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PROJETO MAC 21 – RELATÓRIO DA CURADORIA 
 

 
A indicação, o convite e o seu significado. 
 
A indicação do meu nome para proceder à curadoria do projeto MAC 21 – indicação e escolha das obras 
a serem adquiridas – deve-se, conforme justificativa do Diretor do MACRS, André Venzon, ao meu 
histórico junto ao sistema de artes local: uma longa vivência de mais de vinte anos como agente cultural 
atuando como administrador, curador, crítico, historiador e professor. Evidentemente que essas 
características são compartilhadas com muitos outros colegas de profissão, da minha geração e de 
gerações anteriores. Mas o fato decisivo que levou o André a me indicar, além dos predicados 
anteriormente apresentados, deveu-se ao fato de ter participado do MACRS desde a sua fundação. 
 
Como assessor cultural do MARGS, na gestão do arquiteto Albano Volkmer (1991-1994), fui convidado a 
curar uma mostra, com obras do acervo do MARGS, para legitimar institucionalmente a criação do 
museu. Devido às históricas dificuldades pelas quais passam os nossos museus, o MACRS foi 
considerado inoportuno enquanto empreendimento, já que havia um museu de arte local que precisava 
de atenção e cuidados. Considerando o tempo, o espaço e as condições oferecidas, propus uma mostra 
histórica, mostrando através de uma seqüência de obras a consolidação do modernismo na arte brasileira 
e local. Assim foi que a mostra Décadas de Consolidação abriu o MACRS, na Galeria Francisco 
Stockinger, apresentando uma seleção de obras que cobria o período de 1950 até o evento. A mostra 
iniciava com obras de Cândido Portinari e Emiliano Di Cavalcanti abrindo-se, a partir daí, em módulos 
sobre o Abstracionismo (Hercules Barsotti, Dionísio Del Santo, Abelardo Zaluar...), a Figuração Social 
(Clube de Gravura), a Figuração Livre (Marcelo Grasmann, Lívio Abramo...), Informalismo (Manabu Mabe, 
Iberê Camargo, Arcângelo Ianelli ... ), a Nova Objetividade (Avatar de Moraes, Rubens Gerchamnn, 
Claúdio Tozzi, Glauco Rodrigues...), a Nova Figuração (Magliani, João Câmara, Gilvan Samico...), 
Conceito e Processo (Carlos Pssquetti, Regina Silveira, Vera Chaves Barcellos...) e o Hipperrealismo de 
Glauco Pinto de Moraes; ao todo foram 38 artistas enfileirados para receber o novo MACRS.  

 
Após essa curadoria fui convidado pela direção do MACRS a fazer outras, como O Espírito Pop (1993), 
Jovem Pintura Figurativa (1994), Arte contra AIDS (1994) além da participação em diversas comissões de 
seleção e, posteriormente, como membro do Conselho Consultivo do Museu, até que, em 1999, fui 
convidado a dirigir o IEAVI (Instituto Estadual de Artes Visuais) e o MACRS por uma temporada. Após 
essa experiência de alguns meses (interrompida devido a compromissos pessoais), participei de projetos 
de revitalização, campanhas por sede, reuniões e debates sobre a situação dos museus, manifestações, 
abaixo-assinados, publiquei artigos sobre a necessidade do MACRS em jornais, ou seja, mantive-me 
ativo no Museu durante todo o período.   
 
