MAM-SP.

Nesse processo, mais uma vez horizontal e colaborativo, 
a primeira edição foi realizada com certa dificuldade financeira, 
burocrática e surpreendente desinteresse dos colecionadores 
pernambucanos. Por incrível que pareça, apenas 30% do Clube 
foi comercializado no Estado. A partir disso, podemos observar 
que estamos ainda muito longe de conseguirmos aproximar a 
sociedade civil e privada do acervo para usufruir, colaborar e 
participar ativamente de um Museu público e democrático como 
o MAMAM.

Desde então, ausência de recursos nos impediram de 
seguir adiante, mas isso não quer dizer que desistimos. O 
desejo de operacionalizar ações voltadas para a aquisição de 
obras de arte contemporânea permanece. Oxalá! Que a segunda 
edição do Clube Foto MAMAM seja lançada em breve!

Beth da Matta
Artista, cozinheira e gestora do MAMAM.

1 | OLIVEIRA, Emerson Dionisio G. de. Museus de fora: a visibilidade dos acervos de arte contemporânea no Brasil. Porto Alegre: Zouk, 2010, p. 11.
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Entre mapeamento, hiatos

Desde a aprovação do projeto para a produção deste 
livro, venho me perguntando como fazer um trabalho sobre 
uma parte específica do acervo do Mamam – a de obras que 
envolvem a fotografia –, em tempos nos quais as palavras 
de ordem são hibridização, mestiçagem, convergência, 
expansão, ampliação; ou seja, tudo que indica, mesmo que, 
às vezes, de maneira diferente, o esgarçamento de fronteiras 
entre as linguagens artísticas.

Esse é um questionamento que me acompanha há 
algum tempo, desde quando ouvi, durante a pesquisa sobre 
a formação da coleção fotográfica dessa instituição2 , às 
vezes explicitamente, um discurso que nega a importância 
de qualquer tipo de preocupação com uma linguagem 
específica. Seus defensores parecem não se interessar por 
estudos que partem da discussão sobre a linguagem (mesmo 
que suas obras estejam inclusas em exposições e catálogos 
de fotografia, por exemplo) e, dessa forma, parecem não ver 
sentido na organização de mostras, pesquisas ou políticas de 
aquisição e produção de obras que contemplem uma técnica 
artística específica. 

Compreendo e, de certo modo, partilho desse olhar 
contemporâneo sobre linguagens que se desfazem em suas 

especificidades, mas acredito que esse livro materializa a 
possibilidade de serem levantadas questões pertinentes 
sobre a inserção, a poética, exposições e curadoria de 
fotografias no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães. 
No que diz respeito à inclusão de obras potencialmente 
fotográficas nesse acervo, creio que o assunto suscita 
reflexões sobre a formação do acervo de maneira ampliada, 
mas, sobretudo, fomenta a compreensão do posicionamento 
da instituição em relação à linguagem fotográfica.

Por certo, a fotografia tem ampliado seu espaço no 
cenário da arte contemporânea. Utilizada das mais variadas 
formas pelos artistas visuais3 , questiona o próprio limite 
da obra de arte. Expandida ou não, não é uma linguagem 
em extinção no campo artístico, tampouco no MAMAM, cujo 
acervo – composto por mais de 1500 obras – reúne cerca de 
60 trabalhos que envolvem a fotografia de artistas diversos, 
como Rodrigo Braga, Albano Afonso, Sandra Cinto, Vicente 
Mello, Vik Muniz, Rivane Neuenschwander, Rosângela Rennó, 
Brígida Baltar, a dupla Bruscky e Santiago, Gil Vicente, Josenildo 
Tenório, entre outros não menos importantes. A primeira 
fotografia incluída nessa coleção foi a do artista Osmar Villar 
– Composição (1983). O trabalho é fruto da sua exposição4 

Rebeka Monita

1 | Professora tutora da UFRPE, pes-
quisadora e crítica de arte. Mestre em Artes 
Visuais pela UFPE, pós-graduada em Cultura 
Pernambucana pela Faculdade Frassinetti do 
Recife – FAFIRE, com pesquisa sobre a inclusão 
da fotografia no acervo do MAMAM. Graduada 
em Licenciatura Plena em História pela Univer-
sidade de Pernambuco – UPE (2007). Atuou no 
MAMAM com pesquisas, ensino, mediação, 
curadoria e editorial, exercendo a função de co-
ordenadora do Projeto Arte para Todos e assis-
tente da coordenação da equipe de arte/edu-
cação. Dedica-se a pesquisas, principalmente 

nos seguintes temas: fotografia artística, arte 
contemporânea e formação de acervos.

2 | A pesquisa “Formação de um acer-
vo: a inclusão da fotografia no Museu de Arte 
Moderna Aloisio Magalhães – MAMAM”, reali-
zada no âmbito da Especialização em Cultura 
Pernambucana, é também a base para o texto 
aqui apresentado.

3 | Ver A fotografia como arte contempo-
rânea, de Charlotte Cotton. Editora WMF Mar-
tins Fontes, 2010.

4 | Durante a pesquisa, encontrei di-
vergências sobre a realização ou não dessa 

exposição, que, segundo o convite impresso, 
seria realizada entre os dias 10 e 30 de janeiro 
de 1984. Osmar Villar, em conversa informal, 
lamentou-se por não ter conseguido chegar 
a tempo de participar da abertura da sua ex-
posição. Por sua vez, Wilton de Souza afirma 
que Osmar Villar compareceu à abertura, mas 
as obras dele não chegaram a tempo na ins-
tituição e, por isso, não houve exposição. O 
fato é que a obra Composição foi adquirida 
pela galeria por meio do acordo da política de 
comissionamento que era estabelecido antes 
da exposição. 
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individual na Galeria Metropolitana de Arte Aloisio Magalhães – 
GMAAM, em 1984. 

Na realidade, grande parte do acervo do MAMAM, 
sobretudo, o de fotografias, é proveniente dessa galeria que 
antes era chamada de Galeria Metropolitana de Arte do Recife 
– GMAR (1981-1982); instituição criada para preservar as 
tradições artísticas da cidade, abrigando trabalhos do espaço 
Nêga Fulô, do Museu do Carnaval e outras obras diversas, 
como tapeçarias, quadros, esculturas e litografias, herdadas 
de vários setores da Prefeitura. Era uma espécie de “solo que 
tudo abrigava”5 em seu acervo. Mas a fotografia não estava 
representada nela. 

Após a inauguração da GMAAM, a instituição continuou 
ampliando sua coleção através do que costumam chamar de 
política de comissionamento: uma espécie de acordo entre os 
gestores e os artistas, que, em troca da divulgação dos seus 
trabalhos por meio de exposições, doavam uma ou várias 
obras à instituição. Em sua primeira década, além do trabalho 
de Osmar Villar, o espaço recebeu as fotografias de Cláudio 
Maranhão, Pedro Arcanjo, Abdias Alves do Nascimento, 
Maria de Fátima Pombos de Barros, Brivaldo Campelo, Stela 
Maris, Sony Santos, Pedro Luiz e Josenildo Tenório6 , todas 
provenientes dessa política. 

Abro um parêntese aqui para lembrar que, 
certamente, outras obras foram incluídas no acervo através 
do comissionamento, mas não há dados no museu que 
comprovem esse fato. É o caso das obras O religioso e o 
porco e A noiva e o porco, de Bráulio Pinho, e a fotografia sem 
título do artista Pedro Ribeiro. Não se sabe ao certo se elas 
foram doadas após a participação deles em exposições na 
Galeria. De modo parecido, não há dados que demonstrem 
se Gilberto Augusto Marcelino doou sua obra Mulher e fruta, 
após uma das suas várias participações em exposições na 

Galeria. A situação da artista Maria das Graças Cassoti é um 
pouco diferente, em nenhum documento foram encontrados 
dados que falem de sua participação em alguma exposição 
da Galeria. A dificuldade de encontrar informações mais 
detalhadas das obras que pertencem à coleção MAMAM 
(data de produção, material, estado de conservação, data de 
chegada, tombamento, origem), dos artistas e das exposições 
realizadas na Galeria, além de dificultar a realização de 
pesquisas, traz evidências de que a catalogação do acervo 
não foi priorizada ao longo da história7.

Outro ponto que é preciso ressaltar é que nem todas as 
exposições geravam doações; afinal, houve mais de quarenta 
mostras na GMAAM que envolviam a fotografia e, nesse 
período, apenas um pouco mais de dez foram incluídas no 
acervo. Essas mostras – acompanhadas (ou frutos) de cursos 
específicos sobre a linguagem fotográfica –, certamente, 
podem ser atreladas ao processo de legitimação da fotografia 
nos museus, iniciado por volta dos anos de 1970, com o 
surgimento e, depois, com a consolidação, do fotojornalismo 
e da fotografia documental.8 

Esses fatores indicam que o processo de aquisição era 
menos aleatório que antes – na época da criação da GMAR 
–, mas nem por isso fundamentam uma política de aquisição 
de obras. A Galeria, nos seus catorze anos de funcionamento, 
foi desprovida dessa política, levando seus gestores, e sua 
equipe, à incumbência de uma curadoria. Obviamente, essa 
ausência de projeto político para formação de acervo é algo 
que diz respeito a todo o acervo do MAMAM, não apenas as 
obras que envolvem a linguagem fotográfica. Mas, sem o 
projeto político, o acervo da instituição, de certo modo, se 
formava a partir dos critérios de seleção dos seus gestores 
e da equipe que os acompanhavam. A meu ver, isso gerava 
discrepância em relação aos tipos de obras adquiridas na 

5 | “Citação” adaptada de Maria Cecília 
França Lourenço quando se referiu à formação 
e o desenvolvimento de coleções de museus 
que nascem sem crítica, critérios ou direcio-
namentos. Ver em Museus acolhem moderno. 
Edusp, 1999.

 6 | Circo de pobre, de Cláudio Mara-
nhão, é fruto da exposição individual do artista 
realizada em março de 1984; Laroie, de Pedro 
Arcanjo, foi doada após a exposição que come-
morava os quatro anos da Galeria. Como parte 
do mesmo evento, Abdias Alves do Nascimento 
participou da exposição “A Natureza” e doou a 

obra Meu horizonte. Após uma exposição indi-
vidual, em 1986, Maria de Fátima Pombos de 
Barros doou a obra São Lourenço. De 13 a 31 de 
agosto de 1986, Brivaldo Campelo apresentou 
a mostra “Imagem de um Rio Sereno”, da qual 
doou duas obras para a GMAAM. A obra “Fei-
ra livre de Caruaru”, doada por Stela Maris, é 
oriunda da exposição “Troca-troca Caruaru”,  
realizada entre os dias 18 e 30 de novembro de 
1986. As obras de Pedro Luiz e Josenildo Tenó-
rio, são heranças da 1ª Mostra Fotográfica.

7 | Apesar do empenho de alguns funcio-
nários, cientes da importância da preservação, 

vale salientar que o MAMAM, ainda encontra 
dificuldades em registrar dados e informações 
mais precisas sobre as exposições realizadas 
no museu e as obras incluídas em sua coleção. 
Para a produção dessa pesquisa, contei com 
um caderno de catalogação das exposições da 
GMAAM, centenas de convites armazenados 
em caixas na biblioteca do museu e, sobretu-
do, com a memória dos seus funcionários, es-
pecialmente a de Wilton de Souza.

8 | Ver MAGALHÃES; PEREGRINO. Foto-
grafia no Brasil: um olhar das origens ao con-
temporâneo. Rio de Janeiro: Funarte, 2004.
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instituição, pois, ainda que a Galeria não pautasse sua 
coleção a partir de uma clara divisão de linguagens, as obras 
produzidas em suportes tradicionais eram privilegiadas em 
relação às outras. Esse pensamento é baseado, sobretudo, 
na declaração de Wilton de Souza que, como ex-diretor da 
galeria, afirmou que, apesar de a fotografia já ser vista como 
arte na sua gestão (1981-1989), acredita que é na pintura que 
o artista tem a possibilidade de recriar, transportando do 
original para o papel. 

Wilton de Souza, atualmente gerente de patrimônio 
do MAMAM, atribui o reduzido número de obras fotográficas 
desse acervo à falta de interesse dos próprios artistas em 
levarem suas obras para a Galeria, pois para ele “não existia 
aquele pensamento do fotógrafo artista de fazer exposição.”9 
Entretanto, é pertinente lembrar que as discussões em torno 
da inserção da fotografia no campo das artes visuais no Brasil 
eram oportunas desde a década de 1910 – com o surgimento 
do fotoclubismo. As exposições individuais de German Lorca, 
Ademar Manarini e Thomas Farkas evidenciam o ganho de 
espaço que a fotografia teve já na inauguração dos Museus de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo; como também, 
em 1953, com a participação do Foto Cine Clube Bandeirantes 
(FCCB) na Bienal – breves esforços institucionais no sentido 
de abertura para as imagens fotográficas.

Em Recife, um ano antes da inauguração da GMAR, o 
jornalista Sócrates Arantes apontava a escassez de espaços 
para mostrar seus trabalhos como o principal problema do 
artista fotógrafo, fato que demonstra o interesse dele em 
também expor suas fotografias. Na mesma perspectiva, o 
artista Gilberto Augusto Marcelino reconhece a importância da 
criação da Sala Alexandre Berzin, um espaço exclusivo para a 
fotografia, criado em 1986 na GMAAM: 

Há uma certa dignidade profissional, tanto no aspecto 

econômico como no reconhecimento e respeito ao fotógrafo. 

[...] a abertura cultural com a criação da sala Alexandre 

Berzin [...] provocará uma maior dinâmica na produção da 

fotografia artística nessa capital.11 

Esses discursos me levam a crer que a quantidade 
reduzida de fotografias incluídas no acervo da Galeria 
pode ser atribuída menos a falta de interesse dos artistas 
do que à ausência de um projeto político que realmente 
norteasse as aquisições. Tanto que, entre 1988 e 2002, é 
notável a lacuna do MAMAM em relação à inserção de obras 
fotográficas no seu acervo. Com exceção dos Cartemas de 
Aloisio Magalhães, que foram comprados em 1997 quando 
a Galeria foi transformada em MAMAM – um privilégio que 
advém exatamente do museu homenagear Aloisio com 
seu nome –, não houve tombamento de outras obras que 
partissem da fotografia nesse período, tampouco encontrei 
registros que comprovem outras aquisições ou doações. 

Em um primeiro momento, ligo este fato às 
dificuldades de infraestrutura da Galeria, que, entre 1989 
e 1990, se manteve fechada. Pelo menos até 1993, a 
instituição se preocupou principalmente com as infiltrações 
e a falta de estrutura para a conservação do acervo e, sem 
condições, não abriu as portas da sua coleção para novas 
obras. Em outras palavras, as lacunas do acervo, nesse 
período, não se definem por questões internas às linguagens 
– tanto que nenhum tipo de obra foi adquirido –, mas pela 
falta de condições adequadas do prédio, o que acaba por 
deslocar para o segundo plano a aquisição do acervo. 

Ainda assim, é preciso esboçar que na fase posterior a 
da condição crítica da infraestrutura do prédio (1994-2000), 
o qual se encontrava com cupim, problemas no telhado e 
de infiltração, o museu não adquiriu (exceto os já referidos 
Cartemas) trabalhos cuja potência pudesse ser atrelada 
à fotografia, mas comprou e recebeu pinturas diversas e 
também gravuras e esculturas. Em hipótese alguma, o fato é 
exposto para questionar o valor simbólico e representativo 
das obras adquiridas nesse período, nem tampouco 
valorizar a fotografia em detrimento de outras linguagens 
que, circunstancialmente, não estão sendo analisadas 
nesse texto. O diálogo aqui se pauta no mapeamento da 
inserção da fotografia nesse acervo, pois compreendo 
que, para um aprofundamento dessa análise, seria preciso 

9 | Wilton de Souza. Entrevista rea-
lizada em 07 de julho de 2010 e publicada 
em OLIVEIRA, 2010 (ver referências biblio-
gráficas).  

10 | Para saber mais sobre a fotogra-
fia moderna e os fotoclubes ver Magalhães 

e Peregrino (2004) e Helouise Costa e Renato 
Rodrigues da Silva (2004).

11 | Foto-grafias de Marcelino em Mos-
tra da Metropolitana. Diário de Pernambuco. 
Recife, 04 de set. 1986. Viver, Secção B. p. 1. 
Citado na já referida pesquisa sobre a inclusão 

da fotografia no MAMAM (OLIVEIRA, 2010).
12 | O Clube, criado em 2010, conta 

com obras dos artistas Rodrigo Braga, Ricar-
do Labastier, Tiago Santana e Alcir Lacerda. 
Desde então, os trabalhos vendidos no clube 
fazem parte do acervo do MAMAM.
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adentrar questões referentes à estética e valor representativo 
da coleção.

 Assim, tracejo, de maneira bastante resumida, a 
relação do MAMAM com a fotografia nos últimos anos. Os 
problemas de infraestrutura nunca se foram totalmente e 
o MAMAM, entre 2007 e 2009, voltou a fechar suas portas. 
Apesar disso, a partir de 2001 fica evidente o projeto de 
ampliação e nacionalização do acervo dessa instituição, 
que recebeu pouco mais de cem obras em cinco anos. 
Obviamente, na busca por travar um diálogo entre o que 
se produzia em Pernambuco e em outros lugares do Brasil, 
a gestão de Moacir dos Anjos não se pautou em divisões 
demarcadas de fronteiras entre as linguagens. Seu trabalho 
é marcado pelo fortalecimento da arte contemporânea no 
MAMAM. É nesse sentido que, entre diversos novos trabalhos 
doados ao museu, estavam inclusas as obras dos artistas Gil 
Vicente, Alex Flemming, Jeanine Toledo, Lucia Koch, Paulo 
Bruscky, Regina de Paula, Rivane Neuenschwander, Vicente 
de Mello, Vik Muniz, Brígida Baltar, Carlos Mélo e Sandra 
Cinto – trabalhos cuja linguagem fotográfica se apresenta de 
modo ampliado.

Essa é uma perspectiva também assumida por Beth 
da Matta, atual diretora da instituição, que não nega a 
importância de discussões em torno da fotografia (nem de 
outras linguagens) – tanto que criou o Clube de Fotografia do 
museu –, mas tem como prioridade as discussões em torno 
da arte contemporânea, independente do tipo de linguagem 
usada na produção desses trabalhos.

O acompanhamento do processo de inclusão de obras 
fotográficas nesse acervo mostra que a instituição passou 
por diversos momentos na formação de sua coleção, que 
vão desde a herança de um acervo aleatório, sem definições 
claras, a políticas de comissionamento precárias que são 
ainda afetadas pela falta de estrutura do prédio: hiatos da 
instituição e da formação do seu acervo. Embora a fotografia 
não tenha sido, imediatamente, absorvida nessa coleção, as 
dificuldades de formação dessa parte específica do acervo 
se devem mais a questões que não só dizem respeito a uma 
linguagem, mas à formação do acervo como um todo. 

Ainda assim, é preciso lembrar a importância da Galeria 
Metropolitana no que se refere à fotografia, um espaço 
circunscrito na possibilidade de apresentar ao Recife algumas 
obras fotográficas (sobretudo, através das exposições) e, de 
certo modo, inserir a cidade na discussão sobre o diálogo 
entre fotografia e arte. No MAMAM, sua relevância está em 
torno das discussões sobre o esfacelamento das fronteiras 
rígidas entre as linguagens artísticas e, especialmente, no 
diálogo que as obras adquiridas desde então estabelecem 
com a produção contemporânea nacional.
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Um Museu de Arte Moderna na Contra 
Mão da Utopia Modernista: Arquivo/
Acervos em disputas

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães – MAMAM 
– da cidade do Recife/PE, diferentemente dos museus de arte 
moderna de outros estados do Brasil, nasce tardiamente no final 
dos anos 1990. Curioso, pois, nessa última década do breve 
século vinte, nota-se uma grande efervescência no campo da 
cultura, possivelmente em decorrência das aproximações e dos 
entendimentos sobre as relações cada vez mais estreitas entre 
a cultura, o mercado e o mundo dos negócios.  Habituamo-
nos, desde então, a discutir os temas da cultura, da arte e da 
contemporaneidade sob o eclipse da globalização da economia e 
da mundialização da cultura. A propalada cultura das empresas. 

