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a constituição de contextos situacionais 

Dr. Elisa de Souza Martinez - UNB 

 

 

Em exposição, a obra de arte tem seu significado construído na relação 

que estabelece com o contexto – o discurso curatorial – e, também, com outras 

obras com as quais está relacionada em um mesmo espaço. Neste segundo 

tipo de intertextualidade, consideram-se as relações construídas em um 

percurso de leitura que engloba na apenas as obras localizadas no mesmo 

espaço físico, mas também as que estão localizadas em um território cognitivo 

convocado pelo processo de apreensão do significado dos textos visuais.  

 

 

Configurações do estar e do perceber 

 

A entrada do Espaço Museológico era marcada pela sinalização, com o 

título Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos impresso 

sobre a parede externa, ao lado da entrada. Desde o local em que se chegava 

ao terceiro andar pela rampa de acesso, era possível ver o título, a uma grande 

distância, acima da altura das obras e dos visitantes. Impunha-se, situado entre 

as portas de entrada e de saída do Espaço Museológico. 

Após o ingresso no Espaço, vêem-se, desde o início, diferentes 

possibilidades de percurso e a variedade técnica das obras expostas. Vêem-se 

textos escritos, pinturas, imagens sacras, esculturas, objetos em néon e livros 
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antigos. Outras técnicas são identificadas ao longo do percurso, porém, desde 

o início, a leitura ocorre por intersemioses, na medida em que nestas se 

estabeleçam redes que conectam os textos aos seus respectivos contextos 

situacionais, físicos e cognitivos.  

É apenas na documentação e nas publicações da Bienal que o título de 

cada sala, e o período histórico indicado por este, é citado. O conjunto de 

obras, a iconografia cristã e as imagens da vida aborígine configura situações 

de uma época distante. Há ainda a informação impressa nas etiquetas, e os 

tipos de molduras. A arquitetura da sala introdutória, a Sala Séculos XVI-XVIII, 

entretanto, não possui qualquer tipo de ornato, de simulação cenográfica que 

situe, na leitura, um momento de referência passado. E, conseqüentemente, o 

enunciatário é o sujeito que busca a significação, que busca as relações entre 

as obras expostas, a partir do seu presente histórico e não da simulação de um 

tempo, séculos dezesseis a dezoito, no qual não é possível, de fato, viver. 

 

 

Espaço incompleto 

 

A parede frontal, paralela à entrada, compõe um nicho que, à direita, 

apresenta pinturas e textos. Antes da primeira pintura, na parede à direita, 

identifica-se um texto em letras maiores, separado, que produz a expectativa 

de obter referências para a leitura do evento. Se o título do Espaço é 

materializado de modo análogo ao título de um livro, este pequeno texto pode 

ser, então, considerado como um prefácio ou introdução. Seria esse texto a 

introdução para o livro já aberto? 

 

O excedente da minha visão contém em germe a forma acabada do outro, 

cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte, 

sem lhe tirar a originalidade. 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo  
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através de seu sistema de valores, tal como ele o vê; 

devo colocar-me em seu lugar, e depois,  

de volta ao meu lugar, completar seu horizonte 

com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; 

devo emoldurá-lo, criar um ambiente que o acabe, mediante o excedente 

de minha visão, de meu saber, de meu desejo, de meu conhecimento. 

Mikhail Bakhtin 

 

A função de um texto de introdução à uma exposição é, segundo DEAN 

(1998, p. 113), a de estabelecer o padrão da organização textual de toda a 

exposição. Deste modo, espera-se que proporcione um panorama dos 

principais conceitos, expostos de modo didático e unificador.  

O texto, uma citação em primeira pessoa, um discurso reportado 

(FIORIN, 1996, p. 72), produz um efeito de sentido de subjetividade. Pertence à 

categoria dos textos-de-parede, e diferencia-se dos objetos expostos e suas 

respectivas etiquetas. É englobado por outro discurso, aqui denominado 

curatorial. Considera-se, portanto, que a citação é um elemento constituinte de 

um discurso maior, e que a interdependência e, conseqüentemente, os efeitos 

de sentido de continuidade e complementaridade entre esse e os demais 

componentes do discurso curatorial, discursos verbais e visuais, são 

generalizados. Além de ser um discurso reportado, seu autor é identificado e 

não coincide com o autor do discurso curatorial englobante de todo o Espaço 

Museológico, identificado abaixo do título do Núcleo impresso sobre a parede 

externa daquele. Este discurso verbal é voz que compõe a fala do enunciador, 

e o seu saber. Para tratar da interpenetração dos discursos verbais dos textos-

de-parede, trata-se da polifonia constituída por estes. As letras deste texto 

também são impressas diretamente sobre a parede, que é suporte.   