Independente dessa vinculação com o MACRS - ao longo de sua história - programei minha carreira, 
principalmente como curador, escrevendo e ministrando aulas. Em todos esses anos participei de muitos 
projetos curatoriais, editoriais e administrativos, nas mais diversas situações, desde contratos 
rigorosamente profissionais até adesões apaixonadas em projetos quase visionários, felizmente todos 
com um bom termo. Quando o André Venzon me convidou para a missão MAC 21, aceitei sem 
contestações, sem perguntar o que isso implicaria, se seria uma atividade remunerada, quanto tempo me 
exigiria, ou seja, pura e simplesmente aceitei, por que era para o MAC e por entender que era minha 
obrigação fazer o que fosse possível para que o museu consolidasse sua posição, depois de tantos anos 
de dificuldades e de sua quase extinção. Essa foi uma das razões que nos levaram, a mim e a um grupo 
de artistas, através da Associação Francisco Lisboa, a elaborar um documento com as diretrizes para a 
área a ser encaminhada aos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2010, na qual 
o MACRS recebeu o merecido destaque. Ao tomar conhecimento preciso da proposta MAC 21, fiquei 
impactado com o seu alcance simbólico e a sua dimensão profissional. Não seria para mim uma 
experiência totalmente inédita, pois anteriormente, ainda em 1994,  a convite da Associação de Amigos 
do MARGS, eu havia coordenado um projeto de aquisição de obras para a coleção do Museu. Na época 
isso teve um significado extraordinário, pois era a primeira vez, desde os anos 1960, que o Museu 
despendia recursos para aquisição de obras, mesmo que o valor tivesse caráter muito mais simbólico do 
que necessariamente compensasse financeiramente os artistas pela cessão de suas obras.  
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Mas o projeto MAC 21 era uma proposta de trabalho que completava minhas expectativas de profissional: 
na verdade era o contrato de trabalho ideal. O privilégio de escolher obras para uma coleção pública, em 
contato direto com os artistas em seus ateliês, por todo o país e nas melhores condições possíveis: eu 
iria comprar obras! Depois de tantos anos trabalhando com uma situação de total penúria, dependendo 
de longas argumentações junto aos artistas para a doação de obras (negociações quase sempre bem 
sucedidas, devido a generosidade, o desprendimento e a consciência social dos artistas) finalmente eu 
poderia chegar a seus ateliês e propor uma compra. Era um privilégio que poucos profissionais no Brasil 
tiveram, era a culminação de uma etapa profissional e uma compensação pelos anos de dedicação e 
empenho. O MAC 21 era um projeto de sonho!  
 
 
 
Os critérios 
 
No Projeto MAC 21 está explicitado que o critério para a aquisição das obras será a “Representatividade 
da obra dentro do contexto histórico de produção dos artistas”. Esse critério, por si só, seria suficiente 
para adquirir as obras. Esse era um bom critério para aqueles artistas que não tinham obras no MACRS, 
mas e os que já tinham? Foi aí que fomos obrigados a considerar aqueles que já tivessem obras no 
acervo do Museu. Considerando que o MACRS é um museu público, vinculado ao Estado e a sua 
Secretaria de Cultura, tínhamos obrigatoriamente que levar em conta também o acervo do MARGS. E, 
ampliando a discussão, tínhamos também que considerar outras instituições museais públicas, como as 
Pinacotecas da Prefeitura e a Acervo Artístico do Instituto de Artes (UFRGS), instituições com que 
mantêm excelentes relações entre si, caso seja necessário empréstimos para organizar mostras 
monográficas, ou coletivas, sobre técnicas, artistas ou períodos determinados. Levando em consideração 
esses aspectos, os critérios de indicação de obras ficavam mais complexos, mas, ao mesmo tempo, nos 
ajudariam a consolidar um sistema de colecionismo responsável para nós, que carecemos de 
representatividade contemporânea em nossos acervos públicos. Assim ficou estabelecido que cada 
artista e obra(s) seriam analisadas levando em consideração a sua relevância intrínseca na carreira do 
artista, da obra para o acervo do MACRS, da representatividade do artista dentro dos acervos públicos do 
RS e da complementaridade da obra do artista junto ao mesmo segmento.  
 