Nesse contexto, são forjados novos “lugares”2 de 
exibição e de trânsito da arte e dos objetos da cultura, 
sobremaneira, com a emergência de espaços expositivos 
e centros culturais ligados a bancos e à iniciativa privada. 
Diferentemente do modelo de espaços de guarda, 
conservação e pesquisa – como os museus de arte moderna 
inaugurados no final dos anos de 1940 e dos anos de 1950 –, 
esses novos centros culturais preocupavam-se com a difusão 
e a recepção dos “produtos” culturais, eleitos por suas 
empresas e associados para propagação de sua imagem. 

É notório também o surgimento dos “lugares” e 
“redes” de difusão e informação das artes visuais. A criação 
de inúmeros centros culturais3 privados nos últimos anos, 

A memória é uma ilha de edição

  (Waly Salomão)

Joana D’Arc de Souza1 

1 | Doutora em História pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é 
pesquisadora no Programa de Pós-graduação em 
História na UFPE no programa PNPD/CAPES NO 
PPGH-UFPE CAPES; diretora da Galeria de Arte Ja-
nete Costa; coordenadora do grupo de pesquisa 
Coletivo em Diálogo - CAD - do Museu de Arte Mo-
derna Aloísio Magalhães (MAMAM) e integrante 
do Coletivo Sem Título: Arte, Educação, Cultura.

2 | Tomo de empréstimo o conceito de lugar 

do ponto de vista de sua recepção no campo artístico, 
vem cumprir um papel de fomento e divulgação da arte 
contemporânea que parte dos museus não conseguia dar 
conta, imersos em seus problemas estruturais e financeiros 
ou ainda envolvidos nos grandes circuitos e megaeventos das 
exposições itinerantes internacionais.

 Em torno dessas transformações do meio artístico e 
dos deslocamentos da dinâmica das artes visuais, em 1997, 
o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães – MAMAM – 
foi inaugurado na cidade do Recife. Instalado no espaço 
físico onde funcionava a denominada Galeria de Arte Aloisio 
Magalhães, que foi fechada para uma reforma estrutural, cujo 
projeto maior, esboçado por uma equipe técnica vinculada 
à Fundação de Cultura da Cidade do Recife, se concretizou 
com a inauguração pública do Museu de Arte Moderna, que 
herdaria o acervo artístico da então galeria supracitada.

Inaugurado o Museu de Arte Moderna do Recife 
tardiamente, algumas indagações surgem para construir nosso 
percurso narrativo e analítico: qual missão o museu assumiria 
na cidade e em âmbito nacional? Qual papel institucional 
assumiria diante do temporal contemporâneo? Estaria o 
museu mais próximo dos legados modernistas, vinculados aos 
repertórios e a missão dos MAMs dos demais Estados brasileiros 
ou buscaria acompanhar a propalada cultura dos negócios 
inaugurada com a globalização e mundialização da cultura? 

de Michel De Certeau: segundo ele, o lugar pode 
ser qualquer espaço feito por práticas; o que tor-
na o espaço um lugar é ele ser praticado, usado, 
falado, relatado e fabricado por sujeitos. O lugar 
é possuído por sujeitos que estão unidos em re-
lações. Produz afetividades, intimidades, harmo-
nias, tensões e disputas. Encontrei isso em Certe-
au, um teórico que estuda os espaços produzidos 
pelas práticas de caminhantes pela cidade e, as-
sim, entende essas práticas como formas de criar 

mundos. (CERTEAU, 2000 e 1982).
3 | Destas instituições, algumas “ganharam” 

a chancela em diversas áreas do cenário cultural e 
tornaram-se hegemônicas, como por exemplo: no ci-
nema, o Unibanco; nas artes visuais, o Itaú Cultural, 
o Centro Cultural Banco do Brasil, o Safra, o Bank-
boston, o Banco Santos, o Santander, o Bandepe e, 
mais recentemente, a Caixa Cultural, entre outros. Cf. 
WISNIK, Guilherme. A cultura das empresas. Revista 
Número, São Paulo, n. 04, p. 6, 2004.
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II | Os Museus de Arte Moderna no Brasil: cosmopolitismo 
periférico 

Pautado em uma situação de caráter “cosmopolita”, 
o surgimento dos museus de arte moderna no Brasil 
foi, em parte, decorrente de processos de ampliação e 
profissionalização do campo das artes visuais; e do esforço 
conjunto de industriais e intelectuais, que, de certa forma, 
pretendiam divulgar o modernismo em um mercado ainda 
tímido e contaminado pelo academicismo, fosse ainda 
esse modernismo que se moldava no país, desvelado na 
vertente do retorno à ordem4 e, ainda, do “tímido” processo 
de internacionalização da arte brasileira. Envolvidos em um 
circuito que sofria os impactos das bienais internacionais de 
São Paulo5, os artistas e o público estabeleceram contato com 
as produções dos artistas locais e internacionais, fundamental 
para a constituição da modernidade no campo das artes 

4 | A ideia de constituição de uma arte 
brasileira através da captação do ambiente local 
não ficará restrita apenas aos artistas da passa-
gem do século XIX para o século XX. Ela contami-
nará igualmente a produção da primeira metade 
do século e marcará profundamente a produção 
dos artistas ligados ao movimento Modernista 
iniciado em 1922, tido como introdutor das van-
guardas e da modernidade artística no Brasil. 
Será o desejo de criação de uma arte nacional o 
fator predominante que impedirá os modernistas 
de aderirem às formulações mais avançadas e 
descentralizadoras da arte, levantadas por alguns 
segmentos das vanguardas históricas europeias. 
Assim, os modernistas brasileiros se aproximaram 
mais das tendências internacionais do retorno à 
ordem, surgidas entre as duas guerras mundiais, 
e à valorização do nacional, do que das vanguar-
das mais radicais (retorno ao realismo sintético). 
Mesmo sendo esse o compromisso marcante na 
arte brasileira até os anos 40 do século vinte, ele 
não impediu o surgimento de alguns artistas com 
processos poéticos de valores fundamentais. Cf. 
CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. 
São Paulo: Lemos, 1999. 

5 | Sobre a história das bienais de São 
Paulo ver ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Polya-
na. Bienais de São Paulo: Da era do museu à era 
dos curadores (1951-2001). São Paulo: Boitempo, 
2004.. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Le-
mos, 1999. 

6 | A vida artística e intelectual brasileira já 
era expressiva no fim dos anos de 1950 e no início 
da década seguinte, mas ainda limitada a círculos 

relativamente restritos, o que mudaria com o avan-
ço do processo de modernização. As manifestações 
culturais acompanharam a consolidação da indús-
tria e do capitalismo na sociedade brasileira já anos 
de 1960. No âmbito da produção cultural, como em 
outros, houve um processo rápido de generalização 
de mercado, sob a lógica da racionalidade capita-
lista, que trazia uma maquinaria burocrática volta-
da para uma produção cultural que visava atingir 
lucros. Essa lógica acompanhava a formação de um 
público consumidor de bens simbólicos socialmen-
te diversificado. Para que essa complexa maquina-
ria funcionasse era preciso ocorrer uma crescente 
profissionalização dos empresários envolvidos. As-
sim, multiplicaram-se as instâncias de consagração 
e difusão no meio artístico, no qual se constituíram 
grupos e movimentos em busca de legitimidade e 
prestígio. Colocava-se cada vez mais como possi-
bilidade a autonomização de carreiras artísticas e 
intelectuais (RIDENTI, 2014, p. 26).

7 | Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-
1968), empresário bem-sucedido, soube conciliar 
atividades tradicionais, como o comércio ataca-
dista de tecidos, com a abertura de novas frentes 
industriais, caso da produção de óleo de linhaça 
para uso industrial (da famosa marca Tigre), até 
então, exclusivamente importado da Inglaterra e 
da Holanda. Sua empresa – Cia. Carioca Indus-
trial – era dedicada também ao fabrico de óleos 
vegetais, ficando conhecida por seu produto mais 
popular, a Gordura de Coco Carioca. Castro Maya 
foi bacharel em Direito, industrial, esportista e in-
centivador dos esportes, pioneiro da preocupação 
ecológica, editor de livros, colecionador, fundador 

de museus e sociedades culturais e defensor do 
patrimônio histórico, artístico e natural. A única 
vez que ocupou um cargo público foi em 1943 
quando o prefeito do Rio de Janeiro, Henrique Do-
dsworth, convidou-o para coordenar os trabalhos 
de remodelação da Floresta da Tijuca. Como cole-
cionador, apoiou valores artísticos nacionais, e a 
busca pelo acesso público as suas coleções tor-
navam-no um tipo de mecenas moderno e urba-
no, comprometido com a cidade em que vivia. A 
criação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Bra-
sil, em 1943, preencheu um hiato cultural através 
da edição de 23 livros, e a fundação da Sociedade 
Os Amigos da Gravura, em 1952, contribuiu para 
difundir o gosto pela gravura, como manifestação 
artística. É igualmente importante destacar a sua 
participação na fundação do Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro, em 1948, do qual foi o 
primeiro presidente; a coordenação da comissão 
organizadora do IV Centenário da Cidade do Rio 
de Janeiro, em 1964/65; o trabalho na Câmara 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do 
Conselho Federal de Cultura, para a qual fora 
nomeado em 1967; a edição dos livros de Debret 
(Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 1954) e 
de Gilberto Ferrez (A Muito Leal e Heróica Cidade 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, 1965); a pu-
blicação do livro de sua autoria sobre a Floresta 
da Tijuca, em 1967; e, finalmente, a criação da 
Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, em 
1963, com a abertura do Museu do Açude (1964) 
e do Museu da Chácara do Céu (1972). Para mais 
informações, ver: <www.museuscastromaya.com.
br/historia.htm>, visitado em 23/01/2015. 

visuais (CHIARELLI, 1999, p. 30). 
Nessa ambiência, é criado o MAM de São Paulo, em 1948, 

pelas mãos de um dos principais mecenas do país, Francisco 
Matarazzo Sobrinho, o Ciccillo, que criou também a Vera Cruz 
e a Bienal (1951). Empreendimentos6 voltados para a produção 
cultural, ou seja, lugares de criação de produtos que, no horizonte 
maior de sua abrangência, visavam ao lucro e à formação de um 
gosto. A despeito disso, verifica-se na dinâmica da racionalidade 
capitalista o predomínio, no campo da cultura, de uma prática 
e de um discurso cada vez mais gerencial. Por outro lado, esse 
entendimento desencadeou um desenvolvimento amplo dos 
setores culturais que gerou condições para vários artistas e 
intelectuais realizarem uma atuação remunerada e viverem de 
sua profissão (BRITTO, 2014, p. 7). 

Depois, se segue a criação do MAM Rio do Janeiro, em 
1948, ano em que é anunciada a primeira diretoria liderada 
por Raymundo Castro Maya7; em 1949, é criado o MAM de 
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Florianópolis; o MAM de Resende, em 1950; na Bahia, a 
presença da arquiteta Lina Bo Bardi8, como professora 
na escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, 
impulsionou a criação do museu em 1959, assumindo a 
diretoria a própria arquiteta.

A partir dos anos de 1960, proliferam os museus 
regionais em diversos estados, sob a chancela de Assis 
Chateaubriand e Yolanda Penteado. Os “modernos” em 
museus de arte, que não mais utilizam a denominação 
MAM, passam muitos a serem chamados de museus de arte 
contemporânea (LOURENÇO, 1999). O pioneiro foi o MAC de 
São Paulo (1963); depois, vieram o MAC de Olinda (1966), 
Campina Grande (1965), Curitiba (1970), Goiânia (1987), 
Campo Grande (1991) e Niterói (1993). 

Essa política de ampliação do número de museus em 
alguns estados brasileiros colaborou com o fortalecimento 
de uma política pública de profissionalização do campo; 
formação de públicos e artistas; e circulação de profissionais 
das áreas, como críticos de arte9 que visitavam esses novos 
espaços e tinham oportunidade de ver a produção artística 
feita no local. Mas a cidade do Recife, nesse momento, não 
é preterida para receber nem o Museu de Arte Moderna, nem 
o de Arte Contemporânea. Para receber o MAC, a cidade de 
Campina Grande, na Paraíba, foi a escolhida.

Edvaldo de Souza do Ó10 convidou o artista Raul 
Córdula para coordenar a campanha e a implementação do 
Museu de Arte Contemporânea em Campina Grande/PB. 
Sabia-se que Assis Chateaubriand estava à frente do projeto 
de instalação de novos museus em várias regiões do Brasil, 
isto é, a campanha dos museus regionais11. Dessa forma, 
era importante que tivesse alguém competente à frente da 
campanha que reunisse um acervo de obras contemporâneo 
e significativo. Nesse momento, a proposta pareceu atrativa 

ao artista que estava morando na cidade do Rio de Janeiro e 
trabalhando como cenógrafo na Rede Globo12. Após aceitar a 
proposta, Raul Córdula foi nomeado, por Edvaldo do Ó, diretor 
do Museu de Arte de Campina Grande Assis Chateaubriand, 
entidade criada para receber e acolher o acervo que Yolanda 
Penteado destinaria à Paraíba (CÓRDULA, 2009).

A campanha era dirigida por Dona Yolanda Penteado, 

que arrecadava doações de obras de arte feitas por 

empresários, geralmente cariocas e paulistas, da maneira 

como Chateaubriand incrementava seus projetos, através 

de permutas por publicidade nos Diários Associados de 

sua propriedade. Sabíamos que três dos cinco museus 

programados já estavam decididos: os de Pernambuco, 

Bahia e Paraíba, faltava ainda negociar em cada um 

destes Estados a forma de recebê-los e mantê-los, não 

se tinha ainda ideia de como eles seriam implantados, 

nem que instituições seriam responsáveis por eles. Eu fiz 

duas viagens para São Paulo para conversar com Yolanda 

Penteado sobre o acervo, coisas que agente queria, como 

ter a presença de Antonio Dias, Rubens Gerchman, nossos 

comparsas, e, eu queria puxar o lado da vanguarda 

brasileira. Já havia um acervo. Tinha obra de Alan Jacques, 

Gaitis... que era a novelle figuration [...].  (CÓRDULA, 2012)13.

Raul Córdula revelou-se bastante hábil nas negociações 
e na gestão da campanha, conjuntamente, com artistas e 
intelectuais paraibanos14, o que resultou na inauguração 
do Museu de Arte Assis Chateaubriand15 em 20 de outubro 
de 1967. A inauguração contou com a presença de 
personalidades importantes do cenário cultural e artístico 
da época, como: Irany Bastos, secretário particular de 
Chateaubriand – que não compareceu pelo estado agravado 

8 | Para entender a efervescente dinâ-
mica das redes culturais de vanguarda e insti-
tucionais da Bahia na década  1960 ver RISÉRIO 
(1995); sobre Lina Bo Bardi conferir em BO Bra-
di, Lina. Cidadela da Liberdade: Lina Bo Bardi e 
o Sesc Pompéia. São Paulo: Edições Sesc, 2013.

9 | Importante deixar registrado que o 
crítico Mário Pedrosa já havia estado na cidade 
do Recife em 1948 pela ocasião da exposição 
de Cícero Dias e visitado a Paraíba em 1967 
para acompanhar a inauguração do Museu de 
Arte Contemporânea Assis Chateaubriand.

10 | Edvaldo de Souza do Ó era campi-

nense e grande empreendedor. Reitor de uma 
fundação municipal recém-criada em Campina 
Grande, a Fundação Universidade Regional do 
Nordeste/FURNES. Ele sabia que Assis Chate-
aubriand estava em campanha para montar 
museus nas regiões mais afastadas dos cen-
tros Rio/São Paulo e queria que fosse instala-
do o museu em Campina Grande.

11 | Para maior compreensão dessa po-
lítica cultural de museus nos anos de 1960, 
consultar o livro da pesquisadora Maria Cecí-
lia França Loureiro Museus acolhem o moder-
no. São Paulo: Edusp, 1999. 

12 | Para aprofundar a trajetória desse 
artista e parte dos fragmentos aqui citados, ver: 
CÓRDULA, Raul. Memória do Olhar; LIMA, Joana 
D’Arc de Sousa. Raul Córdula: Poéticas. Instituto 
Cultural Raul Córdula: Recife, 2015.

13 | Parte do depoimento foi concedido 
em entrevista em 08/08/2014 em seu ateliê. 

14 | Especialmente os artistas Francisco Pe-
reira da Silva Jr. (Chico Pereira), Anacleto Elói e Elá-
dio Barbosa, jovens integrantes do grupo Equipe 3.

15 | Criado inicialmente com o nome de 
museu regional de Arte Pedro Américo, hoje Mu-
seu de Arte Assis Chauteubriand.
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de sua doença; Mário Pedrosa, Mário Barata, Antonio Dias e 
Solange Escosteguy, Rubens Gerchamn, Ana Maria Maiolino, 
Yanis Gaitis, Jean Bochici, artistas paraibanos e de outros 
estados. Também estiveram presentes políticos, tais como: 
os generais João Lyra Filho e Mourão Filho; Tancredo Neves, 
na época, deputado; e empresários paulistanos e cariocas 
doadores das obras caras, como Drault Ernany, Helena 
Ludgren, entre outros. Como narrou Raul Córdula, mesmo com 
o povo de Campina fora do museu, tudo parecia estar na mais 
perfeita democracia. (Córdula, relato à autora, 2012).

Como, então, surgiu o Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães? Quais utopias modernas foram reservadas e 
guardadas para este “lugar”?

III | Modernos e contemporâneos: tempos híbridos  
e simultâneos

Herdeiro de um acervo “moderno”, sobretudo, 
composto de produções de artistas pernambucanos; de 
um espaço generoso – um casarão neoclássico do século 
dezenove; e de um nome que o consagrava, Aloisio Magalhães 
– uma homenagem ao artista plástico, designer e pesquisador 
nascido em Recife/PE, em 1927, e morto em Pádua/ITA, em 
1982 –, o atual Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 
trouxe consigo essas referências da Galeria Metropolitana de 
Arte Aloisio Magalhães/GMAAM, inaugurada16 como Galeria 
Metropolitana de Arte/GMA, em 27/03/1981; passando, a 
partir de 1982, a ser chamada de Galeria Metropolitana de 
Arte Aloisio Magalhães/GMAAM. A mostra de abertura deu 
destaque à coleção de João Câmara, Cenas da Vida Brasileira 

1930-54, que se tornou carro-chefe da galeria. No ato das 
negociações, em 1980, estabeleceu-se, em contrato entre 
o poder público que adquire o acervo e o artista, que a 
coleção Cenas da Vida Brasileira 1930-54 deveria ficar exposta 
permanentemente na casa17.

A Galeria Metropolitana de Arte foi instalada em um 
casarão em estilo neoclássico18 localizado no centro da 
cidade do Recife, em uma das ruas onde se encontram outros 
casarões do mesmo estilo – cartão postal da cidade. Antes 
mesmo de funcionar como galeria e como museu, foi sede do 
Clube Internacional de Regatas (1889-1936) e também sede 
da Prefeitura da Cidade do Recife entre 1936-1974. O espaço 
físico é carregado de camadas de memórias e passagens de 
tempos. Essas habitam o tempo presente como as marcas 
do tempo habitam o nosso corpo orgânico: não se apagam. 
Assim, compreendemos essas passagens e o anúncio da 
finitude. O tempo não deve ser escondido ou bordado 
sem cuidado. Há os entrelaçamentos que não podem ser 
desprezados. Marcado por essas ocupações e desocupações 
da gestão pública, até ser destinado a espaço de visitação 
pública e exposição das artes visuais. A Galeria foi inaugurada 
com uma exposição cujo projeto expográfico foi de autoria da 
pesquisadora Amélia Couto Córdula, na época, funcionária da 
Fundação Joaquim Nabuco.