Inicialmente, o narrador descreve a relação de complementaridade entre 

o excedente de sua visão e a forma inacabada do outro, que precisa da 

fecundidade do primeiro para encontrar seu limite, seu horizonte. Em seguida, 
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apresenta a necessidade de deslocar-se até o lugar do outro, cuja forma 

incompleta é, entretanto, original, para compreender as coerções de seu 

sistema de valores (aspecto cognitivo) e sua visão (aspecto sensorial), que se 

completam. A partir dessa compreensão, depois de identificar-se com o outro, 

de compreender a sua originalidade, retorna ao seu lugar e deve completar o 

horizonte do outro com o limite do que é então descoberto a partir de seu 

próprio lugar, a partir da compreensão adquirida dos limites do outro, de sua 

localização fora deste. De volta ao seu lugar, o narrador articula o excedente 

de sua visão à descoberta da diferença que o seu sistema de valores 

apresenta em relação ao do outro. E, finalmente, deve delimitar visualmente a 

fronteira do outro, emoldurando-o e, retomando o que o excedente de sua 

visão contém em germe, criar um ambiente possível em que sua forma esteja 

acabada com os parâmetros da subjetividade do narrador: o mesmo excedente 

de sua visão, o seu saber, o seu desejo e o seu conhecimento. 

Conhecer-se a si mesmo, descobrir-se a partir da identificação do 

sistema de valores do outro e do modo como este vê, define a fronteira ou a 

zona de passagem (a moldura) entre os dois sujeitos. Permite criar um 

ambiente de diferenciação de suas formas acabadas, de seus horizontes. O 

excedente é, portanto, esse espaço de relações que se constitui na co-

presença dos dois sujeitos, da reversibilidade de seus papéis actanciais. Quem 

define os limites do outro, e de si mesmo? Projetar as categorias tímicas sobre 

a relação eu/outro permite atribuir valores axiológicos alternados a ambos os 

termos relacionados. Se a busca do outro é eufórica, buscar em si o que falta 

para completar o horizonte do outro também o é. Opõem-se dois modos de ser 

que, ao diferenciar-se, constroem os limites de seus respectivos horizontes de 

sentir e saber: autônomo ou co-dependente. 
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Opções de continuidade 

 

Desde a sala inicial do Espaço, a Sala Séculos XVI-XVIII, é possível ver 

os espaços contíguos e optar por um percurso de leitura.Ao olhar para a 

esquerda e vislumbrar a possibilidade de prosseguir por outro lado, o que se vê 

são fotografias em cores e um relevo em néon. A descontinuidade plástica e 

figurativa a ser construída a partir da opção de prosseguimento em sentido 

horário é tão evidente que, em busca de continuidade, opta-se pelo sentido 

anti-horário. Naturalmente, por curiosidade ou por desfrutar de total liberdade 

para construir uma leitura, pode-se seguir outro caminho. Considera-se, 

entretanto, que essa seja uma possibilidade remota. A ruptura para entrar na 

Sala Bruce Nauman, onde localizam-se obras realizadas a partir de diversos 

processos tecnológicos (escultura em bronze, fotografia em cores, néon, 

escultura com materiais orgânicos, vídeo-instalação), é tão marcada, que para 

penetrá-la é necessário abandonar o que foi visto até então (Fig.1). Parece 

que, neste ponto, buscam-se relações de continuidade sensorial e cognitiva no 

percurso para, pouco a pouco, ampliar a leitura. Há, portanto, uma busca de 

apreensão global que se constrói em uma cadeia de isotopias figurativas1. A 

iconicidade das obras na Sala Século XVI-XVIII conduz à figuratividade da Sala 

Século XIX. 