 
Os artistas indicados  
 
A lista de artistas foi elaborada considerando a sua ausência na coleção do MACRS e a sua trajetória em 
exposições e eventos coletivos e individuais nos últimos anos. Foram convidados artistas de diferentes 
gerações, o que caracteriza um conceito expandido de arte contemporânea. A inclusão de artistas 
consagrados, com trajetórias iniciadas nas décadas de 1960 e 1970, nos leva, ao menos, a duas 
conclusões importantes: o museu tem carências históricas consideráveis e, as produções desses artistas 
mantêm uma vinculação obrigatória com a produção contemporânea. O outro grupo é o de artistas de 
gerações mais recentes, 1980 e 1990, com produção e posição consolidadas no sistema de artes através 
de mostras e participações em eventos nacionais e internacionais. Essa é uma geração com maior 
representatividade nas nossas coleções públicas sem, entretanto, caracterizar uma amostragem 
representativa de sua contemporaneidade. O terceiro grupo é o dos artistas efetivamente 
contemporâneos do nosso tempo: são jovens que surgiram no século atual, que mantêm um vínculo 
orgânico e consistente com a atualidade e estão em plena potência criativa. É um grupo praticamente 
sem representatividade em coleções públicas locais, mormente o MACRS, apesar de serem conhecidos e 
já ter exposto em mostras locais, coletivas ou individuais.     
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ARTISTAS MAC 21 NAS COLEÇÕES PÚBLICAS NO RS (PORTO ALEGRE) 
 

ARTISTAS COLEÇÕES PÚBLICAS RS 

MAC MARGS PREF. UFRGS 

GERAÇÃO 1960/1970 

Brusky, Paulo - - - - 

Leirner, Nelson - Sim - - 

Meirelles, Cildo - - - - 

Pasquetti, Carlos - Sim Sim Sim 

Silveira, Regina - Sim Sim Sim 

Vergara, Carlos - - - - 

GERAÇÃO 1980/1990 

Nicolaiewsky, Alfredo Sim Sim Sim Sim 

Tedesco, Elaine Sim Sim Sim - 

Vicente, Gil - - - - 

Koch, Lucia - - - - 

Cattani, Maria Lucia Sim Sim Sim Sim 

Costi, Rochelle - - - - 

Rennó, Rosângela. - - - - 

Cemin, Saint Clair Sim Sim - - 

Waldraff, Teti Sim Sim - - 

Corrêa, Walmor - - - - 

GERAÇÃO 2000 

Gadelha, Denise - - - - 

Oliveira, Henrique - - - - 

Menna Barreto, Jorge - - - - 

Braga, Rodrigo - - - - 

Conceição, Rômulo - - - - 

 
 

 
Os contatos, as visitas e as obras. 
 
Após a aprovação do projeto a equipe do MACRS procedeu ao contato com os artistas, informando-os do 
projeto (finalidades, características, especificidades) e solicitando uma declaração de aceite e adesão. 
Dos vinte e um artistas inicialmente listados apenas dois não se manifestaram, apesar das insistentes 
tentativas da equipe do MACRS, seja por e-mail ou por telefone. A solução encontrada foi, após o pedido 
de autorização do Ministério, substituir os desistentes por outros nomes. Depois de fechada a lista, com 
as confirmações, foi organizada a pauta de contatos pessoais com os artistas e o subseqüente 
agendamento de entrevistas. Estas se iniciaram em Porto Alegre, como visitas aos ateliês dos artistas 
aqui residentes; a segunda etapa foi em São Paulo; a terceira em Recife; a quarta no Rio de Janeiro e, 
finalmente, a última, que consistiu em negociações com a galerista Marga Pasquali, também nominada 
no projeto, que procedeu aos contatos com os artistas residentes ou que estavam fora do país. Cumprir a 
agenda de visitas foi a etapa mais empolgante, mais enriquecedora e mais satisfatória do projeto. 
 