A tônica pré-moderna dada à arte e à própria Galeria 
é reconhecida facilmente no texto do primeiro folder de 
divulgação do espaço. Esse documento dirigia-se ao público 
visitante e propunha a esse que passeasse pelo acervo, 
caracterizado no texto como o “mais significativo da arte 
pernambucana”; também revelava uma relativa mistura entre 

16 | O panorama político no qual se 
inaugura a GMA, instituição vinculada à pre-
feitura da cidade é o seguinte: no governo de 
Pernambuco e na prefeitura do Recife, o Parti-
do Democrata Social (PDS) se fazia represen-
tar, respectivamente, por Marco Maciel e por 
seu indicado Gustavo Krause. Esse era um 
jovem de 35 anos que procurou aproximar sua 
gestão da produção artística apoiando even-
tos, mostras e publicação de catálogos. Por 
exemplo, apoiou a fundação da Galeria Metro-
politana de Arte Aloísio Magalhães, na Rua da 
Aurora, atual Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães, assim como a I e a II Exposição 
Internacional de Art-Door em 1981 e 1982. No 
contexto de transição para o fim da ditadura 
militar, sob o lema da abertura lenta, gradual 

e segura, ambos, governador e prefeito, repre-
sentam as forças conservadoras que naquele 
momento adotaram o discurso da retomada 
ao sistema democrático e da “participação” 
popular, fazendo uso e apropriação de discur-
sos proferidos pela esquerda progressista nas 
décadas de 1950/1960. Depois de 18 anos de 
nomeação exclusiva dos governos militares 
para cargos executivos, em 1982, convocam-
-se eleições diretas para governador e, em 
1984, para prefeito.

17 | A análise detalhada da ênfase dada 
à aquisição da coleção do artista paraibano 
João Câmara, da recepção dos demais artistas 
e jornalistas que escreviam sobre artes visuais 
na imprensa local, assim como da abertura da 
Galeria Metropolitana do Recife faz parte da 

pesquisa do historiador Eduardo Castro, que 
está sendo realizada sob minha orientação no 
Departamento de História da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, UFPE. O que podemos 
adiantar é que tanto o ato da aquisição quanto 
o destaque que a obra ganha na exposição de 
abertura incomoda parte dos profissionais do 
campo. Ver: DINIZ e HEITOR (2010).

18 | O século dezenove se caracteriza 
pelo estilo neoclássico surgido na Europa, so-
bretudo, na França, e deflagrado para todo o 
mundo. Os sobrados da Rua da Aurora são so-
brados altos, em três movimentos, muitos dos 
quais com belíssimas grades de ferro em seus 
balcões, cercaduras trabalhadas em relevo e 
pinhas ou coruchéus em porcelana nas suas 
platibandas.
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a noção de arte e do belo focados “ainda” nos preceitos 
tradicionais da academia, como é possível verificar neste 
fragmento do citado documento: “Aqui, às margens do 
Capibaribe, a Arte fez sua morada; sob este teto, os amantes do 
belo têm momentos de deleite e de convivência. Aceite o nosso 
convite, vamos conhecer a Galeria Metropolitana de Arte do 
Recife”. (DANTAS, [1981]).

Quanto ao acervo, que também foi herdado da 
Pinacoteca Municipal Vicente do Rego Monteiro – espaço 
expositivo que funcionava no Teatro do Parque –, era formado 
por obras pertencentes à própria prefeitura do Recife. Dentre 
essas obras, se destacava uma bela coleção de trabalhos 
do artista Vicente do Rego Monteiro, artista que durante 
seus deslocamentos entre Recife e Paris “negociava” seus 
trabalhos com o poder público, sobretudo, trocando-os por 
passagens áreas. No inventário do acervo da Pinacoteca19, 
foram arrolados 60 trabalhos e, nesse, notamos a presença de 
11 trabalhos de Rego Monteiro entre pinturas e monotipias. 

Na primeira década de 1980, João Câmara mantinha 
boas relações com os órgãos públicos de cultura e seus 
representantes. Foi nesse período, durante a gestão de 
Gustavo Krause, que a prefeitura do Recife adquiriu a série 
Cenas da Vida Brasileira 1930-5420,realizada entre 1974 e 
1980. Esse fato aponta a forte influência do então secretário 
de planejamento Luiz Otávio Cavalcanti. De acordo com 
as negociações, a coleção foi doada para a Fundação de 
Cultura da Cidade do Recife, que depois a doou à Galeria 
Metropolitana de Arte. Segundo Paulo Bruscky, não havia, 
para o acervo dos museus, “política [pública] de aquisição 
de obras de arte; o que ocorria eram maneiras particulares 
e específicas de aquisição, muito pela doação dos artistas 
plásticos, que chegavam e doavam trabalhos para a Galeria 
Metropolitana, por exemplo.” (BRUSCKY, 2010). 

O artista discute essa falta no período e entende que ela 
persiste até os dias atuais; entretanto, já existiam, em alguns 
estados do Brasil, algumas políticas públicas de formação de 
acervo por edital ou por um plano de aquisição de obras de 
artistas brasileiros para museus públicos. Sobre a compra da 

obra de João Câmara, afirma que “não houve uma política de 
aquisição, foi exclusivo para João Câmara e a Guaianases. Não 
houve [...] um estudo ou uma política de aquisição, foi uma coisa 
assim, entre Gustavo Krause e João Câmara.” (BRUSCKY, 2010).

Uma forma de significar a fala de Paulo Bruscky é 
destacar que, entre os grupos que compunham a cartografia 
das artes, havia não só diferenças quanto às maneiras de 
produzir e representar as obras, mas também disputas de 
poder dentro do meio. A meu ver, sua queixa da falta de uma 
política de aquisição integra esse jogo de poder. Certamente, 
a década de 1980 foi aquela em que João Câmara consolidou 
seu trabalho e adquiriu prestígio nacional e internacional. 
Nesse sentido, fortaleceram-se suas relações com o 
poder público no Recife, pois ele representou o estado de 
Pernambuco em diversos eventos de artes visuais. 

Voltando ao relato de Bruscky, o que pode significar 
sua afirmação de que não havia uma política de aquisição de 
obras? Penso que, no presente, ele desconsidera as práticas 
da época que levaram à constituição de acervos públicos 
de arte, mas vejo sua negativa nesse excerto como bastante 
reveladora. Primeiramente, de uma dimensão da configuração 
das artes visuais que lhe é inerente: uma dinâmica que a 
constitui e que a faz se deslocar constantemente. Destaco a 
dinâmica das disputas internas, muito intensas na década 
de 1980, entre os diversos agentes da configuração das artes 
e, entre esses, os agentes do poder público local. Essas 
disputas tinham diversos motes: a ocupação dos melhores 
lugares na configuração, espaços de exposição, visibilidade 
e legitimação como artista. Em segundo lugar, o relato de 
Bruscky acaba por confirmar uma política pública de aquisição 
de obras que se fazia legítima à época: era o modelo das 
relações de influência, das relações pessoais e de amizade, 
das relações de afinidades eletivas e afetivas proclamadas.

Era essa a “política de aquisição de obras” até então. 
Nesse sentido, ao negar a existência de uma política, Paulo 
Bruscky traz como referência uma prática idealizada pelo atual 
circuito de artes, e sua negação termina por revelar a prática 
que de fato havia nos anos de 1980, mas também sua posição 

19 | Sobre a inauguração da Galeria Me-
tropolitana e essa mostra está sendo pesquisa 
histórica sob minha orientação.

20 | Em 1974, João Câmara começou 
os trabalhos litográficos de Cenas da Vida 
Brasileira 1930-54. Juntamente com o amigo 
Franklin Delano, instalou prensas e equipa-

mentos no ateliê do bairro de Campo Gran-
de (Recife), onde, reunindo-se com outros 
artistas interessados em litografia, fundou a 
Oficina Guaianases de Gravura, depois trans-
ferida para Olinda. Nesse espaço, João Câ-
mara enveredou pela pesquisa da série, cujo 
conjunto de 10 painéis de pintura a óleo sobre 

tela e 100 litografias foi exposto, em 1976, no 
MAM-RJ e no MASP. A série representa cenas 
da vida brasileira de 1930 a 1954, período que 
corresponde quase totalmente à presença 
de Getúlio Vargas na presidência do Brasil, o 
qual, segundo Câmara, foi também a grande 
influência política de sua geração. 
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em relação à aquisição da obra de Câmara pelo poder público – 
a de um provável incômodo. 

Sem dúvida, para além das disputas internas, essa 
aquisição foi importante para a formação do olhar pictórico dos 
artistas brasileiros e, em particular, pernambucanos. A condição 
para a aquisição era de que toda a série ficasse permanentemente 
exposta ao público. Isso não se concretizou porque a Galeria 
Metropolitana de Arte não a comportava inteira em exibição21, mas 
aconteceu, em 1981, em sua inauguração, marcando fortemente a 
lembrança de alguns artistas.

O artista Frederico Fonseca afirma que, quando se 
deparou com a série, ficou em choque. Ela lhe suscitou reflexões 
sobre seu percurso poético e deslocamentos em seu trabalho e 
no de parte de outros artistas de sua geração:

Não sei se para a geração mais nova, mas, para a nossa 

geração, aquilo foi um soco no estômago. Fabuloso! Quantas 

vezes meu irmão e eu vínhamos aqui no [museu] para olhar. 

[...] Um ateliê aberto, uma aula de pintura aberta ao público, 

para a minha geração; eu, Aprígio Fonseca, Rodolfo Mesquita; 

porque era e é um dos alicerces nossos, de formação. Ele, 

João Câmara, Anchises de Azevedo, Ismael Caldas e Montez 

Magno. (FONSECA, 2010).

O relato de Wilton de Souza, de uma geração anterior 
à de João Câmara, corrobora a provocação e as reflexões 
desencadeadas pela obra de Câmara entre os artistas. Considera 
que, principalmente, essa série modificou o fazer da gravura de 
muitos artistas no Recife: “A gravura dele exerceu uma influência 
muito forte numa série de gravadores, pintores e desenhistas 
também da geração dele. Mas, na dos jovens que viam aquele 
trabalho pela primeira vez...” (SOUZA, 2010). 

Essa aquisição também gerou desconforto em parte dos 
artistas pernambucanos, pelo fato de a obra ficar permanentemente 
exposta na Galeria Metropolitana de Arte, por exigência do artista. 
Wilton de Souza menciona esse sentimento quando fala da 
importância da obra; ao lado do impacto e das mudanças que ela 

ensejou – não só entre os mais novos, mas também entre alguns 
consagrados –, artistas e gestores da Galeria foram ficando 
perturbados com a impossibilidade de expor outros trabalhos do 
acervo, e isso persistiu por mais de oito anos:

Nós achávamos de grande importância expor as obras 

de Câmara, inclusive porque, no acervo, nós tínhamos 

trabalhos paralelos de grande importância também, que 

eram trabalhos de Vicente do Rego Monteiro, Joaquim do 

Rego Monteiro, de Fédora [do Rego Monteiro], de Mário 

Túlio, de Baltazar da Câmara, de outros grandes mestres da 

pintura pernambucana que eram expostos justamente no 

térreo e no segundo andar, onde existia o mezanino. Mas a 

permanência do João Câmara, às vezes, [me] incomodava, 

como incomodou muitos artistas. Mas, quando se pensou 

em transformar a Galeria Metropolitana Aloisio Magalhães 

em Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, com a 

presença do próprio João Câmara, numa reunião aqui, neste 

prédio, levantamos o problema da permanência da sala 

dele, e ele concordou que os quadros fossem guardados e 

mostrados dentro da curadoria. (SOUZA, 2010).

Todos esses acontecimentos trazidos ao presente pelos 
relatos dos artistas dizem, sobretudo, da importância da série 
para as artes visuais no Brasil, pois seu impacto reverberou do 
Recife para outros centros das artes plásticas22. Localmente, 
as Cenas da Vida Brasileira 1930-54 geraram mudanças na 
poética de uns, assombramentos e estranhamentos em 
outros, influência direta na produção de muitos da geração 
que convivia diretamente com Câmara e de alguns artistas 
mais jovens, como disse Frederico Fonseca. 

Os relatos também dão notícia do prestígio que João 
Câmara foi acumulando durante a primeira exibição da série 
até pelo menos sua aquisição pela prefeitura. Penso que o 
momento que revelou esse empoderamento foi exatamente o 
da compra das obras, quando ele exigiu – e foi acatada – sua 
exposição permanente. 

21 |  Wilton de Souza conta, em um 
relato ao educativo do MAMAM (2010), que, 
pelo fato de a Galeria não comportar toda a 
obra de Câmara, “ficou acertado que as peças 
e os painéis a óleo figurassem em uma sala de 
maior evidência, onde era o antigo dancing 
do Clube Internacional do Recife, e, na sala 
sucessiva, que dava para a parte externa do 

museu, ficassem permanentemente expostas 
as obras de João Câmara; quer dizer, foi uma 
exigência dele e foi acatada pela administra-
ção da prefeitura.” 

24 | Além de ter ido, em 1976, ao MAM-
-RJ e ao MASP, Cenas da Vida Brasileira 1930-
54 foi apresentada na Arte Feira, em Bolonha, 
na Itália, num audiovisual (composto de 161 

diapositivos) realizado pelo crítico Frederico 
Fonseca Morais e, depois, em 1978, na Gale-
ria Juan Martin, no México. Também foi cedida 
para o autor expor no exterior, na Alemanha, 
na Dinamarca, na Suécia e na Noruega e, 
depois, na Bienal do MERCOSUL. Em 1980, 
editou-se o livro Cenas da vida brasileira. Ver 
CHIARELLI (2003).
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23 | A Galeria Metropolitana Aloisio Ma-
galhães não constituiu um arquivo próprio, nem 
tampouco uma política pública de aquisição 
de novos trabalhos. Segundo depoimentos de 
artistas e gestores, o acervo era formado pela 
doação de artistas que desejavam ter trabalhos 
no acervo da Galeria. Daí, pode-se imaginar 

que entre bons trabalhos recebidos, também 
se recebia trabalhos pouco significativos para 
integrarem uma coleção de obras artísticas 
importantes como já mencionadas. Parte da 
documentação sobre o projeto de inauguração 
da Galeria Metropolitana de Arte encontra-se 
na Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ). Já os 

documentos que se referem aos eventos idea-
lizados por Munis de Britto estão com os idea-
lizadores e com alguns dos participantes. Esses 
eventos merecem uma pesquisa mais aprofun-
dada, exatamente por terem tido uma força 
poética incrível e por terem mantido um diálogo 
com as questões políticas da época. 

Parece-me que esse processo de empoderamento, que 
teria continuidade nas duas décadas seguintes, concorreu 
para o que os entrevistados chamaram de relações de força, 
dentro da configuração das artes plásticas, no que diz respeito 
ao grupo de artistas ligado a João Câmara – capturados pela 
admiração, depois da extraordinária recepção da série, pela 
força da figuração nas pinturas a óleo e nas gravuras, que 
ecoou no trabalho de muitos, pela acolhida e pela amizade 
que João construía, abrindo portas nas instituições públicas 
para muitos de seus amigos. Esse grupo que orbitava em torno 
dele se tornou visível pelas recorrências na forma de figurar as 
imagens na pintura, no gestual e na fragmentação da imagem “ao 
modo Câmara” – mas, também, na memória de muitos, por ser 
hegemônico na cartografia das artes visuais do período.

O patrimônio da Galeria possuía em torno de 731 trabalhos 
com técnicas diversificadas (pintura, escultura, bico de pena, 
pedras, litografias, desenhos, xilografias, cerâmica, tapetes, 
entre outros), de artistas consagrados no mundo da arte. Dentre 
eles, estavam Aloisio Magalhães, Wellington Virgulino, Augusto 
Rodrigues, Abelardo da Hora, Maria Carmen Corbiniano Lins, 
Joaquim do Rego Monteiro, Vicente do Rego Monteiro, Hélio Feijó, 
Lula Cardoso Ayres, Gilvam Samico, Francisco Brennand, João 
Câmara, Gilberto Freyre, Elizier Xavier, Mário Nunes, Fernando 
Guerra, José Cláudio, Wilton de Souza. 

 Com o passar dos anos e as alternâncias dos 
coordenadores da Galeria, o perfil cultural e artístico do espaço 
foi se transformando e se aproximando de repertórios da arte 
contemporânea. Em 1986, por exemplo, com o artista plástico 
Paulo Bruscky à frente da coordenadoria de Artes Plásticas da 
Fundação de Cultura, foi criado o Auditório Multimeios Hélio 
Oiticica, o que revelou um processo de atualização tanto das 
atividades de formação e pesquisa da Galeria quanto de seu caráter 
contemporâneo, em diálogo com as questões da arte brasileira. 

Com relativo cuidado, o seu acervo também foi 
se ampliando e diversas exposições e atividades foram 
organizadas, sobretudo, sob os cuidados fundamentais de 
Wilton de Sousa, artista plástico e coordenador da Galeria 
Metropolitana em diversas gestões. Essas mudanças abriam 
espaço para jovens artistas mostrarem seus trabalhos e 

dialogarem com os repertórios artísticos já consagrados. A 
Galeria Metropolitana Aloisio Magalhães cumpriu um papel 
importante à época, o da difusão e da formação dos artistas.

Entre as instituições e ações que revelavam e formavam 
uma nova geração de artistas, citamos as exposições de arte 
do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), sob direção e 
coordenação de Teresa Costa Rego; as mostras e oficinas do 
MAC Olinda, sobretudo, sob a direção de José Carlos Viana, 
das quais se destacam os Salões dos Novos; a GMAAM – hoje, 
Museu de Arte Moderna Aluisio Magalhães (MAMAM) –, sob a 
coordenação de Wilton de Souza, Paulo Bruscky e do professor 
da UFPE e, naquele momento, gestor cultural, Jomard Muniz de 
Brito; os Salões de Artes de Pernambuco; a Galeria Artespaço; 
o Gabinete de Arte Brasileira; o Centro Cultural Adalgisa 
Falcão; e a Pasárgada, do colecionador Marcantônio Vilaça.

A tônica da gestão de Jomard Muniz de Britto na 
Fundação de Cultura da Cidade do Recife foi marcada pela 
ousadia e pelo experimentalismo – por exemplo, no ato de 
assumir a panfletagem poética/informativa/cultural. Mas o 
que importa destacar aqui é a organização de um programa 
de exposições, performances e ações realizadas na Galeria 
Metropolitana Aloisio Magalhães, inicialmente chamado 
Tempos e Espaços de Arraes – numa referência à volta de 
Miguel Arraes ao governo do estado (1986-1990) –, para cuja 
abertura Jomard convidou estudantes de artes cênicas da UFPE 
para apresentarem uma performance. No ano seguinte, ele 
criou Tempos e Espaços de Abismos; exposições/ações que 
reuniam artistas plásticos, do teatro, da música e da literatura, 
numa grande vivência performática em que se mesclavam essas 
linguagens e que envolvia diversos artistas. Essas ações eram 
pautadas pelas referências da vertente formalista vanguardista 
– neoconcretismo, poesia processo, tropicalismo – e atraíam os 
jovens artistas que tinham ali a possibilidade de fazer trabalhos 
experimentais. Daí, depreende-se a natureza vanguardista do 
evento proposto por Jomard Muniz de Brito e a potência do 
espaço da Galeria para a arte de vanguarda.

As edições foram feitas simultaneamente no Recife 
e em João Pessoa e merecem um estudo mais detalhado e 
profundo23, que ultrapassa o limite deste ensaio. Alguns artistas 
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entrevistados24 consideram esses acontecimentos importantes 
em sua formação e inserção no campo das artes. Por exemplo, 
mesmo sendo paraibano, José Rufino revela que foi no Recife, 
convivendo com Jomard Muniz no Tempos e Espaços de 
Abismos, que ele foi redesenhando suas opções artísticas e 
dimensionando sua noção sobre a dinâmica, os impulsos e as 
possibilidades da produção artística naquele momento. 

 Se nos anos de 1980, aqui no Recife, o campo das 
artes visuais se reconfigurava a partir da atuação dos diversos 
grupos e ateliês coletivos e da organização dos espaços de 
exposição, os anos de 1990 seriam palco de uma intensa 
efervescência no campo da cultura e da arte e suas múltiplas 
linguagens. Novos lugares de fazeres artísticos, formação, 
produção e difusão da arte se formaram. Para acolher melhor 
a coleção artística pertencente à Galeria Metropolitana, 
o edifício sofreu reformas e restauro. Para se adequar às 
especificidades da sua nova função, como centro de cultura, 
passou a possuir três pavimentos que comportam: salões 
para as exposições, biblioteca (que recebeu o nome de Centro 
de Documentação Pintora Lygia Celeste, com um acervo 
de aproximadamente 2.500 títulos sobre arte moderna e 
contemporânea), reserva técnica (com cerca de 1.000 obras de 
arte entre pinturas, desenhos, esculturas, objetos de artistas 
nacionais e estrangeiros), o auditório Hélio Oiticica, a área 
administrativa e uma área externa.