 

                                                
1 O termo “se define como a recorrência de categorias sêmicas, quer sejam estas temáticas (ou abstratas) 
ou figurativas (...). Desse ponto de vista, baseando-se na oposição reconhecida – no quadro da semântica 
discursiva – entre o componente figurativo e o componente temático, distinguir-se-ão correlativamente 
isotopias figurativas, que sustentam as configurações discursivas, e isotopias temáticas, situadas em um 
nível mais profundo, conforme o percurso gerativo” (GREIMAS e COURTÉS, 1983, p.246)   
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FIGURA 1. Passagem da Sala Séculos XVI-XVIII para a Sala Nauman. À esquerda: Franz 

Post. Vista de Olinda. s.d., óleo sobre tela, 90x122 cm, Fundação Klabin. À direita: Albert 

Eckhout. Mameluca e Mulher Africana. 1641, óleo sobre tela, The National Museum of 

Denmark, Copnhage. Ao fundo: Bruce Nauman. Eat/Death. 1972, tubulação de néon com 

moldura tubular suspensa de vidro transparente, 19,1x64,1x5,4 cm, Coleção Ângela 

Westwater, New York. Foto: Vicente Martinez. 

 

As matérias utilizadas na execução das obras criam afinidades 

expressivas que guiam para a construção do percurso cronológico: século XVI, 

século XVII, século XVIII, século XIX,... Pinturas sobre tela, emolduradas e 

penduradas na altura do olho humano produzem continuidade de expressão e, 

conseqüentemente, do tipo de movimentação exigida do visitante. O ato de ver 

as pinturas de épocas distantes e as imagens sacras reduz-se à contemplação 

de imagens reconhecíveis, em que são figurativizados os valores atribuídos ao 

outro e ao divino. 
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Não há sinalização que indique o percurso, mas a coletiva montada no 

setor em que prevalece o imaginário colonial não se articula com as pequenas 

mostras individuais de artistas norte-americanos contemporâneos nos espaços 

próximos à saída do Espaço, ou à esquerda da entrada. Conseqüentemente, 

as dimensões generosas e aberturas que convidam para percursos alternativos 

em sentido horário a partir da primeira sala, não são suficientemente 

desafiadoras a ponto de desviar o olhar do impacto provocado pelas 

justaposições articuladas no espaço inicial: Tunga e Eckhout, Adriana Varejão 

e Aleijadinho.  

Outro fator que deve contribuir para a ênfase no sentido de leitura anti-

horário do espaço climatizado em sua totalidade localiza-se na entrada: ao 

entrar, encontra-se na parede à direita um primeiro texto. Admite-se que este 

cumpre a função museográfica de fornecer subsídios para a interpretação da 

exposição, embora seu conteúdo não seja meramente informativo.  

De fato, o destinatário pressuposto pelo primeiro texto-de-parede 

analisado neste capítulo não é o visitante que busca informações contextuais, 

seja porque a relação entre textos verbais e visuais não atribui precedência de 

sentido àqueles a ponto de articulá-los em uma linearidade narrativa cujo 

sentido é reiterado pelas obras como se estas fossem apenas ilustrações de 

uma história da arte. Ou, então, seja porque o destinatário construído por 

aquele texto e, talvez, todos os demais é possuidor de um saber diferenciado, 

articulador  de vários campos do conhecimento teórico e artístico. Se as 

normas museográficas determinam que esses textos-de-parede inseridos na 

expografia devem ser escritos para um público-alvo e não um fórum para o 

virtuosismo vernacular de quem o elabora, considera-se que no texto projeta-se 

um destinatário que já possui uma visão a ser ampliada quando ingressa no 

Espaço Museológico para realizar o percurso sensorial e cognitivo. O olhar é 

direcionado pela expectativa de obter pistas, explicações, orientações sobre a 

maneira adequada de apreender o conjunto de obras que aí está e, deste 

modo, compreender o todo.  
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Figuras da autoridade institucional 

 

A escala de ocupação desse setor, Sala Séculos XVI-XVIII, exige o 

deslocamento, a caminhada através das três sub-divisões, dos três ambientes 

que o constituem. Prosseguindo, chega-se mos ao painel preto onde é 

anunciado em letras vermelhas o título do próximo setor: A síndrome de 

Saturno ou a lei do Pai - Máquinas canibais da modernidade (Fig. 2). 