 
No RS 
 
Iniciamos em Porto Alegre com a visita ao ateliê de Alfredo Nicolaiewsky. Ele é um dos artistas mais 
bem representados, com obras de diversos períodos de sua trajetória em todas as coleções de 
referência. Uma análise dessas obras indicava um perfil bastante completo de sua carreira faltando, 
entretanto, um trabalho recente que completasse a sua trajetória de desenhista, pintor e fotógrafo. O 
trabalho proposto pelo artista, intitulado 3 Histórias - Hércules correspondia plenamente ao esperado: um 
amplo conjunto fotográfico de caráter narrativo (90cm. x 400cm.), de imagens apropriadas de filmes, que 
sintetizava sua trajetória ao concentrar seus principais temas e questionamentos em um único trabalho.  
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A visita seguinte foi ao ateliê de Elaine Tedesco, também uma artista bem representada nas coleções 
locais. A proposta da artista foi a de complementar sua representação nas coleções com a inclusão de 
trabalhos de épocas diferentes, incluindo instalações e fotografias. O conjunto proposto – uma instalação, 
uma Cabine-nicho e fotografias –, superou em muito as expectativas e, a manifestação da artista ao 
justificar a proposta de que ela possibilitaria ao museu ter uma significativa amostragem da sua obra, 
tornar-se-ia uma constante na maioria dos contatos subsequentes. 
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A entrevista com Maria Lucia Cattani também foi pautada pela cordialidade e pelo entusiasmo com o 
projeto. Enfatizávamos Andre e eu, que o projeto caracterizava-se por uma compra, mas por um valor 
simbólico, visto que a maioria das obras propostas ultrapassava o valor de referência a ser pago. Assim 
sendo, o projeto estava caracterizado pela adesão dos participantes, muito mais do por uma compra 
direta. Maria Lucia, também uma artista bem representada nas coleções locais, propôs que o trabalho a 
ser adquirido fosse o seu Um Ponto ao Sul, uma caixa com 24 imagens gravadas, trabalho caracterizado 
pelo seu formato de livro de artista. Complementando o conjunto a artista propôs outro trabalho seriado, 
consistindo em 24 varetas impressas e suspensas em um painel, caracterizados pelo mesmo rigor e 
refinamento artesanal.  
 
 

 
 
 
A visita ao ateliê de Walmor Correa confirmou o que já havíamos constatado: a adesão entusiasmada 
dos artistas ao projeto. Walmor propôs, dentre os trabalhos que ele dispunha no momento, partes da 
instalação de grandes dimensões intitulada Lixo_Série Você_que_faz_versos, composta de tonéis, 
taxidermia, resina, porcelana, plástico e papel (2006-2010). Esse trabalho tem as melhores 
características do fazer artístico de Walmor: requintado artesanato a par de uma inteligente e 
contundente crítica cultural. Os tonéis de lixo com os pássaros mutantes, além do impacto visual, 
propõem a reflexão sobre aspectos da sociedade contemporânea e seu modo predador de consumo.  
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Como o ateliê de Rômulo Conceição não comporta as suas instalações, tivemos que analisar o farto 
material documental apresentado pelo artista. Foi escolhida a instalação-escultura intitulada 
Cozinha/Banheiro nº 7 (2006-2007), obra inédita no Rio Grande do Sul, que condensa as pesquisas do 
artista. A diversificada obra de Rômulo transita entre instalações-esculturas e fotografias, todas tratando 
de temas correlatos como interiores/ambientes: trata-se de uma investigação sobre a construção espacial 
e imagética desses interiores, manipulados na sua construção e/ou captação, promovendo no espectador 
uma situação de estranhamento e desconforto perceptual.  
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As obras de Teti Waldraff foram escolhidas a partir de uma ampla gama de possibilidades que a artista 
propôs. São trabalhos que apresentam suas melhores características: requintado artesanato, apropriação 
de objetos industriais, ironia, capacidade de fazer os objetos significarem e uma habilidade construtora 
notável. Suas esculturas, podemos chamá-las assim, impõem ao espectador uma dupla consciência: de 
um lado a banalidade dos seus componentes e, de outro, a riqueza metafórica que eles propõem.   
 