No campo estrutural, a GMAAM sofreu reformas do 
ponto de vista físico. Já no âmbito formal e conceitual, 
transformou-se no Museu de Arte Moderna. À frente do 
projeto estava o presidente da Fundação de Cultura à época, 
o artista plástico José Carlos Viana, o qual intensifica as 
parcerias e trocas com curadores, diretores e com o corpo 
técnico de diversos museus de todo o país. A intenção, 
segundo depoimento de Carlos Viana era de que “[...] o museu 
[pudesse] revitalizar não só o perfil da casa no meio artístico 
do Recife, mas também a capacidade dos que trabalham nela.” 
(Diário de Pernambuco, 1997).  

Nessa vertente e contexto, o museu nasce – carregando 
as camadas de memórias das diversas ocupações que o 
edifício sofreu e herdando as experiências experimentalistas 
proposta por Muniz de Britto, Paulo Bruscky e pelos 
cuidados institucionais realizados por Wilton de Souza – 
comprometido com questões e fazeres da produção da arte 

feita em Pernambuco, respeitando seus legados históricos 
e os cânones da historiografia dessa e em diálogo com os 
principais museus de arte moderna do país. Por exemplo, o 
MAM São Paulo, à época, apresentava um projeto de gestão e 
curadoria exemplar e arrojado, com a presença do historiador 
de arte e curador Tadeu Chiarelli como curador chefe. 

O modelo a ser seguido tinha como inspiração principal 
o MAM São Paulo, entretanto, o MAMAM Recife nasce sem 
curador chefe – que em São Paulo era a pessoa do crítico 
Chiarelli – e sem uma diretora geral – como a empresária 
Milu Vilela, que assinava a “grife” MAM. Essa situação, 
colocada no contexto da época, fazia uma imensa diferença 
em relação à estrutura organizacional que viria a vigorar 
no MAMAM Recife. O curador Marcos Lontra, do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi convidado a assumir a 
direção do novo MAMAM Recife. Também houve bastante 
diálogo na preparação da abertura do MAMAM Recife com 
o diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo,  Emmanuel 
Araújo, à época, a frente dessa instituição, cujo trabalho de 
recuperação do edifício foi exemplar. Por meio desses diálogos 
com gestores e curadores de outros estados, o MAMAM Recife 
estreou a vinda de mostras internacionais para o espaço 
do museu – um modelo de exibição de grandes exposições 
internacionais que estava sendo gestado no Brasil naqueles 
anos. Parcerias foram firmadas com a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, por exemplo, para a vinda da mostra internacional 
do artista francês Rodin. Os eixos curatoriais são ampliados 
entre o contemporâneo, o moderno e o local. A exposição que 
inaugurou o MAMAM foi a mostra Ver o Verso Pernambuco, com 
aproximadamente 60 artistas pernambucanos convidados. 

Dentro da lógica das grandes exposições internacionais, 
que caracterizam entre outros aspectos, o cenário dos anos 
de 1990, o MAMAM consolida-se na cidade, em 1998, com as 
mostras Goya, Jean-Michel Barquiat e Pablo Picasso. Todavia, 
o museu não abandonou o projeto inicial que tanto mobilizou 
os artistas residentes na cidade, ou seja, realizar mostras 
com os artistas pernambucanos, reconhecendo na produção 
local qualidades em suas poéticas que as universalizam. 
Como exemplo, cito a exposição do artista Gilvan Samico, 
a coletiva Temporal/PE, a acolhida da 1ª. Bienal do Design 
Pernambucano, a Arte Contemporânea 2000-1 Pernambuco, o 
Hanpining-Pintura dos anos 90, entre outras.

26 | Fragmentos dessas reflexões estão presentes na obra, cito: Lima, Joana D`Arc de S. Cartografias das Artes Plásticas no Recife dos anos 
1980: Deslocamentos Poéticos e Experimentais. Recife: EditoraUniversitária, 2014.
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No final de 1999, assume a diretoria do Museu o 
jornalista Marco Pólo, que esboça publicamente a intenção de 
fortalecer as exposições com artistas pernambucanos e fazer 
circular a produção pernambucana em outros estados. Propõe 
uma espécie de via de mão dupla: receber a produção artística 
de fora, mas também fazer circular, com apoio institucional, o 
trabalho dos artistas da cidade.  

[...] fazer do Mamam uma via de mão dupla, onde não 

apenas receberemos artistas de fora, mas também 

apoiaremos os artistas pernambucanos a mostrarem sua 

arte lá fora. [...] o sucesso alcançado por pernambucanos 

em outros estados é fruto de esforços individuais que, 

agora, queremos alavancar com o apoio institucional. 

(PÓLO apud Jornal do Commércio, 1999, p. 3). 

Nessa perspectiva, a gestão de Marco Pólo não se 
destaca tanto pelas mostras, mas reorienta alguns setores 
do Museu como o setor educativo, recém-criado ainda na 
gestão de Marcos Lontra, com o intuito de formação de um 
novo público. Em sua gestão, foi possível o público ver a 
exposição do artista francês Rodin, o que resultou em um 
número enorme de visitantes ao museu: algo em torno de 
60.000 visitas de estudantes, como já havia ocorrido com a 
mesma mostra em São Paulo e no Rio de Janeiro. O MAMAM 
dessa fase passava a inserir-se no circuito de exposições já 
existentes no país. 

A partir de 200125, assume a direção do Museu o 
pesquisador e coordenador de artes visuais da Diretoria de 
Cultura26 da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), Moacir 

dos Anjos, que redesenha o perfil da instituição ao longo de 
sua gestão (2001-2006), buscando consolidar e fazer valer a 
natureza do museu: a de além de conservar e difundir a arte, 
posicionar-se criticamente frente à produção artística moderna 
e contemporânea, fomentando uma atitude crítica e reflexiva. 

Para tanto, o Museu assumiu o papel pró-ativo de 
propositor e produtor da maior parte das exposições realizadas, 
inserindo-se no circuito nacional como elemento e alimento 
deste a partir de um ponto espacial local. O papel do MAMAM, 
nesse sentido, se altera: o Museu deixa de ser “balcão”, ou 
seja, lugar de recepção de projetos de eventos e exposições, 
que vinham prontos e acabados apenas para serem lá exibidos 
– como na gestão de Marco Pólo, por exemplo, não julgando, 
evidentemente, o valor das mostras. Com Dos Anjos como 
diretor e também curador chefe do Museu27, o MAMAM Recife 
recebeu mostras de artistas brasileiros importantes para a 
história da arte, como Artur Alípio Barrio, Cildo Meireles, Dora 
Longo Bahia, Marcelo Silveira, Nelson Leineir, Rosangela Rennó, 
Vic Muniz, entre outros. 

Dessas curadorias propostas, diversas publicações 
foram editadas pelo Museu, revelando seu caráter formativo e 
difusor da produção contemporânea para os diversos públicos. 
O serviço educativo, na primeira gestão, não foi alvo de 
preocupação do diretor; pode-se dizer que, naquela gestão, 
todo empenho do gestor foi voltado para as realizações das 
exposições dos artistas brasileiros de fora do Recife e dos 
impressos. A segunda gestão revelou maior preocupação com o 
público e os investimentos no educativo foram priorizados. 

Ao lado dessas iniciativas, o Museu investiu na 
preservação e catalogação de seu acervo, bem como na 

25 | Nesse momento, Roberto Peixe 
assume a Secretária de Cultura da Cidade do 
Recife, representando o Partido dos Trabalha-
dores (PT), que vence o pleito eleitoral com 
João Paulo, militante do partido e ex-sindica-
lista. João Paulo é reeleito em 2005, e termi-
na o mandato em 2008. A primeira gestão do 
então prefeito e secretário é bastante exitosa 
na área da cultura, muitos artistas se engaja-
ram e trabalharam na máquina pública. Nessa 
gestão, é criada a Semana de Artes Visuais da 
Cidade do Recife (SPA), idealizada pelos artis-
tas José Paulo e Maurício Castro. Em resumo, 
a gestão de Moacir dos Anjos esteve em diá-
logo com esses acontecimentos e o mesmo 
teve apoio financeiro direto da Secretária de 
Cultura da Cidade. Nesse sentido, o MAMAM 

ganhou bastante visibilidade e impulsionou a 
carreira de curador do então diretor.

26 | Atualmente o setor se denomina 
assim: Diretoria de Memória Educação Cultura 
e Arte.

27 | Moacir dos Anjos havia sido coor-
denador de artes visuais na Diretoria de Cul-
tura da FUNDAJ. Essa experiência o formou e 
também colocou em contato com uma rede de 
críticos, artistas e pessoas do meio das artes 
visuais em âmbito nacional. Assim, quando 
recebeu o convite para dirigir o MAMAM, a 
aposta feita pelo então Secretário de Cultura, 
Roberto Peixe, era a de inserir o museu numa 
rede nacional de museus, garantindo a Recife 
visibilidade de suas produções bem como a 
produção de uma rede de diálogos com insti-

tuições nacionais, provocando parcerias que 
trouxessem uma espécie de consagração ao 
Museu. Por ser muito bem preparado, Moacir 
dos Anjos, assume a gestão do Museu acumu-
lando a curadoria geral, pois o MAMAM até 
hoje não tem cargo de curador chefe. Nesse 
sentido, todas as exposições realizadas no pe-
ríodo de sua gestão foram por ele planejadas. 
Daí, derivam também todos os textos críticos 
escritos e assinados pelo diretor/curador – 
esses foram, em sua maioria, publicados pelo 
Museu, o que gerou uma difusão do MAMAM e 
seu reconhecimento nacional. Junto com isso 
houve a alavancada da carreira pessoal do 
diretor/curador, que concentrou as funções e 
os bônus dessa aventura. Criador e criatura 
ganham, nesse sentido, suas consagrações.
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ampliação do mesmo, com aproximadamente 110 obras 
adquiridas por meio de uma política de doação de artistas 
realizada pelo Museu. Ou seja, a política de formação de 
acervo continuava sob a lógica da doação. Todavia, essa 
política da boa vizinhança, estimulada pelas relações 
pessoais e de amizade, fez com que o acervo crescesse 
consideravelmente, incluindo trabalhos de artes visuais 
contemporâneos de autoria de artistas importantes da arte 
brasileira. Não vejo na doação um problema, ao contrário, 
historicamente, essa prática de aquisição de obras em 
museus foi sempre uma constante. Entretanto, manter apenas 
esse tipo de política de aquisição de obras não faz com que 
o museu provoque na gestão pública e no campo das artes 
um debate sobre a necessidade de a instituição pública 
construir uma política de acervo mediante aquisição, doação, 
permuta com parceiros, etc.; enfim, uma política pública que 
preserve e cuide de seu patrimônio artístico. Algo que possa 
ser consolidado em determinada gestão e que, independente 
de alterações nos nomes que venham a assumir os cargos 
públicos (Secretário de Cultura e Diretor do Museu, entre 
outros), garanta uma política de ampliação, conservação, 
restauro, segurança e pesquisa; assim se faz uma política 
pública de aquisição de acervo, dando continuidade e 
proteção ao patrimônio cultural e artístico de Pernambuco. 

Com a saída de Moacir dos Anjos da direção do Museu, 
a jornalista e curadora de arte Cristiana Tejo, que estava 
à frente da coordenadoria de artes plásticas da Fundação 
Joaquim Nabuco (cargo deixado por Dos Anjos ao se licenciar 
para assumir o MAMAM Recife), foi convidada para assumir a 
diretoria da instituição. Cristina Tejo (2007-2008) realiza uma 
gestão com ênfase na organização curatorial de exposições de 
jovens artistas brasileiros. Em relação à política de aquisição 
de obras, sua gestão foi tímida e pouco ampliou o acervo. Por 
outro lado, teve um olhar atento aos programas de formação de 
público – experiência que trazia do 46º Salão de Artes Plásticas 
de PE e da experiência curatorial do espaço cultural Torre 
Malakoff. Nessa esteira, ativou um grupo de estudos com foco 
no Museu e na arte brasileira, convidando jovens pesquisadoras 
a compor esse coletivo. Contudo, pela falta de incentivo 
financeiro ao projeto, o grupo não conseguiu ter vida longa. 

Em sua gestão, o Museu entrou em reforma para 
adequação física e passou meses fechado. Esse contexto 
provocou o distanciamento dos artistas do Recife e do público 

em relação à instituição e diminuiu a visibilidade do MAMAM 
Recife frente às instituições e museus dos demais estados 
brasileiros. O fechamento do Museu, sua ausência orgânica na 
vida da cidade provocou o desinteresse de investimentos na 
própria instituição. 

Por fim, a última gestora que assumiu o MAMAM Recife, 
a artista Beth da Matta, encontrou-o nas sombras, segundo 
a mesma, o museu passou dois anos fechado. Eu assumi em 
julho de 2009 e encontrei o museu fechado. Reabrimos no início 
de 2010 (Matta, relato concedido à autora, 2015).    

Trazia em sua bagagem uma experiência de gestão 
extremamente exitosa, compartilhada com a comunidade 
de artistas, jovens estudantes de diversas áreas e com a 
comunidade do entorno. 

Havia estado na gestão do Museu Murillo La Greca e, 
lá, experimentou abrir o museu para que os artistas da cidade 
pudessem intervir e propor ações, projetos de exposição, 
cursos e workshops. Criou editais públicos voltados para 
curadorias experimentais e jovens críticos. Organizou a pesquisa 
e o acervo do artista acadêmico que dá nome ao Museu e, 
dessas ações, foram organizadas várias exposições temáticas 
do mesmo artista, gerando publicações críticas e educativas 
dentro desse contexto. O Museu passou a ser ocupado pelos 
grupos e comunidades interessados, além de fomentar a vinda 
de críticos, artistas, performances e pesquisadores, ajudando 
na formação de jovens artistas e críticos que atualmente têm 
reconhecimento nacional. Com essa bagagem e o lema ocupe 
o museu, a artista assume o MAMAM Recife em 2009, com o 
desafio de vencer as adversidades.

O contexto da vida política na cidade se alterou. A 
terceira gestão do Partido dos Trabalhadores foi bastante 
conturbada e isso reverberou também âmbito da cultura. A 
artista teve muitas dificuldades institucionais e orçamentárias28 
em sua gestão. Como estratégia para a crise institucional, Beth 
da Matta retoma o conceito de gestão compartilhada. Destaca-
se, dentro desse panorama, a retomada da participação de 
artistas, pesquisadores e estudantes como colaboradores dos 
projetos institucionais do Museu. 

De maneira sucinta, arrolarei algumas ações e exposições 
que marcaram as diferenças de sua gestão. A diretora retoma 
as exposições com pesquisa e curadoria no acervo do Museu. 
Para tanto, é constituído o coletivo de estudos e pesquisa CAD 
(acervo em diálogo com estagiários do serviço educativo da 

 28 | Nesse sentido a diretora anterior, Cristiana Tejo, também em sua gestão teve bastante com problemas orçamentários.
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instituição), voltado para investigar a formação do acervo da 
instituição. Além disso, tinha como objetivo compor a exposição 
ContidoNãoContido, com curadoria de Clarissa Diniz e Maria 
do Carmo Nino. A entrada no acervo possibilitou perceber 
as camadas invisíveis de uma política de aquisição de obras 
constituída nas relações pessoais e à mercê dos interesses dos 
gestores, secretários e políticos de maneira geral.

Essa mostra trouxe ao público obras importantes 
do acervo de pinturas e gravuras, a exemplo do acervo de 
pinturas do irmão mais novo do artista Vicente do Rego 
Monteiro, Joaquim do Rego Monteiro, que foi o destaque 
da mostra. Os trabalhos foram colocados em diálogo e 
produziram dissonâncias e ressonâncias em relação às 
maneiras como o acervo do Museu foi constituído: aquilo 
que estava contido e o não contido. As obras artísticas eram 
acompanhadas também por uma documentação (fruto da 
pesquisa realizada na Biblioteca do MAMAM Recife) que 
ajudava o espectador a buscar novas informações sobre o 
artista, obra e percurso de criação. Nesse aspecto, a política 
de formação de públicos é intensificada por meio de um 
serviço educativo autoral e experimental. Por último, e não 
menos importante, inseriu-se na mostra um documentário 
realizado pelo educativo e curadoria com relatos orais de 
memórias de artistas e gestores públicos que narram as suas 
lembranças sobre de que maneira o acervo herdado pelo 
museu foi se construindo.

Outros sujeitos também foram convidados a 
participar de maneira propositiva como curadores; artistas-
educadores; colaboradores que, reconhecendo o acervo 
artístico, construíram, por meio dele, narrativas curatoriais e 
expográficas. Essa gestão mostrou-se bastante sensível aos 
percursos das escritas da história da arte em Pernambuco, 
por meio da abertura de seu acervo a convidados e 
pesquisadores, provocando questionamentos, revelando 
tensões, disputas, permanências e deslocamentos que 
perpassam a historiografia da arte.

A artista retoma a política de aquisição de obras, 
enfatizando a complementação do acervo com trabalhos 
da geração de artistas pernambucanos da década de 2000. 
Essa escolha não foi aleatória: por meio das pesquisas do 
Coletivo CAD, ficou notória a ausência dos artistas dessa 
geração no acervo do MAMAM Recife, a qual havia adquirido 
reconhecimento nacional com suas poéticas contundentes. 
Nesse projeto, baseado na política de doação, a diretora 
conseguiu obras de artistas como Bruno Vilela, Juliana Notari, 
Rodrigo Braga, entre outros. 

A ampliação do acervo do MAMAM Recife com trabalhos 

atuais da arte contemporânea, que já havia sido iniciada na 
gestão de Dos Anjos, integrou à coleção obras de pintura, 
desenho, vídeo, fotografia e objetos, sobretudo, povoando o 
acervo com trabalhos que desafiam à própria maneira de guardar 
e conservar as obras. Elas transformam, assim, o lugar arquivo/
reserva técnica em um espaço de desafios do e para o presente.

IV | Museu de arte, acervo/arquivo: desafios para o Museu de 
Arte Moderna Aloisio Magalhães 

O tema dos arquivos na contemporaneidade tem 
surgido como uma problemática, inaugurando pautas políticas 
importantes no processo de redemocratização do Brasil, 
sobretudo, em relação à abertura e ao acesso à documentação 
do período de ditadura civil militar. Frente a isso, foi implantado, 
no país, um grande e amplo debate sobre os “papéis” da 
história, sua guarda, conservação e, paradoxalmente, sua 
abertura ao público; tendo como horizonte maior dessas 
reflexões a organização da Comissão da Verdade no âmbito do 
poder executivo federal da república brasileira. 

Abrir, dar acesso e ver esses “papéis da história” tem 
provocado a construção de uma série de memórias; e muitas 
lembranças vêm sendo recolocadas na cena presente e na arena 
de disputas por essa memória, ou melhor, pelas memórias de 
uma época de terror no Brasil. A rigor, os lugares que abrigam 
os papéis da história são nominados como arquivos, no sentido 
tradicional do termo. Não obstante, não se deve assimilar 
automaticamente à instituição que abriga os papéis da história 
o sentido estrito do campo gramatical arquivo.

Os arquivos são, antes de tudo, dispositivos que 
transcendem os textos escritos; são dispositivos da história. 
Os arquivos não podem ser pensados como organismo, 
organização: esse é o bom senso taxionômico do bibliotecário. 
O arquivo é dobra que deve ser desdobrada pelo historiador 
no fluxo do pensamento. Segundo Arlete Farge, ideal seria se 
“desdobrando o arquivo tivéssemos o privilégio de tocar o real” 
(1989, p. 18). E, nessa esteira, acredito que o historiador não 
deve deixar para o bibliotecário o que ele deveria pensar.  