 

 
FIGURA 2. Entrada para a Sala Século XIX. Foto: Vicente Martinez. 

  

De acordo com DEAN (1998, p. 112), o subtítulo de uma exposição 

opera no direcionamento da atenção para um segmento particular da galeria 

em que a exposição geral é montada, ao abordar o tópico que aquele mesmo 

abrange. Afirma, ainda, que pela leitura de título e sub-títulos chega-se a um 

sentido geral para o assunto e o conteúdo da exposição. No Espaço, a Sala 
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Século XIX é a única em que um sub-título é destacado e, portanto, para adotar 

o procedimento de leitura definido por DEAN, seria necessário considerar os 

títulos dos textos de parede como sub-títulos do texto global, que implica na 

neutralização do destaque dado ao mesmo.   

O painel está posicionado para indicar a entrada na Sala, organizada em 

torno a este sub-tema, mas não impõe um percurso único a ser seguido. 

Situado à direita, perpendicular ao painel que o separa do setor anterior, este 

painel sinalizador marca uma posição a partir da qual têm-se três opções: na 

primeira, à direita do painel, ingressar em sua subdivisão temática em torno da 

relação eucaristia/canibalismo e do mito de Ugolino; na segunda, à esquerda 

do mesmo painel, ingressar no espaço amplo de convergência de sete 

subdivisões temáticas desse setor; e a terceira opção permite evitar a sedução 

provocada pela ambientação do setor totalmente diferenciado dos demais, na 

cor das paredes e na iluminação, e seguir em frente, para o amplo espaço 

aberto ocupado pelas pinturas de Francis Bacon, passando pela pintura 

Tiradentes esquartejado colocado na parede oposta à do painel sinalizador da 

Sala Século XIX. 

No interior da Sala Século XIX, todos os painéis têm a superfície preta. A 

iluminação mais fraca, direcionada para as obras de pequenos formatos, 

produz um ambiente em que não é possível ter uma visão única, 

compreensiva, de todas as obras expostas. Além de ter subdivisões internas, a 

iluminação tênue não permite identificar, em um mesmo espaço, as obras que 

ocupam paredes opostas sem que haja um deslocamento físico. O confronto 

com cada obra só ocorre quando há proximidade física e o conjunto se constrói 

por uma acumulação lenta. Rever o que acaba de ser visto para relacioná-lo à 

obra seguinte no percurso só é possível se houver, novamente, o 

deslocamento e a aproximação. A visão se constrói na proximidade, no 

caminhar individual. A localização das obras não é definida pela autoria, pela 

identificação do artista, e sim pelos sub-temas: o mito de Ugolino, máquinas 

canibais, o selvagem, a síndrome de Saturno, o canibalismo e o iluminismo 
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europeu, pulsão canibal e a Lei do Pai, o Estado burguês e a lei, a comunhão 

cristã e o canibalismo, ordem fálica e ordem racional, a morte do Pai, a 

transgressão. Encontramos aí os seguintes artistas: Auguste Rodin, Auguste 

Raffet, Ernest Meissonier, Francisco de Goya, Gustave Moureau, Jean-Baptiste 

Carpeaux, Paul Chenavard, Théodore Géricault, William Blake, Pedro Américo, 

Valere Bernard, Paul Delaroche, Luis-Jean Desprez, Rops Felui, André Jean, 

Edvard Munch, Pierre Subleyras. 

Essa proximidade física também é necessária para a leitura dos textos-

de-parede. Impressos em vermelho sobre fundo preto, não apresentam 

contraste e as letras vermelhas parecem, de fato, constituir-se na negatividade 

do plano em que estão dispostas. Cor mais clara que o preto, o vermelho 

rompe a solidez, a continuidade do preto. Vibrante, luminosa, exige uma leitura 

atenta, próxima, e cuja continuidade é estruturada na soma de suas unidades 

discretas – cada letra – e cujo conjunto constitui, finalmente, o texto. A cor mais 

clara – vermelho – constitui um texto negativo. Diferentemente do branco, a 

ausência total de cor pigmento em que figurativiza-se a luz absoluta, o 

vermelho está relacionado aos vermelhos do mundo natural, encarnado nesta 

Sala. No mito de Ugolino, em Saturno devorador de seus filhos, no canibalismo 

dos sobreviventes do Méduse, no vampiro, e em tantos outros temas tratados 

pictoricamente na Sala, o sangue vermelho, vivo, do sofrimento humano, está 

presente. A devoração da carne é obviamente sanguinária e partindo-se da 

inversão das letras pretas sobre fundo branco, estas são tingidas de sangue. 