 

     
 

 
 
Carlos Pasquetti também é um artista bem representado nas coleções públicas, principalmente sua obra 
como desenhista, mas faltava um trabalho que desse a dimensão conceitual de sua obra de modo 
incisivo. Com ele tivemos a oportunidade rara de conversar em sua exposição, o que permitiu uma ampla 
série de considerações em torno de sua obra e também fazer os paralelos entre suas obras de outros 
momentos e a atual. A negociação com Pasquetti se deu no sentido de fazê-lo sentir-se bem e 
significativamente representado: as opções por Espaços para esconderijos, série de 16 fotografias p&b, 
de 28x24cm (1973/1975), reeditadas para sua mostra na Bienal do MERCOSUL em 2011, e Diálogos 
Silenciosos, série de 17 fotografias, de 100x60cm (1974/1075), dá ao MAC a possibilidade de contar com 
uma obra de grande valor estético e grande significado político. 
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 Em SP 
 
No ateliê de Lúcia Koch, num bairro tranquilo de São Paulo, pudemos ver a seqüência dos seus 
trabalhos desenvolvidos nos últimos anos. Artista de grande inventividade, seus trabalhos tem a luz como 
principal elemento. A fotografia é um modo, dentre tantos outros utilizados pela artista, para captar a luz e 
torná-la mais do que um elemento construtor, a própria essência do trabalho. Sendo gaúcha, com 
formação no RS, e participação em eventos locais significativos, é inexplicável que nenhuma coleção 
pública tenha seus trabalhos. Assim a escolha de um trabalho para compor a coleção do MACRS 
transformou-se numa espécie de quebra-cabeça: qual a obra que melhor representaria sua trajetória? 
Qual obra seria a mais significativa considerando a visibilidade que seu trabalho tem mantido entre nós? 
A escolha foi feita por conciliação: dentre as possibilidades apresentadas ficamos com uma das 
grandiosas fotos da série Fundos, uma imagem a um só tempo realista e fantástica, que conjuga dois 
interesses caros a artista: a arquitetura e a luz. 
 

 
 
 
 
O encontro com a gaúcha Rochelle Costi se deu na galeria paulista que representa seus trabalhos. Uma 
das primeiras observações da artista foi a de que estava feliz por fazer parte de um projeto para um 
museu do Rio Grande do Sul, local no qual deu início a sua carreira, consolidou seu nome em eventos de 
projeção nacional e que não contava com uma obra sua em coleções públicas. O aspecto do 
colecionismo público foi também ressaltado pela artista, que observou, do mesmo modo que Lucia Koch, 
que tem muitas obras em coleções privadas, mas sabe que essas obras terão pouca visibilidade pública. 
Rochelle propôs um trabalho da série Mudanças, com duas imagens, Ascensão financeira antes e 
Ascensão financeira depois. As fotografias da janela de um pequeno apartamento vazio e depois, 
sufocado por um enorme armário, é um eloqüente discurso sobre o consumismo. São imagens irônicas e, 
ao mesmo tempo, dolorosas, que exemplificam as armadilhas do enriquecimento acelerado das classes 
trabalhadoras do Brasil. 
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O jovem Henrique Oliveira no recebeu inicialmente em seu apartamento, no qual nos entregou catálogos 
de suas mostras e nos mostrou algumas pinturas. Em seguida nos dirigimos ao seu ateliê, na verdade 
uma verdadeira oficina, com diversos auxiliares que atuavam em etapas diferentes da produção de suas 
instalações e esculturas. Pudemos ver parte do processo de criação de uma dessas obras: desde o 
desenho, numa folha de papel ofício, da escultura (na verdade um esboço), a base sobre a qual se 
assenta a estrutura dos volumes, construída com ripas, o seu revestimento com lâminas de madeira, 
presas com grampos e com cola e, finalmente, fomos informados das ações posteriores de acabamento. 
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É notável, considerando sua juventude, sua potência criadora e sua inventividade, cujos resultados 
tivemos a oportunidade de apreciar em Porto Alegre, na 7ª. Bienal do MERCOSUL (2009), com a 
instalação Tapumes, na Casa dos Leõezinhos. Henrique nos alertou sobre a impossibilidade de atender 
nossos desejos de termos uma escultura no MACRS, devido ao reduzido tempo disponível, mas ofereceu 
uma pintura, obra na qual ele experimenta procedimentos assemelhados (estruturação por sobreposições 
e colagens de lâminas de tinta) buscando resultados complementares as suas experimentações 
tridimensionais.  
 