Ordinariamente, considera-se o arquivo apenas como 
instituição responsável por armazenar os papéis, objetos, 
fotografias, trabalhos artísticos inertes da história; porém, 
antes de tudo, a imersão nos arquivos desarma toda a 
certeza garantida pela ciência e por sua metodologia. Ela 
não é o encontro com os papéis inertes da história, e sim, do 
pensamento com uma potência ativa, que põe a inteligência 
em alerta, mobiliza a reflexão. Os arquivos, escreve Farge 
(2005, p. 51), são os instrumentos de inteligência da história. 
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Mais que uma coisa do passado, o arquivo deveria 
colocar em questão a chegada do futuro (DERRIDA, 2001, p. 
48). Em seu livro, Mal de arquivo: uma impressão freudiana, 
o filósofo Jacques Derrida analisa uma das compulsões 
contemporâneas: o processo de arquivamento, isto é, o 
recolhimento dos dados, em série, para determinadas 
funções. Segundo ele, todo arquivo é “[...] instituidor e 
conservador. Revolucionário e tradicional [...] guarda, põe em 
reserva, economiza, mas de modo natural, isto é, fazendo a lei 
(nomos), ou fazendo respeitar a lei.” (DERRIDA, 2001, p. 17).

 Derrida parte da prática do pai da psicanálise, 
que, em seu livro O mal estar na civilização, aparenta estar 
preocupado com os custos da formação de seu próprio 
arquivo: “Não estaria ele fazendo gastos inúteis, não estaria 
mobilizando uma pesada máquina de arquivo, para registrar 
algo que, no fundo, não merece tanto? Seria aquilo que ele 
apronta para entregar à impressão tão trivial que encontramos 
em qualquer lugar?” (DERRIDA, 2001, p. 18). Daí, decorre, 
segundo o filósofo Jacques Derrida, uma questão essencial, 
seja para o trabalho de Freud, seja para qualquer instituição 
ou pessoa sobre a coleta de dados: por que arquivar? Como 
arquivar? O que guardar e de que maneira? O que selecionar 
para integrar o corpus documental ou acervos artísticos?

Nessa trilha, o museu de arte e a problemática dos 
arquivos/acervos têm sido tema de seminários29 e vêm sendo 
debatidos no interior das instituições museais. O MAMAM Recife 
não é exceção à regra. Atualmente, tanto vem debatendo com 
parceiros, colaboradores e pesquisadores externos sobre uma 
política de acervo/arquivo, revisando historicamente o percurso 
de sua formação, quanto vem reconhecendo as dificuldades que 
possui em relação a essa problemática.

Primeiramente, em relação ao acervo artístico, desde 
a chegada das primeiras obras em formato de fotografia 
até as atuais em vídeo e do repertório da arte conceitual, a 
maneira de operar com esses trabalhos quanto à guarda, 
ao acondicionamento e à manutenção se coloca como um 
desafio para o Museu. Encontramos referenciais importantes 
para essa questão na obra da pesquisadora Cristina Freire 
(2009), do Museu de Arte Moderna da Universidade de São 
Paulo. Sua experiência com o acervo do MAC/USP revela os 
desafios institucionais e conceituais que o Museu precisou 
enfrentar quando da recuperação e organização do acervo de 

arte conceitual que havia constituído, sobretudo, por meio 
das experiências curatoriais e dos projetos experimentais 
de Walter Zanine quando esteve à frente dessa instituição. A 
produção contemporânea pós anos de 1960, tempos depois, 
acabou por impor à própria instituição museu outro olhar para 
as maneiras de organizar seu acervo/arquivo. A distinção 
entre obras, processos, cartas, gráficos, registros, projetos, 
entre outros nomes adotados, precisou ser reinventada à 
medida que pediam para que fossem cotejados com outros 
dados e informações acerca do artista e seu processo 
criativo. Nesse sentido, arquivar e guardar são dimensões 
investigativas de um processo de pesquisa que apontará para 
as maneiras de proceder com esses vestígios da cultura visual. 

Outro aspecto relevante, a meu ver, para o procedimento 
de arquivar o acervo é a possibilidade de se entrelaçar 
obra artística em si e as muitas camadas de informações – 
referências simbólicas, culturais, históricas – que a mesma 
suporta. Nesse sentido, acredito que, ao arquivar a obra, deve-
se entrecruzar esses dados, constituindo em torno dela uma 
cartografia ou um mapa que possibilite ao pesquisador/curador 
do museu, ou out museu, construir a historicidade dessa obra. 
Para tanto, o desafio do museu é ativar o setor de pesquisa e 
construir um arquivo que abra correspondência com a coleção 
artística que o mesmo guarda.

Outro aspecto importante do tema arquivo/coleção 
em museus de arte que gostaria de abordar, para finalizar 
esse artigo, é a importância de os museus e, sobretudo, o 
MAMAM Recife, constituírem seu próprio arquivo. Um arquivo 
do museu. Um arquivo que ative a memória do museu 
constantemente, que guarde as histórias de sua própria 
trajetória. O sentido da guarda e do cuidado é de construção, 
nesse ato, de um dispositivo sempre pronto a ser acionado 
pelo presente, com suas ambiguidades e incertezas; um lugar 
de múltiplas possibilidades de narrativas para o devir.

[...] Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, 

isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa 

é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto 

é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. 

[...] Por isso, se escreve; por isso, se diz; por isso, se publica. 

(CÍCERO, 1996, p. 337).  

29 | MAGALHÃES, Ana Gonçalves. (Org.). MAGALHÃES, Ana Gonçalves. (Org.). Anais Seminário Internacional Arquivos de Museus e Pesqui-
sa. São Paulo: MAC USP, 2010. Ver também, II Seminário Internacional Arquivos de Museus e Pesquisa. São Paulo: Grupo de Trabalho Arquivos de 
Museus e Pesquisa, 2013.
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ESPECULAÇÕES CURATORIAIS  
E DESVELOS DE ARGUMENTAÇÃO
Reflexão sobre possíveis diálogos  
contidos na coleção de fotografias  
do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 

Relacionar-se com uma coleção é fazer o caminho 
da introspecção em um contexto de hipóteses conceituais, 
leitura temporal, identificação de linhas estéticas e de 
reconhecimento de singularidades autorais. Não convém 
adentrar no acervo de determinada instituição com ideias 
impregnadas de certezas. Pesquisar é sempre um traço da 
hipótese, do que se pode entrever com dúvida do espaço 
conformado de imagens, pleno de autonomia poética. 

Foram com estas particularidades de pensamento que 
desenvolvi a pesquisa curatorial intitulada Da Fotografia, Dos 
Conceitos a partir da reflexão crítica sobre o acervo de obras 
fotográficas do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 
(MAMAM, Recife/PE). O eixo conceitual dessa pesquisa 
teve dois recortes: o primeiro, em 2010; e o segundo, em 
2011.2 Nesse processo de aproximação, foi importante partir 
da premissa de identificar a extensão deste acervo para 
compreender suas atuações dentro da temporalidade que 
condiz à própria imagem. Assim como estudar as instâncias 
dialógicas que abrangem a possibilidade hermenêutica de 
transferência discursiva entre as obras fotográficas – as quais 
possuem protagonismo indelével por meio da autoria – e a 
interlocução profícua e inesgotável que há em alinhá-las para 
a produção de questionamentos sensíveis.

Portanto, é fundamental notar que essa pesquisa 
curatorial teve como base o “arquivo”, como documento, a 
se conjugar através da elaboração de ideias. Mais do que 

Georgia Quintas1

1 | Antropóloga, professora e pesquisa-
dora no campo da teoria, filosofia e crítica da 
imagem fotográfica. Doutora em Antropologia 
pela Universidade de Salamanca (Espanha), 
mestre em Antropologia pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE) e pós-graduada 
em História da Arte pela Fundação Armando 
Álvares Penteado – FAAP/SP. Autora dos livros: 
Abismo da carne (2014), Inquietações fotográfi-
cas – Narrativas poéticas e crítica visual (2014), 

isso, na verdade, como fator fundador da construção de 
discursos. Sobre esta dinâmica, o filósofo francês Georges 
Didi-Huberman comenta: 

Não se percebe por que motive o facto de se trabalhar 

nos arquivos equivaleria a prescindir de um “trabalho 

de elaboração”: muito pelo contrário, o arquivo – massa 

frequentemente inorganizada de início – só se torna 

significante ao ser pacientemente elaborado. (DIDI-

HUBERMAN, 2012, p.124).

 Ao ser convidada pela diretora do Museu de Arte 
Moderna Aloisio Magalhães, Beth da Matta, não havia uma 
ideia definida acerca do desenvolvimento dessa pesquisa 
curatorial, e sim, a proposta de adentrar no acervo com 
liberdade suficiente para buscar montagens de leituras e 
interpretações acerca das obras.3 A atitude e postura do 
curador foram aqui imbuídas da significação do que advém 
do campo da exploração, isto é, do que se amplia pelo arco 
da percepção somente possível, a priori, pelo levantamento 
das obras. Essa dinâmica exploratória, que enfatizamos 
aqui, desencadeia para o olhar de quem investiga o acervo 
museal a possibilidade de se achar algo obscuro, velado, 
que, sobretudo, ocorre quando se estabelece uma rede de 
dados e informações. Sendo assim, passa-se a delinear um 
fluxo possível de configurações no tocante à linha conceitual 

Olhavê Entrevista (2012) e Man Ray e a Imagem 
da Mulher – A vanguarda do olhar e das técnicas 
fotográficas (2008). Atualmente, desenvolve 
pesquisa de pós-doutorado em Comunicação e 
Semiótica na PUC/SP com ênfase em processos 
criativos. É curadora independente e escreve 
sobre fotografia no blog Olhavê e no caderno 
Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo.

2 | A primeira exposição aconteceu entre 
26 de agosto e 26 de setembro de 2010. O se-

gundo recorte ocorreu durante o período de 16 
de fevereiro a 17 de abril de 2011.

3 | Em todas as ocasiões nas quais de-
senvolvi projetos curatoriais para o MAMAM, 
desempenhei minhas pesquisas como curado-
ra independente. Essa postura se aplica tam-
bém à exposição Olhar Guardado, com base 
no arquivo fotográfico do artista Lula Cardoso 
Ayres, realizada de 15 de dezembro de 2010 a 
janeiro de 2011.
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de discussão a ser proposta para o projeto curatorial. 
Cito novamente o autor Georges Didi-Huberman quando 
nos assinala a respeito de uma questão extremamente 
oportuna e premente a se considerar ante as pesquisas 
curatoriais baseadas em acervos institucionais. Assim reflete 
Didi-Huberman: “montar não é assimilar. Só um modo de 
pensar trivial supõe que o que está lado a lado tem de ser 
semelhante.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 191).

Ainda por esta vertente, lembremos de passagem 
significativa da entrevista do curador americano Walter 
Hoops, concedida a Hans Ulrich Obrist, quando disse que “a 
boa curadoria da obra de um artista – isto é, a apresentação 
da obra numa exposição – exige a maior compreensão e 
sensibilidade em relação à obra artística que um curador 
possa demonstrar” (OBRIST, 2010, p. 27). Toda leitura 
sobre um acervo envolve, subjetivamente, tentativas de 
enxergar diálogos. Dessa maneira, traçados conceituais 
foram articulados com ênfase nos contextos poéticos que se 
desviavam, mas que demonstravam contiguidade subjetiva 
em sua determinação pelo suporte, além do credo na 
metáfora que o signo da imagem fotográfica aporta.

Com esse foco, a exposição Da Fotografia, Dos 
Conceitos convergiu para determinada rede de artistas e suas 
linguagens. Tal rede, no entanto, se aderiu ao que chamo 
reunião dicotômica de linhas de pesquisa. Reunião essa que 
amplifica o discurso como base fundamental para a reflexão 
sobre as possibilidades de significação a partir de montagens 
conceituais. Tal premissa fora exposta na argumentação do 
texto curatorial (primeiro recorte):

Da Fotografia, Dos Conceitos

Um museu como território de redes simbólicas, entre arte e 

público, possui vários fatores dinâmicos em sua essência. 

O acervo, em especial, expressa não apenas sua função 

prática de guarda e conservação, mas também o lastro 

imatérico fundamental: memória e o valor das expressões 

artísticas.

A fotografia no acervo do Mamam está presente de modo 

significativo. Reflete a guarda de décadas através de 

aquisições e doações, sendo que, de 2001 a 2004, o 

acervo cresceu ainda mais com sensíveis doações que 

contemplam as artes visuais contemporâneas. Constitui-se, 

assim, um esboço relevante de artistas e obras brasileiras 

que compartilham a fotografia como campo discursivo, 

de narrativas subjetivas e carregadas de conceitos. Enfim, 

construção de sentidos.

Nesta perspectiva, o acervo do Mamam reúne relevantes 

trabalhos nos quais a linguagem fotográfica se estabelece 

como vetor de criação e problematização temática. Podem-

se perceber os fluxos da experimentação, dos contextos 

poéticos e da diversidade de apropriação da imagem ou 

mesmo de sua indisciplina.

O recorte, aqui apresentado, contempla dez autores e 

dez conceitos. Sentimos poéticas e técnicas distintas. 

Espaço, tempo, memória, ficção, ilusão, corpo, paisagem e 

matemáticos cartemas perfazem o caminho do desvendar. 

Cada trabalho merece a apreensão para além da forma. A 

ideia recuperada por cada um transparece a expansão do 

conceito e dos significados da linguagem fotográfica.

Nesse primeiro recorte da exposição Da Fotografia, Dos 
Conceitos, a pesquisa apresentou os trabalhos dos seguintes 
artistas e suas respectivas obras:

·  Gil Vicente – Eu e Agnaldo Farias, 2003.
·  Aloisio Magalhães – Cachorro em pé, 1979; Garrafa, 

1979; Tobogã, 1979; Moça nua e dois rapazes, 1979.
·  Jeanine Toledo – Raízes, 2003.
·  Graça Cassoti – Bucólico II, 1963.
·  Albano Afonso – Autorretrato com Rembrandt, 2001.
·  Vicente de Mello – Viagem Noturna, 2001.
·  Bráulio Pinho – A noiva e o porco, sem data; O religioso 

e o porco, 1978.
·  Paulo Bruscky – Homenagem a Marcel Duchamp, 1982; 

Anonymus, 1975; Sem destino, 1975-1983.
·  Paulo Brusky e Santiago – Limpo e desinfetado, 1987.
·  Brígida Baltar – Da série A coleta da maresia, 2001.
·  Sandra Cinto – Sem título, 2003.

Relevância da temporalidade, nada é anacrônico,  
nada é indizível

Embora tenha se tornado uma perspectiva pertinente, o 
desenho adotado para o primeiro recorte, naturalmente, fora 
ampliado e problematizado para os territórios de discussão 
sobre corpo e espaço no segundo recorte da exposição. 
Ou seja, compreender a linguagem fotográfica pelo que se 
propunha a partir desse suporte, decantando a dimensão 
poética e simbólica da imagem fotográfica por entre os 
signos como estratégia estética e conceitual. Estratégia essa, 
contudo, imprescindível para a compreensão dos caminhos 
e atalhos processuais que abarcam a extensão do acervo nos 
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distintos períodos de produção dos trabalhos fotográficos. 
As épocas, anos, períodos ou a sequência linear das obras 
não eram uma realidade pautada para trazer à tona o traçado 
cronológico de curiosidades imagéticas.

Em absoluto, a visível diversidade cravada pela 
linguagem fotográfica era o aporte principal para a discussão; 
o tempo, esse sim, tornou-se, dentro da sua identidade, um 
traço de adoções de escolhas, dos meandros da adaptação 
que o artista se coloca diante do seu tempo, seu espaço e 
suas inquietudes ante a maneira de narrar uma ideia pela 
complexidade da estrutura poética concebida. De tal modo, 
lembramos-nos de Hans Ulrich Obrist quando diz que “na 
curadoria, há uma necessidade de estratégias flexíveis. Cada 
exposição é uma situação única e idealmente se aproxima ao 
máximo do artista” (OBRIST, 2010, p. 29).

 Dessa maneira, consideramos que, ao dispor imagens 
(ditas e tidas) “mais modernas” ou “menos modernas” 
ao lado de outras “mais contemporâneas” ou “menos 
contemporâneas” – como também a não adoção de categorias 
temporais na escala dos períodos artísticos –, provoca-se a 
reflexão sobre os fenômenos da inexatidão do “parentesco”, 
privilegiando um estado de contaminação e tensão entre  
as obras expostas. Partimos, assim, da premissa de negação 
da obsolescência quando lemos o argumento curatorial  
em sua latitude de questões poéticas. A obra – isolada, 
muitas vezes de um contexto mais extenso do trabalho  
como um todo –, evidencia a particularidade da imagem  
por propor a narrativa que pode conduzir a sua força unitária, 
bem como se engendrar na continuidade de sua carga 
subjetiva ao visualizar o ensaio fotográfico e sua pesquisa 
conceitual em totalidade. 

 Ao debruçar-me sobre o acervo fotográfico do 
MAMAM, certa linha de pesquisa era uma realidade palpável: 
compreender a importância da trajetória dos artistas e 
relevância, sobretudo, das obras existentes nesse núcleo 
museal. A temporalidade, portanto, foi o eixo determinante 
para compreender como a metodologia de leitura sobre  
essas imagens aconteceria. O olhar era da pesquisadora 
dialogando com a curadora, não em paralelo, mas em 
contaminação; tentando dirimir o traço sequencial, linear,  
da linha do tempo da história. 

Desse modo, a partir de um segundo convite feito 
pela diretora Beth da Matta, prosseguimos com esse eixo 
argumentativo. Segue o texto curatorial do segundo recorte 
da exposição, no qual explicitamos a expansão das vertentes 
conceituais compreendidas nessa edição:

Da Fotografia, Dos Conceitos – Segundo Recorte

Este segundo recorte, realizado a partir de pesquisa sobre 

o acervo de fotografias do Mamam, contempla sete autores: 

Rosângela Rennó, Paula Trope, Regina de Paula, Vik Muniz, 

Thiago Rocha Pitta, Rivane Neuenschwander e Carlos Mélo. 

A fotografia, mais uma vez, se revela aqui com contornos e 

procedimentos de linguagem que colocam o olhar diante 

de reflexões e ilusões. Situações poéticas esgarçadas, 

distendidas da semelhança, das certezas do real.

A investigação artística, presente nas obras nesta 

exposição, encontra convergência acerca do campo 

amalgamado de questionamento conceitual, do estatuto da 

imagem e da narração efêmera da documentação. De certo, 

estas conotações estão abertas e nos ajudam a aprofundar 

o uso da linguagem fotográfica com expressão profunda do 

olhar, pelo olhar e, sobretudo, sobre o olhar.

Nesta exposição, há a recorrência temática do espaço, do 

corpo, de territórios simbólicos, os quais realizam, através 

da fotografia, base vigorosa de atuação e problematização. 

Fotografia como esfera permeável de resignificado [sic] de 

contextos do cotidiano, como também da subjetividade 

sobre a espacialidade e de sentido de memória, identidade 

e construção de realidades.

As particularidades autorais se alinham por desvelar o 

suporte fotográfico como senso de transformação de signos, 

seja ao fazer artesanalmente a imagem, na supervalorização 

de escalas, na latência da obra, na técnica do acaso, seja no 

corpo como mediador da narrativa fotográfica. Neste recorte 

que o Mamam apresenta em Da Fotografia, Dos Conceitos, 

o sentido de lugar e presença transparece e permite certo 

vislumbramento de que a linguagem fotográfica inicia um 

caminho, mas não o finda.

 Compreendeu a segunda edição da exposição Da 
Fotografia, Dos Conceitos os seguintes artistas e suas 
respectivas obras apresentadas:

· Vik Muniz – Sócrates, 1998.
· Rosângela Rennó – Parede cega, 2000.
· Paula Trope – Da série Sem simpatia, 2004-2005.
· Rivane Neuenschwander – Recife, setembro de 2003, 

2003.
· Carlos Mélo – Sem título, da série Carnos, 2003.
· Thiago Rocha Pitta – Sem título, 2003.
· Regina de Paula – Sem título, da série Não habitável, 

2000.