Há, portanto, uma reiteração cromática que relaciona o vermelho dos textos 

visuais icônicos ao modo de ler o texto verbal: com drama. 

Quando entra na Sala Século XIX, o destinatário olha e reconhece que 

as dimensões demandam proximidade e as técnicas são convencionais. Além 

disso, ingressa no espaço que, ao ser comparado com o entorno, é totalmente 

diferente das demais salas do Espaço Museológico. A partir do momento em 

que se percebe essa diferença na configuração do espaço, espera-se que a 

sala produza uma revelação, que contenha algo muito especial. Mas não se 
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encontra nenhuma imagem na qual os valores atribuídos culturalmente aos 

elementos visuais estejam invertidos. Deste modo, o lado escuro, o irracional 

que é, também, humano se presentifica nas imagens do sofrimento. 

Modalizado para sancionar o que vê conforme os valores construídos no texto, 

o destinatário correlaciona a subjetividade indesejável do outro nos textos 

visuais à subjetividade desejável proposta pelos textos verbais. Constrói, deste 

modo, uma relação polêmica. Se a tirania implacável impõe aos sujeitos 

insubordinados uma grande variação de severas punições, a subjetividade da 

vítima é um refúgio e não um local de aquisição de competência para a revolta. 

As narrativas plásticas, portanto, configuram valores de um destinador que 

sanciona negativamente o desvio da razão. O irracional, assim como o supra-

individual, é disfórico. É preciso desmembrar a unidade social e recuperar a 

razão subjetiva. Não se opõem, portanto, razão e emoção, mas sim a 

racionalidade do Estado moderno à razão do indivíduo. Opõe-se a lógica 

institucional à lógica individual. Ou seja, tratando-se de narrativas de um texto 

artístico, opõe-se a lógica da história da arte universalizada à história da arte 

atualizada em diferentes contextos sócioculturais.  

Ao ler os textos-de-parede confirma-se a atualização dos temas 

figurativizados pelas obras cujo tratamento plástico contribui para convencer de 

sua realidade. Se, pelos dados das etiquetas, é permitido saber que são obras 

executadas há muito tempo, os textos fazem crer em sua atualidade, ou em 

sua atemporalidade. O mesmo sujeito que ao ver as obras e as etiquetas crê 

que não são cenas atuais, ao ler os textos passa a não crer que não são 

atuais, pois são presentificadas e, portanto, volta a crer em sua atualidade e na 

universalidade que o inclui. 

Porém, ao aproximar-se, o sujeito que vê não quer reconhecer-se no 

que vê. Não quer ser convencido de que o sofrimento é inexorável à condição 

humana. Passa, deste modo, de um estado de espera fiduciária, em que crê 

que obras de arte devem conter sempre uma visão agradável das coisas do 

mundo, a um estado de insatisfação diante do mal-estar provocado, em parte, 
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pelo que vê. Entretanto, não é apenas o que vê que o torna insatisfeito, mas 

também a certeza produzida pelos textos de parede de que o que vê não é 

suficiente para abarcar a complexidade de leitura prevista pelo destinador. 

 

 

Espaço central e caminhos que se bifurcam 

 

A passagem para a Sala Van Gogh ocorre na continuidade da leitura da 

direita para a esquerda. Ao sair da Sala Século XIX, o movimento mais natural 

talvez fosse para a Sala Francis Bacon, pois a comunicação entre as duas se 

dá por amplas aberturas. Entretanto, existe também a tendência de considerar 

que, mantendo a motivação orientada pelo ingresso no Espaço Museológico, 

busca-se a continuidade de seu percurso sempre em sentido anti-horário. Se o 

sentido universal de leitura é da esquerda para a direita, ler em sentido anti-

horário é contrariar a lógica das ações humanas, suas pré-condições, e 

interagir com a configuração espacial em que o objeto é inserido. Contrariar a 

previsibilidade do sentido horário de leitura é contrariar um modo de ler um 

conjunto de objetos artísticos e produzir uma rede original de relações.  