 

 
 

*Obra meramente ilustrativa. O quadro definitivo está sendo produzido pelo artista. 

 
 
O ateliê de Denise Gadelha é próximo ao centro de São Paulo, numa zona fortemente residencial, mas 
de intensa circulação de pessoas. Seu ateliê mal comporta a intensa energia da artista: após termos 
esclarecido sobre as expectativas que tínhamos e quais nossos recursos, fomos apresentados ao seu 
trabalho de maneira sistemática e contínua: pudemos ver inúmeros vídeos de épocas diversas e uma 
grande quantidade de fotografias. As expectativas da artista de oferecer ao MACRS fotografias 
coincidiam com as nossas: daí em diante foi o trabalho de negociar o que seria mais representativo para 
a coleção. Optamos pela série Vendo com outros olhos, trabalho composto de oito fotografias medindo 
50x50cm, produzidas em 2005. Trata-se de uma série de retratos de pontos turísticos de Porto Alegre, 
fotografados na retina de seus observadores: um conjunto cuidadosamente elaborado e executado e 
dotado de um prodigiosamente potente espírito evocativo.  
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Com a artista Regina Silveira as tratativas foram diretas e objetivas: a artista, notável pelas generosas 
doações que fez ao MARGS na década de 1980, ofereceu para o MAC um trabalho de sua especial 
atenção. Trata-se do projeto Lumem, desenvolvido para o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, e 
apresentado no Palacio de Cristal, no Parque del Retiro, em Madrid no ano de 2005. O conjunto é 
composto de uma maquete em acrílico, executada por Roberto Gorgati, medindo 33 x 51 x 36 cm. 
Complementa o conjunto uma impressão digital em papel fotográfico, adesivada sobre polistireno, com 
detalhes do projeto, imagens da montagem e da instalação pronta; o modelo digital da instalação e um 
fragmento, medindo 2,37 x 1,26 m. do backlight Lúmen. Mais do que um projeto e muito além de uma 
série de fragmentos, trata-se de desenvolvimento poético do trabalho e de sua instauração enquanto 
obra, um conjunto que é, ao mesmo tempo obra e documento, um precioso testemunho da inventividade 
e da capacidade projetiva de uma artista excepcional.  
 
 

 
 

     
 

 
Em PE 
 
As visitas e tratativas em Recife foram da ordem da afetividade e do encantamento, pela cidade, pela 
recepção afetuosa dos recifenses e pela adesão incondicional dos artistas escolhidos para o projeto. Gil 
Vicente foi o primeiro a quem visitamos: foi a oportunidade de rever esse notável artista que já havia 
mostrado seus trabalhos em duas oportunidades em Porto Alegre, sendo uma delas uma mostra 
excepcional de desenhos no MAC em 2000 e outra mais recentemente, na qual ele mostrou a polêmica 
série de desenhos intitulada Inimigos. Gil nos mostrou, em seu ateliê na Boa Viagem, uma verdadeira 
retrospectiva de seus trabalhos, declarando seu contentamento e sua disponibilidade em participar do 
projeto. A obra escolhida, depois de inúmeras considerações, foi um desenho sem título, em nanquim 
sobre papel, medindo 228 x 280 cm, datado de 2007. Trata-se de trabalho excepcional, pela dimensão, 
pela fatura e pela representatividade dentro de sua obra. 
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O ateliê de Paulo Bruscky é a imagem fiel do seu proprietário: um universo em franco desenvolvimento e 
evolução através de milhares de documentos, papéis, objetos, quadros, esculturas, caixas de arquivo, 
pastas, livros, folhetos etc. Uma coleção de arte, não de obras, mas de arte: um verdadeiro museu, com 
seu dono, pois se há um artista a quem podemos chamar de enciclopédico, esse é Paulo Brusky. Assíduo 
freqüentador de Porto Alegre, do Atelier Livre da Prefeitura as Bienais, passando pela mostra 
Cinesquemanovo 2006, Brusky caracteriza-se pela hospitalidade e pela excelência de sua conversa. 
Explicamos-lhe o projeto e ele prontamente concedeu sua anuência através de um gesto magnânimo. 
Num ato de generosidade ímpar ofereceu-nos, além dos cinco vídeos adquiridos, a doação da sua obra 
completa em vídeo e cinema, dos primeiros até os mais recentes, produção recentemente editada em 
DVD, para integrar o acervo do MACRS. Não há mais nada a dizer.  
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No RJ 
 