38

É imprescindível considerar que os dois recortes 
desenvolvidos pela pesquisa curatorial representam um 
fragmento pontual do extenso acervo de obras fotográficas 
do MAMAM. Compreendo que a curadoria seja uma instância 
relacional de distintos aportes conceituais, questionamentos 
estéticos, diálogos poéticos, interesses hermenêuticos e de 
exercício de análise (seja de determinado artista seja de dado 
núcleo particular de um acervo). De tal modo, a exposição 
Da Fotografia, Dos Conceitos considerou a construção crítica 
dos matizes criativos no campo fotográfico, proporcionando, 
assim, alguns pensamentos, certa rede de interlocução 
entre obras. Promovendo, portanto, o vislumbramento de 
significados, os quais partem de discursos para alinhavar 
outros. Sobre um contexto histórico específico, o filósofo 
Georges Didi-Huberman discorre: “As imagens nunca dão tudo 
a ver; elas conseguem mostrar a ausência a partir do nem 
tudo a ver que elas nos propõem constantemente” (DIDI-
HUBERMAN, 2012, p. 160). Diria que conforta pensarmos que 
os acervos de fotografia são em certa medida “instituídos” 
por essas inesgotáveis aberturas reflexivas. Acervos que 
nunca adormecem sua potência, que cravam a cada olhar 
interpretativo um veio de significações.
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A MATERIALIZAÇÃO DAS ESSÊNCIAS IMAGINÁRIAS
Considerações sobre Imaginário, Memória 
e Realismo na obra Eflúvios Artificiais de 
Mulheres Abstratas, pertencente ao acervo de 
Fotografias do MAMAM

“(...) a arte pode ser o guia para uma reunificação entre 

o sensível e o inteligível, a poesia e a prosa, a ciência e o 

mito” (Cida Nogueira, 2001:124).

Muito ainda se discute sobre o poder da fotografia em 
representar objetos, pessoas e paisagens fidedignamente, 
embora saibamos que a imagem fotográfica é fruto de uma 
transformação da realidade, a tradução bidimensional de um 
recorte temporal e espacial do real. Somam-se a isso todas 
as práticas de manipulação de cor, enquadramento e ainda 
as escolhas dos fotógrafos, tais como: os equipamentos, as 
lentes, etc. Para o senso comum, a fotografia “presta contas ao 
mundo real”, pois é a primeira das imagens técnicas a que foi 
atribuída a credibilidade de atestado de veracidade dos fatos. 
Isso se deve a própria ontologia do dispositivo fotográfico 
que registra os acontecimentos/objetos com aparente 
fidelidade. Na fotografia, o bordão “ver para crer” é satisfeito. 
Ao considerar o valor cultural da fotografia, sua penetração 
no cotidiano social, seu uso ideológico e a importância do 
artista/fotógrafo na escolha do que se pretende fotografar, 
o discurso de transformação da realidade coloca a imagem 
fotográfica como uma expressão visual relevante a partir do 
século XX, e não, apenas um suporte técnico-científico.

Entretanto, ainda que todos os aspectos acima citados 
sejam relevantes para compreender ontologicamente o 
fotográfico, a fotografia cumpre uma poderosa função em 
nossa cultura visual: materializar com alto grau de realismo 
as imagens que brotam de nosso imaginário a partir de 
um referencial real. Parece-me que, desse fato, deriva, em 
parte, sua grande popularização, pois, no momento em que 
se fotografa algo, congelam-se não só o tempo e o espaço, 

Eduardo Romero1

1 | Artista Visual. Fez parte dos Coletivos 
de artistas Matilha (1998-1999) e Branco do Olho 
(2004-2014). Especialista em História das Artes e 
das Religiões/UFRPE (2003). Mestre em Antropolo-

mas também se materializam as imagens imaginariamente 
desejadas. Ou melhor, a imagem fotográfica, ao congelar 
um acontecimento ou ação, transformando-o em uma 
representação visual do passado, ao ser apreciada no 
presente, se revela como uma experiência simultaneamente 
sincrônica e diacrônica, resultado de uma vivência 
inconscientemente reversível e irreversível pelo tempo.

É desse vínculo inconscientemente reversível e 
irreversível com o passado que construímos nossa identidade, 
pois nossas fotografias nos acompanham e nos repetem, 
garantindo o passado vivido; uma continuidade necessária 
para sermos o que somos. Nesse sentido, a formação da 
memória individual humana ruma inevitavelmente a uma 
memória coletiva, ou seja, à memória da Cultura. A memória 
coletiva é fruto da rememoração de acontecimentos e 
experiências passadas comuns aos grupos culturais. As 
relações entre culturas, estabelecidas por contatos que 
se repetem e que, em alguns casos, são temporariamente 
estáveis, geram correntes de memórias coletivas que são 
interpretadas de maneira individual. Portanto, quem regula a 
atividade mnêmica2 do sujeito é a tensão exercida pela função 
social que desempenha em seu grupo e que detém uma 
história criticamente vivida por ele (HALBWACHS, 1990).

A expressa vocação da fotografia para a serialidade faz 
com que criemos verdadeiros nichos de memórias congeladas 
de nós mesmos, nos quais muitos momentos do passado 
seriam impossíveis de serem relembrados – através de 
uma representação visual – se não fosse pela tecnologia 
fotográfica. Contudo, vale ressaltar, a atitude transgressora 
da arte mediante as velhas e novas tecnologias, onde o 
imaginário dos artistas busca ampliar e subverter a lógica 

gia/UFPE (2008) e Doutor em Antropologia PUC-SP/
UFPE (2014). Professor Adjunto do Núcleo de Design 
– Centro Acadêmico do Agreste/UFPE. Coordenador 
do Laboratório de Fotografia do Agreste – FotoLab/

CAA/UFPE. Coordenador do CORPORIS – Laborató-
rio de Pesquisa sobre o Imaginário do Corpo.

1 | Termo que faz referência à memória, 
lembranças e reminiscências.
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mecânico-digital não só em relação à fotografia, mas em 
diversos outros aparelhos tecnológicos.

Para Phillipe Dubois (2001), a fotografia como produtora 
de imagens é o equivalente tecnológico moderno de nossa 
capacidade mnêmica. O resultado dessa capacidade mnêmica 
são micronarrativas carregadas de significados que revelam 
uma visão de mundo de quem se utiliza da câmera fotográfica, 
independente de suas finalidades artísticas, científicas ou 
documentais; e de se feitas por artistas visuais, fotógrafos, 
fotojornalistas, cientistas ou pelo público em geral. É no 
contexto da importância da fotografia para o imaginário 
individual e coletivo, ligado às questões da memória, que a 
obra do artista visual Daniel Santiago, Eflúvios Artificiais de 
Mulheres Abstratas, adquirida pelo acervo do MAMAM, nos 
convida à reflexão.

Daniel Santiago é um artista multimídia pioneiro 
que, em sua longa, experimental e rica trajetória, já soma 
cinco décadas de vigorosa produção artística, explorando 
expressões como a videoarte, a arte-correio, a artdoor, a 
arte objetual, instalação, desenho, pintura, livro de artista 
e, sobretudo, a performance. Reconhecido dentro e fora 
do Brasil, Santiago, durante as décadas de 1970 e 1980, 
subverteu o contexto da arte pernambucana, além de desafiar 
o regime político vigente da ditadura militar. Durante o 
final da década de 1980, o nome de Daniel Santiago fica 
temporariamente esquecido tendo o imaginário de sua obra 
se reabilitado no final dos anos de 1990 (BARBOSA, 2014). 

Na mostra Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(2011), dez fotografias são idealizadas individualmente por 
artistas visuais/fotógrafos3 a convite de Daniel Santiago 
para representar 10 figuras femininas bastante conhecidas, 
principalmente, na literatura: Helena de Tróia; Dama das 
Camélias, de Alexandre Dumas Filho; Madame Bovary, de 
Gustav e Flaubert; Julieta de Romeu, de William Shakespeare; 
Capitu, de Machado de Assis; Iracema, de José de Alencar; 
Maria Betânia, de Capiba; Maria Bonita, de Agostín Lara; 
Beatriz, de Dante Alighieri; e Lolita, de Vladimir Nabokov. Trata-
se de mulheres que habitam o imaginário das artes e que 
desempenham papéis importantes na cultura de sua época, 
tornando-se figuras míticas, cujas representações visuais se 
multiplicaram através dos tempos. Vejamos a trajetória de 

quatro dessas mulheres-mito e como Daniel Santiago explora 
esse imaginário feminino coletivo  
que se materializa pelo olhar individual de seus artistas/
fotógrafos convidados.

Comecemos por Helena de Tróia, filha do deus 
mitológico Zeus com Leda, que desde criança desperta a 
atenção dos deuses e mortais por conta de sua beleza. 
Ainda adolescente, foi raptada por Perseu e por Pirítoo, 
sendo resgatada pelos Diôscuros e levada de volta para o 
reino da Lacedemônia, onde era princesa. Seu pai mortal, 
Tíndaro da Lacedemônia, manifestou a intenção de casá-la 
e todos os príncipes poderosos da Grécia se apresentaram 
para cortejá-la. Perplexo com a quantidade de pretendentes, 
Tíndaro comprometeu todos os príncipes mediante 
juramento a acatarem a escolha de Helena. Assim, Helena 
escolhe Menelau, futuro rei de Esparta. Diz o mito grego 
que, nesta época, Helena era a mulher mais bela da Terra. 
Paralelamente, Afrodite, Hera e Atena envolvem-se numa 
disputa para saber qual delas era a mais bela deusa do 
Olimpo. Sabendo que o pastor de ovelhas Páris seria o jurado 
do concurso, Afrodite oferece Helena em troca do voto do 
mesmo. Logo, Afrodite obtém o prêmio e cumpre o prometido: 
aconselha Páris a ir até Esparta para sequestrar Helena e 
se refugiar em Tróia. Assim, todos os acontecimentos da 
Guerra de Tróia giram em torno da disputa por Helena e sua 
beleza quase sobrenatural. O mito de Helena não é o único 
que evoca a beleza feminina como causadora de guerras e 
disputas entre homens e mulheres. Trata-se da dimensão 
quase irracional de se apreender o belo, aquilo que seduz 
pelo olhar e que se torna irresistível.

Helena de Tróia, fotografada por Roberto Botelho, posa 
de perfil com seus longos cabelos castanho onde seu olhar 
austero fita o horizonte azul que divide o céu e o mar. Aqui se 
revelam duas belezas: a beleza carnal da própria Helena e a 
beleza inacessível representada pelo azul do horizonte; assim 
como nos fala o mito de Helena de Tróia, onde as belezas dos 
mortais encerrados em seus corpos e a beleza dos deuses que 
estão nos céus do Olimpo recursivamente dialogam.

A questão do Belo que permeia nosso imaginário 
também pode ser apreciada na fotografia de Kilian Glasner 
que representa Beatriz de Dante Alighieri. Acredita-se que a 

3 | Os artistas visuais/fotógrafos convidados foram: Bruno Vieira; Bruno Vilela; Fernando Peres; Fred; Gil Vicente; Kilian Glasner; Manoel 
Veiga; Márcio Almeida; Paulo Meira; e Roberto Botelho.
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italiana Beatriz Portinari (1266 – 1290) tenha com sua beleza 
tornado-se a musa do escritor Dante e a inspiração para o 
poema épico A Divina Comédia. Sob a influência da beleza 
de Beatriz Portinari, Dante em A Divina Comédia atribui a ela 
o símbolo da Fé durante sua aventura no Inferno, Purgatório 
e no Céu. Beatriz não foi apenas inspiração para o clássico 
A Divina Comédia, mas também para os sonetos de La Vita 
Nuova, onde Dante declama seu amor por ela. A Beatriz de 
Glasner encarna o devaneio da beleza que provoca nosso 
olhar, onde uma bela mulher de corpo escultural desliza nua 
em um momento de total intimidade, envolvendo-nos numa 
aura de sedução. Não me sinto um observador da cena, tenho 
a impressão de estar lá, ao seu lado, sem puder tocá-la... A 
foto materializa um sonho; não vejo o rosto da bela mulher, 
páginas voam pelo recinto e ela se curva sobre uma cama 
de livros. Não estaria a Beatriz deitada sobre toda literatura 
conhecida, pois A Divina Comédia narra à aventura universal 
dos homens e do amor? Não estaria a bela Beatriz eternizada 
em foto nos convidando, com seu encanto, a partilhar de uma 
intimidade platônica, mediada pela imagem e enriquecida 
pelo o imaginário de quem a aprecia?

Em Lolita, eternizada pelo fotógrafo Gil Vicente, vemos 
uma adolescente deitada que nos encara com um olhar negro 
e doce que beira a pureza ingênua. Suas mãos, posicionadas 
uma em direção à boca e a outra assentada sobre a calça 
laranja na altura da pélvis, sugerem uma remota lascívia. O 
romance Lolita (1955) foi escrito por Vladimir Nabokov e narra 
a obsessão de um homem, cujo pseudônimo é Humbert, 
pela pré-adolescente Dolores Haze. Dolores, ou Lola (apelido 
familiar), tem 12 anos e é filha da viúva Charlotte Haze que 
oferece abrigo a Humbert na pequena cidade de Ramsdale, na 
Nova Inglaterra. Humbert aceita morar com a família Haze por 
causa de Lola. 

A partir de então, estabelece-se uma relação doentia, 
obsessiva e sexual entre Humbert e Lolita que culmina numa 
separação dramática. Em seu romance de facetas eróticas, 
Nabokov consolidou o arquétipo da ninfeta/lolita – figura 
feminina que se encontra em transição de menina para 
mulher, período em que se cristaliza a beleza da mulher 
jovem; simbolismo da tênue separação entre a ingenuidade, a 
sexualidade e o poder de provocação. 

O estado voyeur de quem lê o romance de Nabokov, 
ao acompanhar as aventuras eróticas de Lola e Humbert, se 
desdobrou em extenso simbolismo encarnado nas estrelas 
pornôs teens, nas PinUps e em todo um imaginário e culto 
das belezas da mulher jovem. Gil Vicente, provocado pelo 
simbolismo da Lolita evocado por Santiago, a materializa 
fotograficamente a partir de seu imaginário: jovem mulher 
de olhos e cabelos negros, menina morena que pode ser 
qualquer adolescente de nosso círculo social, mas que 
encarna toda a carga simbólica de sexualidade pelo fato de, 
partindo da imagem fotográfica, ter se eternizado como a 
Lolita de Eflúvios Artificiais...

Outra figura-mito feminina evocada nos eflúvios é a 
Capitu, que habita o universo da obra Dom Casmurro (1899), 
do escritor Machado de Assis. O contexto histórico que narra a 
vida de Bento de Albuquerque Santiago é o Segundo Império 
no Rio de Janeiro; de sua juventude até sua maturidade, de 
sua ida ao Seminário ao seu casamento com Maria Capitolina 
Santiago – Capitu. Bento, que se torna conhecido como Dom 
Casmurro, passa a desconfiar que Capitu, sua esposa, o traía 
com seu amigo falecido Escobar. 

A desconfiança de Casmurro chega ao extremo 
quando acredita que seu filho com Capitu é muito parecido 
com Escobar. O poderoso perfil de Capitolina dá vazão à 
desconfiança machista de Dom Casmurro, pois Capitu é 
uma mulher à frente de seu tempo, inteligente e de espírito 
independente, forte e envolvente. A imagem da mulher 
morena de olhos grandes e penetrantes que, determinada, 
nos encara é o registro fotográfico realizado pelo artista visual 
Márcio Almeida. 

Nesta foto, que compõe os eflúvios, a Capitu de Almeida 
se revela para nós em um ambiente cercado pelo verde de 
um jardim ou de uma mata, local de intimidade, de reclusão 
ou de mistério. Por um momento, a Capitu de Almeida parece 
estar sendo flagrada, embora sua postura não demonstre 
surpresa ou desconforto. Seus adereços femininos (brincos 
e fivela) parecem indicar que foi ao encontro de alguém, mas 
não há ninguém a não ser ela própria! A imagem da Capitu 
dos eflúvios reforça a aura enigmática da Capitolina do 
universo de Casmurro, assim como a dúvida histórica de sua 
infidelidade e beleza.

4 | Os potes de vidro numerados conti-
nham alecrim, alho, essência de morango, goiaba 
madura, hortelã, lavanda Johnson, manjericão, 

queijo coalho, sabonete Alma de Flores e sabone-
te Phebo Clássico. Era dada ao público espectador 
durante a mostra a opção de cheirar essas fontes 

aromáticas e associá-las através do número que 
estavam nos potes aos números que se encontra-
vam nas legendas das fotografias. 
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Os quatro exemplos acima elencados se somam 
aos poderosos arquétipos femininos invocados por Daniel 
Santiago, tais como: Julieta de Romeu e Iracema. Junto a 
essas imagens fotográficas estão os eflúvios, ou melhor, os 
aromas e as fragrâncias hipotéticas dessas mulheres que 
foram dispostas ao público em potes de vidro3 numa mesa no 
centro da sala na ocasião da exposição. O espectador tinha 
além das imagens, as fragrâncias que numeradas remetiam as 
personagens femininas eternizadas pelos artistas/fotógrafos 
convidados. Assim as imagens são acompanhadas pela 
experimentação dos eflúvios que foram criados por Santiago 
a partir da combinação de vários ingredientes. A associação 
desses elementos (imagem/aromas) possibilitam narrativas 
sobre as personagens femininas, onde o público e convidado 
a criar a partir da experiência sensorial, a presenças dessas 
mulheres. A exposição Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
ficou em temporada no Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães – MAMAM entre os dias 14 de setembro a 20 de 
novembro de 2011.

Portanto, Santiago joga com a temporalidade das 
imagens fotográficas proposta por ele e materializada 
por outros artistas, desfazendo os elementos imagéticos 
sincrônicos dessas figuras femininas; instaurando um jogo 
de combinações simbólicas, que expandem os conceitos 
históricos de que a fotografia é um recorte duro e frio do 
tempo e do espaço, evocando, inclusive, a memória olfativa. 

A experiência proposta por Santiago faz-nos considerar 
que a imagem fotográfica também é um elemento constituinte 
do processo dinâmico e organizador do imaginário, no qual o 
sujeito utiliza sua memória ao ser provocado pela imagem; um 
exercício de construção dialógica entre o passado individual e 
a história da coletividade representada por figuras femininas 
culturalmente conhecidas. É inquestionável a influência da 
cultura na construção do olhar do espectador que se propõe 
a decifrar os códigos estéticos da imagem fotográfica; e este 
fato é mais um exemplo de como a obra de arte tem o poder 
de expor questionamentos universais do homem, religando 
o sujeito aos fragmentos da realidade, tornando o tempo 
simultaneamente reversível e irreversível.

As fotografias que fazem partem de nossos álbuns 
familiares ou dos acervos dos museus são relíquias de 
nossas vidas e da existência humana. No acervo fotográfico 
do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães – MAMAM, 
Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas, de Daniel Santiago, 
nos convida a penetrar no universo dialógico e polissêmico da 
fotografia a partir do imaginário individual e coletivo.
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DA POÉTICA FOTOGRÁFICA NO MAMAM
Fotografia e a conquista do pátrio poder

“Quand la couleur est à sa richesse la forme est à sa 

plenitude.”

Paul Cézanne
“Quand le grain de l’argent est à sa justesse, le rêve est à 

sa vérité.”

Jean-Claude Lemagny

Gostaria de esclarecer, inicialmente, que o recurso ao 
termo “poética” empregado neste texto diz respeito ao seu 
uso como instância de criação ou, melhor dizendo, como 
conduta  de instauração da obra de arte como um todo, 
em um sentido próximo ao feito por Paul Valéry em relação 
à literatura2 e assumido e estendido posteriormente por 
René Passeron3 em relação a outras linguagens criativas 
que lhe são, ou não, derivadas diretamente como pintura, 
fotografia, teatro, performance, cinema, música, dança, etc. 
As pesquisas de crítica genética4 efetivam-se também dentro 
da valorização da elaboração da obra iniciados por Valéry 
através do estudo de documentos do seu processo e contam 
com boa difusão no Brasil.