Tanto a Sala Francis Bacon quanto a Sala Van Gogh contrastam com a 

Sala Século XIX: paredes brancas, iluminação multidirecional e quase todas as 

obras são de um único artista. Destaca-se também o fato de que quase todas 

são obras acabadas. Para quem vê a obra de Chenavard ou a pintura de 

Géricault em 1998, essas são acabadas. Não há nas etiquetas ou nos textos-

de-parede qualquer menção ao fato de que são estudos. De fato, para o 

cânone do século XIX, seja pela fragilidade do material e do suporte, seja pelo 

tamanho ou ainda porque o tema não está nessas obras explorado em toda a 

sua amplitude, essas não seriam então consideradas obras de arte. Ao ignorar 

essas diferenças de pontos de vista, de valores sócioculturais, o discurso da 

Sala se constrói sobre os valores da contemporaneidade. Assim como os 

textos-de-parede que atualizam os temas figurativizados nas cenas do 
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sofrimento humano, o conjunto de obras que constitui o discurso da Sala 

valoriza a atualidade do uso da linguagem. Ou, quem vê essas obras deve 

identificar-se com o que vê para, horrorizado ao sentir o que o outro sente, 

repudiá-lo. Não se trata de mostrar o que um sujeito histórico, que viveu no 

século XIX, sentia frente a essas situações. Trata-se de sentir-se como aquele 

sujeito cujo sentimento se atualiza, contagia e faz sofrer, produzindo revolta 

diante do que se vê. Se essa dor é tão do outro quanto do sujeito que vê, sua 

identificação traz a dor para o presente do percurso da Bienal, para a vida de 

quem a sente. 

Da Sala Francis Bacon abrem-se outros caminhos (Fig. 3), vislumbrados 

nas passagens constituídas pelas separações dos painéis. Essas frestas na 

leitura do conjunto permitem completar o horizonte do que se vê e das 

narrativas da história da arte. O espaço nessa Sala é mais aberto, não existem 

esquinas, e a disposição diagonal dos painéis faz com que o caminhar seja 

entremeado pela visão dos espaços vizinhos. Não há como isolá-los. Sua 

localização central no Espaço permite considerá-lo um local de convergência 

ou de irradiação das demais Salas.  

Central na montagem do Espaço, chega-se a ela quase 

involuntariamente. São vários os acessos e, por outro lado, várias são as suas 

ligações às salas circundantes. Seus limites permeáveis permitem, portanto, 

incluí-la na leitura de vários conjuntos: século XIX, Van Gogh, Matta, Dada e 

Surrealismo, Siqueiros.  

 



 

XXII Colóquio 
Brasileiro de 
História da Arte 
CBHA - 2002 

 

 
FIGURA 3. Vista panorâmica da Sala Bacon. Foto: Gal Oppido. 

 

Pode-se dizer que ocupa a posição central, mas não é o centro, já que 

não é nem irradiadora nem ponto de convergência dos sentidos produzidos 

pelas leituras das outras salas. Com exceção da Trouxa de Arthur Barrio, todas 

as obras aí expostas são pinturas de um único artista, que têm como tema 

central a figura humana. Em suas narrativas visuais a figura é situada em 

espaços que, ao reiterar a geometria cartesiana de sua estrutura arquitetônica, 

a aprisiona. O contraste entre a geometria do espaço e a estrutura 

convulsionada das figuras produz um tipo de ambigüidade que difere da do 

Surrealismo uma vez que, de acordo com este, os elementos da paisagem 

interagem com as figuras a partir de um movimento vital contínuo. A tensão 

entre a figura humana e o espaço nas pinturas de Bacon, estabelece uma 

relação metonímica com a tensão entre os sujeitos que percorrem esta sala de 

estrutura pontuada por frestas. A autoridade institucional da história da arte tem 

sua descontinuidade preenchida por cada indivíduo de modo singular.  

Seu trabalho cita explicitamente Velázquez e Van Gogh. Deste último, a 

pintura Study of a portrait of van Gogh VI (1957), cita o uso de componentes 

cromáticos como estruturadores de toda a superfície, no que difere das outras 

obras expostas em que a linha delimita planos geométricos (para o fundo) e 

quase geométricos (para a figura). No texto-de-parede obtêm-se a informação 

de que “Bacon escolhe com freqüência trabalhar a partir de fotografias, de 
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memória, que cria uma lacuna entre realidade e imagem”. Essa lacuna, cujo 

preenchimento não é função essencial à arte, é o espaço de produção do 

discurso visual em que as marcas de subjetividade são explícitas.  Se na Sala 

Reverón o destinatário é posto diante de uma paisagem construída pelo artista, 

na Sala Bacon está rodeado de humanidade, confinada aos limites 

arquitetônicos dos cenários que habita. O destinatário é essa humanidade, no 

centro do Espaço Museológico, que acumula no percurso de leitura outros 

mundos a serem absorvidos, interpretados, assimilados, ou sintetizados. Os 

títulos das obras são descritivos, e não constroem relações com outros textos. 

O sujeito posicionado no centro dessa sala tem que construir a sua leitura sem 

deixar de considerar todas as possibilidades de articulação. A irregularidade na 

localização dos painéis e as frestas entre estes, permitem a interação de todas 

as salas no texto constituído no Espaço. 

 

 

Um horizonte completo 

 

O sujeito que retorna ao ponto de partida, a Sala Séculos XVI-XVIII, 

após concluir o percurso tem, segundo a visão bakhtiniana inicialmente 

proposta, uma forma acabada que engloba os temas e as figuras identificadas. 

Guiadas por uma busca de complementaridade, as relações sincrônicas e 

diacrônicas inseridas no discurso do curador ampliam o horizonte de sujeito 

manipulado para querer adquirir um conhecimento sobre a arte. O eu e o outro 

são dois pólos de uma relação dialética que recobre outras posições 

relacionais de valores que, atribuídos aos objetos artísticos, não são 

excludentes. 

Os temas identificados constituem um conjunto de motivos ou 

configurações reiteradas, no qual a relação entre valores fundamentais é 

axiologizada na ambivalência de suas proposições. Na intertextualidade com a 

frase do “Manifesto”: “Da equação eu parte do Kosmos ao axioma Kosmos 
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parte do eu”, relaciona-se o Espaço Museológico à Bienal e identifica-se nesta 

os valores axiológicos fundantes do texto analisado. Identificam-se nos 

percursos temáticos descritos as oposições: caos vs ordem, espontâneo vs 

artificial, abundância vs expoliação, liberdade individual vs autoridade 

institucional, inovação vs tradição, efêmero vs duradouro, inclusivo vs 

exclusivo, circunstancial vs permanente, dispersão vs contenção, deglutição vs 

regurgitação, convivência vs assimilação, inconformidade vs conformidade. 

Nessas relações, o primeiro termo é eufórico, mas não excludente do segundo. 

É na co-presença de ambos que se articulam as configurações discursivas. 

Deste modo, para completar o horizonte é necessário reconhecer-se na história 

da arte (Kosmos) que se constrói em cada uma das leituras realizadas pelo 

sujeito sensível e competente para contextualizá-las. Não existem delimitações 

temáticas fixas. Considerando a canibalização de uns por outros, os motivos 

são permeáveis e permeiam o discurso global do Espaço Museológico. Assim 

como a configuração da arquitetura do Espaço, as obras aí expostas 

constroem uma teia de significações, uma rede que é como a Rede de Elástico 

(1974) de Lygia Clark, cuja fotografia é exposta em uma vitrine do Núcleo 

Histórico. Esta obra é aqui citada como uma metáfora para o percurso no 

Espaço Museológico, pois em ambos são os participantes que formam uma 

rede, entrelaçando-se na configuração de um corpo coletivo. Na interação 

global, cada participante tem um papel: é um actante da ação coletiva que 

constitui o texto em seus aspectos físicos, sensoriais e cognitivos.  

Neste ponto, o livro pode ser fechado ou reaberto, em novas leituras. 
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