Isto se dá como escolha nossa devido ao fato de 
que a consciência, ao debruçar-nos sobre as obras que 

fazem parte do acervo do MAMAM que sejam concernentes 
ao envolvimento com a linguagem fotográfica, nos colocou 
de imediato na posição de estabelecer a fotografia como 
material, canal expressivo ou ainda pensamento norteador 
e/ou subjacente, mesmo ainda quando o resultado final do 
trabalho apresentasse suas necessárias fricções com outros 
modos de expressão; o que nos  obrigou a considerar, por 
vezes, nas análises, algumas das etapas que antecedem a 
obra tal como ela foi apresentada ao público e anexada à 
coleção do museu. 

Na coleção do MAMAM, segundo levantamento 
efetivado para este projeto, encontram-se cerca de 60 obras 
oriundas de artistas que fazem/fizeram recurso frequente, 
ou não, à fotografia em suas condutas de criação. Porém, é 
facilmente observável que essa tem sido uma prática que tem 
ganhado muita visibilidade na cena atual das artes plásticas. 
Na impossibilidade de abraçar individualmente, nesse breve 
ensaio, a conduta criativa de todos os artistas representados 
no museu, detemo-nos em considerar, apenas para efeito 
de nossas problematizações, alguns agrupamentos não 
estanques e não exaustivos em torno de algumas poéticas e 
alguns conceitos que possam nos ajudar na compreensão da 

Ma do Carmo Nino1
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Sorbone – Paris. É professora do Curso de Gra-
duação em Artes Visuais e integrante do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras –PPGL da 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
Foi curadora adjunta do Programa Rumos Artes 
Visuais 2001/2003 (Instituto Itaú Cultural, São 
Paulo) e exerceu a Coordenação de Artes Plás-
ticas da Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj 
(2008/2009). Desenvolve pesquisa e publica 
na área das intersecções entre linguagens 
com ênfase em fotografia, pintura e cinema.

2 | Paul Valéry, De l’enseignement de la 
poétique au Collège de France, “Introduction 
à la poétique”, 2e éd. Paris: Gallimard, 1938.

3 | Pesquisador do CNRS, artista plás-
tico, organizador de inúmeros livros sobre a 
Poïetique, por ele oposta ao campo tradicio-
nal da Estética, esta mais preocupada com a 
recepção da obra acabada. Sobre a concepção 
desse campo do conhecimento ver Pour une 
philosophie de la création, Paris, Klincksieck, 
1989. No Brasil, do mesmo autor, na Revista 
de Artes Visuais Porto Arte (ISSN 0103-7269), 
Da estética à poiética (no 15, 1997), ou ainda A 
poiética em questão (no 21, 2004).

4 | No Brasil, Cecília Almeida Salles 
conduz pesquisas neste campo da crítica 
genética, que coloca o foco no processo  
de construção da obra de arte. Ela também 
vista em suas várias formas de expressão, 
indo da literatura, passando pelo teatro,  
cinema, artes visuais, etc., assumindo  
a perspectiva pós-moderna de que o pro-
cesso criativo se dá em uma agregação in-
finita de ideias de caráter transdisciplinar. 
Ver, entre outros da autora, Crítica Gené-
tica: fundamento dos estudos genéticos 
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edificação de uma atitude estética face à fotografia chegando 
até os dias de hoje a partir dessa coleção. 

Uma das instâncias mais ligadas aos inícios da fortuna 
crítica da fotografia, que será intensificada após a década 
de oitenta, associa-se ao fato de ela ser uma imagem 
mecânica, ou seja, cuja gênese independe de mão humana, 
uma imagem acheiropoieta5. Isso questiona a compreensão 
estabelecida de trabalho no Ocidente, profundamente 
ancorada na noção de algo que é penoso e sugere esforço, 
levando-nos a eleger outros valores que lhe são intrínsecos 
para exaltar sua essência e poder, finalmente, fazer-lhe 
justiça, compreendendo-a em toda sua extensão, importância 
político-social e valor estético. 

A partir da instância com ênfase no aspecto da 
iconicidade, cuja característica seria a sua analogia (qualidade 
mimética) com aquilo a que ela se refere, tem-se também, em 
um momento posterior, a reivindicação de sua indexicalidade, 
baseada na conexão de causa/efeito com o seu referente. 
A união dessas duas abordagens, em termos da teoria dos 
signos, vai ser imprescindível para marcar um pensamento 
sobre a fotografia como uma linguagem em peregrinação na 
busca de uma sintaxe própria em vias de efetivar de vez sua 
legitimação estética, em paridade com meios, tradicionalmente, 
não mecânicos como a pintura ou o desenho. 

 Como herdeira da tradição perspectivista, retratar a 
aparência da realidade; dialogar com os gêneros da história 
da pintura como a paisagem, o retrato, a natureza morta; fixar, 
no tempo, o momento efêmero teatralizado, ou não; incitar, a 
partir da imagem, a sensação da experiência do real sempre 
foram alguns dos apanágios do fascínio provocado pelas 
fotografias. Este fascínio se deve ao fato de que a aparição 
fotográfica, ao nos remeter à realidade por ela capturada, nos 
envia também à lembrança, à imagem interior que temos ou 
poderíamos ter dessa realidade. Por esta via, o que é evocado 
é o mundo interior através do sonho, da imaginação, da 
fantasia. Há todo um interesse suscitado pelas questões da 
memória na arte, uma vez que vivemos imersos em um fluxo 
de tal dinamismo e intensidade que tendemos a esquecer ou, 
simplesmente, não perceber atentamente o que se passa. 
Então, a arte viria como o contraponto, a resiliência necessária 
a esse estado de coisas. É, principalmente nesse sentido, que 

percebemos algumas das propostas de imagens fotográficas 
que constam no acervo: Ma de Fátima Pombo de Barros 
(Criança em S. Lourenço); Osmar Villar (Composição, 1983); 
Gilberto Augusto Marcelino (Mulher e frutas); Stela Maris 
(Feira livre de Caruaru, 1986); Claudio Maranhão (O circo de 
pobre); Pedro Luiz (Desafio, 1984); Josenildo Tenório (Dia de 
Parada); Pedro Ribeiro (Sem título, 1984); Sony Santos (Lição 
muda); Pedro Arcanjo (Laroie); Braulio Pinho (A noiva e o porco 
e O religioso e o porco, 1978); Abdias Alves do Nascimento 
Filho (Meu Horizonte); Brivaldo Campelo (Paisagem 1 e 2, 
1986); Maria das Graças Cassoti (Bucólico II, 1963); Solon 
Ribeiro (Hélio Oiticica vestindo parangolé). Temos ainda uma 
homenagem explícita feita ao fotógrafo Marc Ferrez (João 
Câmara, O olho de M. Ferrez, Litogravura, s.d.). 

Tempo, memória, lugar, território, corpo, experiência 
parecem ser instigadores para certo número de artistas que 
veem na fotografia, ou ainda em sua associação com vários 
recursos como impressões, marcas, sobreposições, etc., o 
meio privilegiado de compartilhamento de ideias. Brígida 
Baltar, em Coleta de Maresia (2001), ressalta mais a condição 
fenomenológica do que a estética, ao propor, via fotografia, a 
sensação subjetiva e afetiva implícita no ato de coleta de algo 
imponderável como maresia ou orvalho. Carlos Mélo investiga 
a relação entre corpo e espaço, em Sem título, da série Carnos 
(2003), na qual se fez fotografar despido, interagindo e 
fundindo-se com os espaços do MAMAM, numa metáfora da 
relação complementar entre sujeito-objeto, basilar de nosso 
estar no mundo. Regina de Paula nos proporciona, em duas 
fotografias colocadas lado a lado (Sem título, díptico da série 
Não Habitável – 2000), a experiência de uma situação limite, 
na qual dois espelhos de segurança refletem um ao outro 
negando sua condição de passagem (é um corredor), onde 
não há presença de pessoas, mas, ainda assim, solicita-
se o corpo. Sandra Cinto (Sem título – 2003) se vale de um 
conjunto de fotografias como um dos elementos conectivos, 
embora não narrativos, que participam do universo onírico 
proposto por seus delicados ambientes compostos por 
desenhos e objetos, nos quais somos convidados a imergir. 
Flavio Emanuel (Saída free – 1998) é um artista que referencia 
o corpo na sua relação com a ciência e se vale da fotografia 
no processo de construção do trabalho, mas associando-a 

5 | O exemplo de “ícone não feito 
de mão humana”, ao qual a fortuna críti-
ca, em geral, vai utilizar para referenciar a 
fotografia é a imagem do sudário de Turim 

(ver ícone ou verdadeira imagem). O livro de 
Philipe Dubois, O Ato Fotográfico e Outros 
Ensaios, tr. M. Appenzeller, Campinas, Papi-
rus (1990), 2004, delineia claramente esse 

processo vivenciado por essa linguagem, 
tomando como paradigma o real e a fotogra-
fia como espelho, elemento transformador 
e traço. 
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a outros meios e técnicas como a pintura e impressões, 
por exemplo, como se essas fossem retiradas do universo 
científico. Rivane Neuenschwander (Recife, setembro de 2003), 
em um conjunto de trinta imagens, nos leva a considerar 
aquilo que, em princípio, tenderíamos a não dar importância; 
com isso, situa sua fala poeticamente na sociedade, dando 
poder ao prosaico, ao simples, a partir de vários tipos de 
manifestação que vão da imagem à palavra, ao gesto ou aos 
momentos banais da vida. Thiago Rocha Pitta (Sem título – 
2003) tem se mostrado um artista que procura apresentar as 
potencialidades da paisagem seja na (in)definição de seus 
territórios, em imagens com formas divergentes daquilo a que 
elas se referem, seja na observação e no questionamento 
daquilo que é intangível ou incorpóreo. Alex Flemming 
se faz presente com duas obras da série Body Builders, 
ambas de 2001, intituladas Georgien e Israel. Elas mostram 
fotografias de corpos de atletas nos quais são aplicados 
mapas territoriais de zonas de conflito e frases da narrativa 
bíblica, onde o corpo e a pele entram como metáforas da 
vulnerabilidade humana em face de situações nas quais 
o caráter humanitário é ignorado como princípio maior de 
preservação da vida. 

Considero, porém, que os cartemas de Aloisio 
Magalhães constituam um elemento nodal e incontornável 
para pensar a fotografia dentro do caminhar para a sua 
legitimação como arte no cenário regional. Os cartões postais 
são a base para o cartema, elemento que, dentro da história 
da fotografia, constitui um momento importante no processo 
de concepção, distribuição, compartilhamento e banalização 
do cliché fotográfico, iniciado pela moda das cartes de visite 
ainda no século XIX. Imagens de massa, exemplos majoritários 
de concepção vernacular, reproduzidos fotomecanicamente, 
evidenciavam, principalmente, elementos de orgulho cívico, 
acontecimentos, lugares ou sitos históricos. As peças 
de Aloisio que fazem parte da coleção do MAMAM são 
todas do ano de 1979, mas a sua produção como artista, 
designer, cenógrafo e figurinista contempla um investimento 
de pesquisa iniciado no começo da década de setenta, 
relacionando a fotografia e o design. 

Antônio Houaiss cunhou o neologismo “cartema” para 
dar conta de uma produção que, ao apropriar-se de uma 
imagem comum, elege como tema principal o mesmo cartão 
apresentado serialmente e disposto a partir de rotações e 
espelhamentos. Isso ressalta o caráter gestáltico a partir da 
pregnância de uma forma e/ou cor dominantes, fazendo com 
que nossa percepção se alterne entre o conteúdo (figurativo) 

da imagem de base e as novas configurações imagéticas 
de cunho mais abstrato em termos de equilíbrio, clareza e 
harmonia, advindas dessa operação criativa. Tudo se passa 
como se Aloisio, lúdica e democraticamente, nos incitasse 
a considerar a criação em diálogo com o ato de apropriar-
se, a partir de uma imagem múltipla de diversos autores e, 
muitas vezes, anônima, questionadora do conceito de autoria, 
como o fizera a colagem inaugurada no cubismo, o ready 
made duchampiano e a fotomontagem décadas antes. Se 
a fotografia como expressão por si só já se eximia do fazer 
manual, no caso, aqui, a ênfase recai sobre a ideia de um 
mundo de imagens cuja ubiquidade não abre espaço para 
a angústia da cópia, uma vez que questiona radicalmente a 
noção de originalidade e as disponibilizam para o (re)uso. A 
dimensão política dos cartemas situa-se, assim, na esfera de 
reconhecimento do potencial educacional da fotografia em 
atender a função social de democratização da produção que 
vai reverberar ao longo das décadas seguintes.

É nesse sentido da apropriação, colocada aqui em 
abismo, que podemos perceber também os cartemas 
executados alguns anos depois pelo artista pernambucano Gil 
Vicente, no início do segundo milênio, também pertencentes 
ao acervo do museu. De fato, consta explicitamente como 
subtítulo dos trabalhos a expressão “visita à casa de Aloisio 
Magalhães”, numa citação clara e metalinguística dessa 
dimensão que já estava presente em Aloisio e que Gil, 
conscientemente, reivindica para si como operação poética. 
No entanto, Gil não reitera o uso de imagens de autores 
diversos; fotografa a si mesmo e a outros em ambientes 
da casa de Aloisio. Ele se vale, sim, do modus operandi 
do seu antecessor e, assim, seu trabalho pede para ser 
percebido menos em seu caráter formal e gestáltico e 
mais dentro daquilo que ficará conhecido como a técnica 
do apropriacionismo, e vai caracterizar, em seus diversos 
avatares (como o colecionismo, a citação), uma boa parte da 
produção contemporânea.

Paulo Bruscky, filho de fotógrafo, é um artista cujas 
experiências questionam também a reprodutibilidade, a 
ampla difusão, apontando para a crise da noção de original e 
da autenticidade, sendo um dos precursores na utilização de 
novos meios na cena brasileira. A fotografia como principio 
operatório de sua poética assume-se, por exemplo, como 
meio de registro performático ironizando o papel do artista 
visto pela alta cultura como participe de uma elite (em 
Artistas Limpos e desinfetados, 1987, em parceria com Daniel 
Santiago) ou como memória e registro de uma ação (Sem 
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destino, 1975-1983). Estão também nas apropriações de 
imagens de identidade anônimas feitas por lambe-lambes (em 
Anonymous, 1975), nas experiências com xerografia/faxarte 
onde a questão indicial é enfatizada (América Latina,1976; 
Brasil gente urgente urge, 1979; Personas,1993 e Studys, 1993).  
A arte – correio, com ou sem a fotografia, mas sempre fazendo 
uso de processos indiciais como carimbos e marcas, coloca 
em curto-circuito a produção, materialidade e circulação da 
ideia mesmo de arte e do lugar onde mostra-la.  Há ainda 
as citações a artistas (Homenagem a Marcel Duchamp, 
1982), todas obras presentes no acervo do museu. Como em 
Duchamp, humor, ironia, irreverência, e apropriação se faz 
presente em seu percurso para confirmar a necessidade de 
um estado permanente de inquietação como catalizador de 
produção artística. 

Percebe-se, na obra de Jeanine Toledo intitulada Raízes 
(2003), como a artista concebe um objeto híbrido, composto 
de uma caixa de acrílico, fotografia de pernas femininas e 
acetato, evocando, nas palavras incorporadas em destaque ao 
objeto (Si tengo alas pa’ volar), uma frase que consta no diário 
da artista mexicana Frida Kahlo.  Deslocada do seu contexto 
original confessional6 – pois em Kahlo a frase funciona como 
legenda para um desenho de pés concebidos como amuletos 
ou ex-votos e remete à amputação da perna direita à qual a 
artista mexicana se submeteu como consequência de uma 
gangrena –, a obra concebida por Jeanine se insere dentro 
de um diálogo consciente que a brasileira estabelece com 
vários artistas, sejam homens ou mulheres, ao longo da 
história da arte, e presente em várias de suas peças. O título 
Raízes ganha, então, um significado que aponta para a ideia 
de origem, de aderência, de chão, dando um sentido que 
vai além da obviedade da fotografia dos pés e do seu poder 
simbólico de base e de sustentação, apontando para o ato de 
re(f)verência efetivado pela artista.

De Vik Muniz temos a obra intitulada Sócrates – série 
Aftermath (o Depois), de 1998, inserida em sua visão de 
artista que utiliza a fotografia criticamente como meio de 
reinterpretar imagens que fazem parte da nossa cultura 
visual, sejam estas da história da arte ou banalizadas pelas 
mídias sociais. Trabalhando, prioritariamente, em séries, Vik 
reconstrói imagens efêmeras a partir de materiais inusitados 
que dialogam com o conteúdo da representação e, em 

seguida, as realiza em cibachrome, saída final do trabalho. No 
caso dessa série criada para a 24a Bienal Internacional de São 
Paulo, o artista motivou-se pela observação das condições 
de precariedade de crianças de rua em São Paulo. Ele 
estabeleceu contato com elas e as fotografou, após lhes pedir 
que escolhessem e imitassem posturas a partir de imagens 
de um livro de história da arte. Em seguida, reconstruiu essas 
poses e retratos em material de refugo, descartes urbanos do 
carnaval, material sem valor, o que coloca a relação direta e a 
visão crítica problematizada com o tema representado.

Paula Trope (Tríptico Pinhole, da série Sem simpatia, 
2005) é uma artista engajada, com um trabalho de 
embasamento humanista que adequa criticamente a 
eleição de uma forma de expressão artesanal de fazer 
suas imagens – fotografia pinhole – com o seu propósito 
de trabalhar interagindo colaborativamente com crianças/
jovens pertencentes a circuitos periféricos de grandes 
cidades brasileiras. Capacitados pelo precário instrumento 
pedagógico do aparelho artesanalmente construído, eles 
trazem seu cotidiano, sua realidade para dentro dos espaços 
institucionais. Porém, a artista não tem como objetivo o 
caráter documental: a ela interessa o imaginário desses 
jovens, sua constituição como sujeitos e, por isso, delega-
lhes o poder de escolha sobre o que querem mostrar, via 
fotografia, sobre si mesmos. As fotografias são embaçadas, 
com contornos imprecisos e reforçadas pelas distorções de 
escala do seu modo de produção, que alteram espacialmente 
o ambiente, obscurecem a identidade dos meninos, extraindo 
do aparato uma invenção estética que reforça o partido 
subjetivo tomado pela artista. Com formação em cinema 
e herdeira de ideias do cinema novo, Trope evoca, em seu 
trabalho, também a tentativa de Hélio Oiticica de trazer as 
pessoas das favelas para o mundo das exposições de arte, 
sem, no entanto, recorrer a sua representação. 

Bruno Vieira imprime fotograficamente uma paisagem 
sobre uma persiana em Obrigação do horizonte... vista 
inevitável. Como indicado no próprio título, há uma 
ênfase, como uma mise en abîme, na ideia de horizonte, 
elemento essencial da paisagem, da qual não podemos nos 
desobrigar, a partir das linhas horizontais constitutivas do 
próprio suporte escolhido. Caso nos fosse dada a chance de 
manipular a persiana, a imagem impressa se ocultaria ao 

6 | A frase completa: Pies para que los quiero si tengo alas pa ’volar, escrita em 1953. Ver Sarah M. Lowe, The Diary of Frida Khalo, um 
intimate self-portrait, tr. B.Crow de Toledo, R. Pohlenz. NY: Abrams, 1995. Comentários da autora na p. 274, fig. 134.  
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olhar, mas as linhas formadas pelas barras permaneceriam 
nos conscientizando da inevitabilidade de sua presença. Em 
outro trabalho anterior, também presente no acervo, intitulado 
Série Invasões: Três Pinos, a atenção de Bruno se volta para 
apreender o deslocamento da sombra de três pinos em uma 
rua qualquer: ele circunda em amarelo a sombra projetada 
nos paralelepípedos e as fotografa em momento posterior, 
quando a diferença entre os contornos do seu desenho e da 
sombra se fazem visíveis. Aqui também percebemos a mise 
en abîme, pois sombras, como fotografias, são índices e, ao 
fotografar um índice, o artista faz eco ao tema do duplo, e 
essa duplicação não é somente via registro, mas recriada, 
por meios intrínsecos à fotografia, em um conjunto de signos 
estritamente produzidos pela luz.

Albano Afonso, como indicado no título da sua obra 
Autorretrato com Rembrandt (2001), estabelece também um 
diálogo intertextual com o passado, no qual a problemática 
se dá a partir da relação que a imagem fotográfica estabelece 
com a superfície, a partir de perfurações que funcionam 
como poros. Seu processo de construção por subtração é 
bastante físico, quase escultórico e envolve a sobreposição 
de sua própria imagem de modo a coincidir com a imagem 
do artista por ele escolhido; e os furos ou poros feitos 
individualmente por ele funcionam como este indicador 
de um respiro, de uma passagem entre um plano e outro, 
remetendo a temporalidades diferentes. Fusão alusivamente 
ambígua também entre os códigos relativos à pintura e à 
fotografia, dentro do gênero (autorretrato) compartilhado nas 
duas formas de expressão, que aqui podem ser vistos como 
representativos dos respectivos períodos, mas fundidos em 
um estado de suspensão entre passado e presente.

Rosangela Rennó explora, incansavelmente, via 
metalinguagem, em toda sua obra, os códigos da fotografia 
como linguagem, matéria, usos e funções sociais ao longo 
da sua história. No díptico Parede Cega (1998-2000), as 
fotografias, sobre as quais nada se percebe como imagem, 
foram pintadas e expostas sobre painéis de espuma e lycra, 
tudo na cor cinza. Dispostas em ângulo de 900, aludem 
a um espelhamento ou abertura (janela) de um espaço-
tempo que lhes é negado, como se fossem duplicados em 
relação à própria parede sobre a qual são apoiados. Jogo 
complexo entre velar/revelar, entre a incitação e a negação, 
que constitui um dos eixos explorados pela artista em seus 
trabalhos. A moldura, que tem função de indexação, de 
enquadramento, aqui se alia a esse processo de negação 
da referência especular.  Se o papel de espelho do real pode 

ser durante bastante tempo imputado à fotografia, Rennó 
nos aponta que para além da função mimética existem 
as opacidades relativas à imagem – o ponto cego –, que 
devemos sempre considerar e explorar para além do que se 
mostra visível. 

Lucia Koch, em fotografias como Cream cracker (2004), 
subverte a nossa percepção da realidade através da alteração 
da escala com pretensões arquitetônicas e da densidade dos 
materiais aos quais elas se referem, indicadas inclusive nos 
seus respectivos títulos. A partir da fotografia de interiores 
de caixas de embalagens de vários tipos, Lucia torna ficcional 
a relação provocada pela sensação de espaço através da 
imagem. Faz parte de todo o processo pensar a dimensão da 
imagem em relação ao ambiente onde será mostrada, como se 
tudo acontecesse em termos de continuidade espacial entre 
a imagem e o observador diante dela. Diante dessas imagens, 
temos a sensação de estarmos dentro do ambiente ao qual 
elas fazem alusão. Trata-se de uma forma da artista nos 
provocar a consciência de um espaço virtual, que, no entanto, 
não se revela claustrofóbico, visto que as luzes – como 
sempre na trajetória da artista – são amplamente colocadas 
em destaque; elas, inclusive, têm o papel de afirmação da 
verossimilhança da espacialidade, sem deixar de evocar 
metalinguisticamente uma condição primeira da fotografia: 
uma caixa obscura com entrada de luz. 

Rodrigo Braga, na obra Sal e prata (2010), lança mão 
de uma fotografia, de um vídeo e de um texto manuscrito. 
Durante 15 dias, o artista cavou um buraco de 2,40m de 
profundidade com o auxílio de uma colher de prata em 
alusão a uma pessoa que trabalhou para sua família durante 
mais de vinte anos, com quem havia sonhado fazendo a 
mesma ação. Suor, esforço, ritual de repetição. Nenhum dos 
elementos constituintes da obra prescinde sobre os outros, 
eles são todos igualmente importantes e convergem para a 
performance da qual o vídeo é testemunha, assim como a 
fotografia também o é, atestando ser um tipo de obra que foi 
criteriosamente pensada, refletida antes de sua real execução. 
Ela assume também o seu caráter de hibridismo, inclusive na 
ambiguidade do papel entre documento e obra em si mesma, 
como se percebe com frequência na cena contemporânea. 
Nessa obra, o artista nos compartilha situações e sentimentos  
ligados a sua memória e de sua família, assim como a sua 
trajetória pessoal; mas este vínculo com a (sua) realidade 
dialoga, ao mesmo tempo, com a escolha consciente de 
não colocar a fotografia a serviço de captação da aparência 
do real, como um simples registro. Ao contrário, ele testa a 



realidade, nos dando a possibilidade de julgarmos sobre qual 
realidade ele trata e nos mostra. 

Vicente de Melo (Viagem noturna, da série Noite 
Americana, 2001) também é uma artista que questiona o real 
e sua aparência a partir dos limites e das características de 
seu próprio meio através da luz. No caso das imagens da série 
Noite Americana, há uma homenagem explícita ao cinema – 
através da técnica do uso da lente day for night – e também 
ao filme homônimo do diretor francês François Truffaut, além 
da evocação ao gênero noir, presente tanto na literatura 
quanto no cinema. Por si só a noite já traz implícita a ideia 
de imponderável, de mistério e de emoção, mas podemos 
associar essa poeticidade das imagens de Vicente à própria 
história da fotografia. É pertinente aproximar sua conduta 
criativa àquela dos pictorialistas, os quais, desde o início 
da trajetória deste meio, reconheciam e apregoavam que o 
caminho para a fotografia poder evocar a arte mais valorizada, 
como a pintura, residia na aura emanada pelas imagens a 
partir da densidade da subjetividade do olhar do fotógrafo,  
na sua capacidade de suscitar o imaginário do observador. 
Suas imagens são como fotogramas isolados de um filme cuja 
narratividade nos cabe complementar pela imaginação. 

Conclusão

A fotografia, inicialmente, era tida como uma 
imagem “precária”, sem qualidades, e destinada ao 
rápido esquecimento; trata-se de uma imagem puramente 
mecânica, cuja natureza prescinde da interferência da mão 
humana, portanto, considerada sem alma, sem arte ou forma 
autônoma. Ela também questiona a noção de trabalho, um 
noção de base fortemente bíblica, apreendida largamente 
pela civilização ocidental, e por isso sem singularidade, 
reprodutível, sem duração (devido sua instantaneidade). 
Porém, ocorre também que uma grande parte dos atributos 
da imagem, antes vistos como limitativos, passaram a ser 
valorizados exatamente por suas singularidades. O que 
define a fotografia como arte? O que existe além do instante 
decisivo preconizado como símbolo de uma era na história 
desse meio? Atualmente, a linguagem fotográfica é a base 
tecnológica, conceitual e ideológica que rege a compreensão 
do mundo como o vislumbramos, principalmente, a dos signos 
visuais feitos a partir do viés técnico. A mediação cultural – na 
qual a arte se inclui –, por certo, é o fator que permite que 
o estar no mundo através dos nossos desejos, percepção, 
sentimentos possa se dar de modo articulado.

A fotografia tornou-se o modelo emblemático da arte 
contemporânea, seu operador teórico e paradigma crítico. 
A arte tornou-se fotográfica porque as determinações 
conceituais ligadas a esse tipo de imagem passaram a 
importar mais do que suas qualidades materiais.  Fotográfica, 
mais do que necessariamente operando fisicamente através 
da fotografia, na qual o processo, muitas vezes, importa 
mais do que o resultado. Esta também é uma das dimensões 
que permitem a associação entre várias linguagens, este 
hibridismo que se percebe na produção atual. Assim intuem 
os artistas, uma vez que eles têm suscitado um leque 
considerável de apreensões com a fotografia que desmentem 
toda e qualquer visão simplista que dela possamos estar 
tentados a formular. É exatamente o complexo conjunto de 
atribuições de seus usos e funções na sociedade como um 
todo, quer estas sejam de natureza social, lúdica, (meta)
ficcional ou documental, que constitui todas como funções 
assimiláveis aos papéis desempenhados pela fotografia 
no cenário atual das artes e que atesta melhor esta sua 
peregrinação de pária à pátria. 
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OBRAS
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53

Osmar Villar
Composição, 1983
Fotografia sobre papel, 27,8 x 35,4 cm
Doação do artista.

Maria de Fátima Pombo de Barros
Criança em São Lourenço, sem data
Fotografia sobre papel, 40 x 30 cm 
Doação da artista

Gilberto Augusto Marcelino 
Mulher e frutas, sem data
Fotografia, 29,5 x 50 cm 
Doação do artista.



54

Claudio Maranhão 
O circo de pobre, sem data
Fotografia 19 x 27 cm
Doação do artista

Claudio Maranhão 
O circo de pobre, sem data

Fotografia 27 x 19 cm
Doação do artista

Stela Maris Alves de Oliveira   
Feira livre de Caruaru, 1986

Fotografia, 30 x 40 cm
Doação da artista



55

Pedro Luiz
Desafio, 1984
Fotografia 30 x 40 cm
Doação do artista

Josenildo Tenório
Dia de Parada, sem data
Fotografia 30 x 40 cm
Doação do artista

Pedro Ribeiro 
sem título, 1984
 Fotografia a cores sobre papel, 29,2 x 40 cm
Doação do artista



56

Sony Santos 
Lição muda, sem data

Fotografia, 40 x 29,2cm
Doação do artista

Pedro Arcanjo 
Laroie, sem data 

Fotografia, 50 x 60 cm
Doação do artista



57

Bráulio Pinho 
A noiva e o porco, sem data
Fotografia 24 x 18 cm
Doação do artista

Bráulio Pinho 
O religioso e o porco, sem data
Fotografia, 18 x 24 cm
Doação do artista



58

Abdías Alves do Nascimento Filho 
Meu Horizonte, sem data.

Fotografia sobre papel, 30 x 45,5cm
Doação do artista

Brivaldo Campelo 
Paisagem, 1986

Fotografia 30 x 40 cm 
Doação do artista

Brivaldo Campelo 
Paisagem, 1986

Fotografia, 24 x 30 cm
Doação do artista 



59

Maria das Graças Cassoti  
Bucólico II, 1963
Fotografia sobre papel, 100 x 74 cm
Doação da artista

João Câmara  
O olho de Marc Ferrez, sem data
Litografia, 35 x 50,1 cm
Compra



60

Solon Ribeiro
Mitos vadios 

Fotografia preto e branco
50 cm x 74 cm (cada foto) 

Ano 1978



61

Solon Ribeiro 
Hélio Oiticica “Delírio ambulatório”
Fotografia preto e branco
172 cm x 89 cm
Ano 1978
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63

Brígida Baltar 
Da série “Coleta da Maresia”, 2001
Fotografia 100 x 153,9 cm
Doação da artista

Brígida Baltar 
Da série “Coleta da Maresia”, 2001
Fotografia 100 x 153,9 cm
Doação da artistda



64

Carlos Mélo  
sem título, da série “Carnos”, 2003
Fotografia [díptico], 104 x 260 cm
Doação do artista

Carlos Mélo  
sem título, Da série “Carnos”, 2003

Fotografia, 130 x 104 cm
Doação do artista



65

Regina de Paula 
sem título, da série “Não Habitável”, 2000
Fotografia (díptico), 141 x 101,5 cm (cada fotografia)

Sandra Cinto 
sem título, 2003
9 fotografias montadas sobre pvc e emolduradas, dimensões variáveis 
Doação da artista



66

Thiago Rocha Pitta 
sem título, 2003

Fotografia, 50 x 150cm
Doação do artista

Rivane Neuenschwander 
Recife, setembro de 2003, 2003

 Fotografia (30 imagens), 15 x 21cm 
(cada imagem)

Doação da artista

Flavio Emanuel 
Saída free, 1998 

Técnica mista sobre lona, 180 x 135 cm
Doação do artista
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68

Aloisio Magalhães
Torre Eiffel , 1979

cartema, 41,5 x 59 cm 
Compra

Aloisio Magalhães
Mão segurando pedra, 1979
cartema, 59,5 x 41,5cm
Compra

Aloisio Magalhães
Cachorro acorrentado, 1979

cartema, 37 x 55,8 cm 
Compra



69

Aloisio Magalhães
Mãos entrelaçadas, 1979
cartema, 44,5 x 52 cm
Compra

Aloisio Magalhães
Cachorro em pé, 1979
cartema, 59 x 42,1 cm

Compra

Aloisio Magalhães
Pátio com colunas, 1979
cartema, 58,5 x 41,5 cm
Compra



70

Aloisio Magalhães
Nu masculino, 1979

cartema, 40,5 x 60 cm
Compra

Aloisio Magalhães
Menino na escada, 1979.

40 x 60 cm
Compra



71

Aloisio Magalhães
Pintor na Torre Eiffel, 1979
cartema, 60 x 42 cm
Compra

Aloisio Magalhães
Garrafa, 1979
cartema, 59 x 42 cm
Compra



72

Aloisio Magalhães
Moça nua e dois rapazes, 1979.

cartema, 59 x 42,3 cm
Compra

Aloisio Magalhães
Tobogã, 1979
cartema, 59,5 x 42 cm
Compra
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74

Gil Vicente:
Auto-retrato cartema – eu e Eudes Mota 
(visita à casa de Aloisio Magalhães), 2002 
Fotografias coladas sobre cartão, 60 x 60 cm
Doação Paulo de Tarso de Freitas Veloso

Gil Vicente:
Auto-retrato cartema – eu e Ton Marar (visita 
à casa de Aloisio Magalhães), 2003
Fotografias coladas sobre cartão, 60 x 60 cm 
Doação Paulo de Tarso de Freitas Veloso



75

Gil Vicente:
Auto-retrato cartema – eu e Maurício Castro 

(visita à casa de Aloisio Magalhães), 2002
Fotografias coladas sobre cartão, 40 x 60 cm

Doação Paulo de Tarso de Freitas Veloso 

Gil Vicente:
Auto-retrato cartema – eu e Nilton Picagli 

(visita à casa de Aloisio Magalhães), 2003
Fotografias coladas sobre cartão, 60 x 60 cm 

Doação Paulo de Tarso de Freitas Veloso

Gil Vicente:
Auto-retrato cartema – eu e Agnaldo Farias 
(visita à casa de Aloisio Magalhães), 2003

Fotografias coladas sobre cartão, 60 x 60 cm 
Doação Paulo de Tarso de Freitas Veloso
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77

Paulo Bruscky 
Homenagem a Marcel Duchamp, 1982
Fotografia a cores sobre papel, 24 x 30 cm
Doação do artista

Bruscky e Santiago (equipe)  
Limpo e desinfetado, 1987
Ofsset, 12,1 x 16,3 cm
Doação Paulo Bruscky



78

Paulo Bruscky 
Personas, 1993

Selo de artista/cópia xerografada em cores 
sobre papel picotado, 29,7 x 21,2 cm

Doação do artista

Paulo Bruscky 
Anonymous, 1975

Fotografias coladas sobre cartão, 
15,5 x 10,9 cm

Doação do artista



79

Paulo Bruscky 
Sem destino, 1975-1983
Ação postal/envelope, 8,8 x 13,5 cm 
(acompanha 5 cópias Xerox de fotografias 
relativas ao projeto. Doação do artista



80

Paulo Bruscky 
Brasil gente urgente urge, 1978

Colagens e carimbos, fotografia e offset 
sobre envelope, 12,1 x 24,2 cm

Doação do artista



81

Paulo Bruscky 
América Latina, 1976
Colagens e carimbos sobre envelope, 15,1 x 27,5 cm
Doação do artista



82

Paulo Bruscky 
Studys, 1993

Selo de artista/cópia xerografada em 
cores sobre papel picotado, 29,7 x 21 cm

Doação do artista
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84

Vik Muniz  
Sócrates, da série “Aftermath”, 1998
Fotografia, 128 x 102 cm
Doação Instituto Arte na Escola

Jeanine Toledo 
Raízes, 2003

Caixa de acrílico, fotografia, 
acetato e folhas, 26 x 21 x 15c

Doação da artista

Bruno Vieira 
Vista inevitável, 2010 
Fotografia impressa sobre persianas de madeira, 
160 x 100 x 3 cm



85

Paula Trope 
Da série Sem simpatia, 2004 - 2005
Tríptico Pinhole, 
200 x 164 x 5cm (Os meninos do morrinho), 
58 x 148 x 10 cm (Proteção da comunidade), 
67 x 126 x 10 cm (Sem simpatia)



86

Bruno Vieira 
Da Série “Invasões” (pino), 2006

Fotografia, 120 x 80 cm cada (tríptico)

Albano Afonso 
Autorretrato com Rembrandt, 2001

Fotografia, 126 x 98 cm
Doação do artista

Rosângela Rennó 
Parede Cega, 2000

Fotografias pintadas sobre painéis de espuma e 
lycra (díptico A), 166 x 101 x 7cm (cada painel)



87

Vicente de Mello 
Viagem noturna, da série 
“Noite Americana”, 2001
Fotografia, 94,5 x 94,5cm
Doação do artista

Lucia Koch 
Cream cracker, 2004
Fotografia, 275 x 300 cm
Doação da artista



88

Rodrigo Braga
Sal e prata, 2010

fotografia 40 x 60 cm, texto manuscrito e 
vídeo 9 min 20 s, cor, estéreo, 16:9

Doação do artista através do Prêmio Prêmio 
de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça MINC/ 

FUNARTE de 2009
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Kilian Glasner
Sem título, da série “Rua do Futuro”, 2009
Fotografia 70cm x 105 cm
Doação do artista 



90

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)
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Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas (Obra do artista 
Daniel Santiago)

Bruno Vieira 
A Dama das Camélias, 2011

Personagem criada pelo escritor Alexandre Dumas Filho em 
meados do século XIX. 

Fontes aromáticas: 3-4-9

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas (Obra do artista 
Daniel Santiago)
Bruno Vilela 
Julieta de Romeu, 2011 
Personagem feminina criada por William Shakespeare para o 
trágico romance  Romeu e Julieta. O texto foi publicado pela 
primeira vez em 1597.
Fontes aromáticas: 3-6-7

Eflúvios Artificiais de Mulheres 
Abstratas (Obra do artista Daniel 
Santiago)
Fernando Peres 
Iracema do Ceará, 2011 
A virgem dos lábios de mel. Índia 
da tribo dos tabajaras, criada pelo 
escritor José de Alencar. 
Fontes aromáticas: 4-7



92

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Fred Jordão 
Maria Bonita de Agustin Lara,  2011

Mulher imaginada pelo poeta mexicano 
Agustín Lara

Fontes aromáticas: 5-7-10

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Gil Vicente 
Lolita de Vladimir Nabokov, 2011 

Personagem femina criada pelo escritor 
russo Vladimir Nabokov. O romance, em 

língua inglesa, foi publicado pela primeira 
vez em 1955

Fontes aromáticas: 6-8

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Kilian Glasner 
Beatriz de Dante Alighieri, 2011

Personagem imaginada pelo poeta Dante 
Alighieri

Fontes aromáticas: 2-5-7
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Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Manoel Veiga 
Maria Betânia de Capiba, 2011

Mulher imaginada pelo poeta Capiba
Fontes aromáticas: 4-6-9

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago) 
Márcio Almeida 
Capitu Machado de Assis, 2011 
Mulher de personalidade forte e envolvente, 
criada por Machado de Assis em 1899, no 
romance Dom Casmurro 
Fontes aromáticas: 5-10
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Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Paulo Meira 
Madame Bovary, 2011 

Personagem feminina de um romance 
escrito por Gustave Flaubert, publicado na 

França em 1857 
Fontes aromáticas: 1-4-10

Eflúvios Artificiais de Mulheres Abstratas 
(Obra do artista Daniel Santiago)

Roberto Botelho  
Helena de Troia, 2011 

Personagem da Mitologia Grega, possuía a 
reputação de mulher mais bela do mundo

Fontes aromáticas: 1-7-8
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Clube de fotografia do Mamam
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Alcir Lacerda 
Procissão de São Pedro

Cláudia Jaguaribe 
Aeroporto
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Ricardo Labastier 
Lumaria

Rodrigo Braga 
Da série “Desejo eremita”
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Assistente de Montagem
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Assistente de Manutenção
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Assistente do Mamam no Pátio
Lorena Taulla

Assistente de Arte/Educação
Rebeka Monita

Arte-educadora
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