Rodrigo Braga foi o primeiro artista que visitamos no Rio de Janeiro. Foi com uma calma e tranqüilidade 
que se contrapõe frontalmente ao vigor e a violência visual de sua obra que este manauense nos 
introduziu lentamente no seu universo: ele nos falou de sua trajetória, desde o início até os sucessos 
recentes em terras estrangeiras, nos mostrou e ofereceu catálogos com seu trabalho e nos apresentou 
alguns de seus vídeos. Estas são obras notáveis pelo rigor formal, pela dimensão filosófica e pela 
consistência cultural que apresentam. São obras densas e complexas, que envolvem uma elaborada 
instauração e uma complexa realização, ocultadas pela aparente simplicidade formal dos resultados. São 
rituais filmados, com todo o aparato de documentários, mas sem perder a dimensão estética da 
vídeoarte. Concordamos que sua representação no Mac seria excepcional ao compor-se de dois 
trabalhos: Leito (seqüência de fotografias preto e branco em looping em DVD sem som, 2008) e Provisão 
(vídeo 16’, cor, estéreo, 2009).  
 

 
 

 
 
 

 
Visitar o ateliê de Carlos Vergara foi um privilégio: a recepção cuidadosa do grande artista, a atenção de 
sua equipe de trabalho e a possibilidade de privar da convivência com um artista de referência na arte 
brasileira desde os anos 1960. Também tivemos, por parte do artista, a mesma adesão incondicional ao 
projeto, pelo fato de ser um museu público e também um museu do Rio Grande do Sul, local de seu 
nascimento. A presença de Vergara no Rio Grande do Sul tem sido constante, seja pelas exposições que 
fez em galerias, pelo seu impositivo painel no aeroporto Salgado Filho, sua retrospectiva no Santander 
Cultural e suas participações nas Bienais do MERCOSUL. Faltava uma representação em uma coleção 
pública. A escolha do trabalho para integrar o acervo do MACRS foi feita em comum acordo: uma 
excepcional fotografia da histórica série do Cacique de Ramos, obra de referência na arte brasileira dos 
anos 1970, agora em reedição digital e tamanho ampliado. Uma obra que fará justiça ao gaúcho de Santa 
Teresa.   
 



14 

 

 
 
 
 

Rosangela Rennó nos recebeu em seu ateliê no bairro de Santa Teresa. Pudemos compartilhar, por 
algumas horas, com uma artista fundamental para a arte brasileira das últimas décadas, além de 
podermos trocar impressões sobre suas mostras em Lisboa, a retrospectiva na Fundação Gulbenkian e a 
mostra do Museu Berardo, ambas em 2012. Essas impressões foram complementadas pela 
rememoração de sua participação na Bienal do MERCOSUL, com sua instalação nas dependências do 
MAC, na Casa de Cultura Mario Quintana. Fomos também contemplados com catálogos da mostra 
retrospectiva de Lisboa e procedemos a indicação de alguns trabalhos que interessavam ao museu. A 
artista, por estar envolvida em projetos internacionais não pode fechar a indicação naquele momento, 
deixando a indicação final a ser feita em outro momento. Após nosso retorno a Porto Alegre recebemos 
algumas imagens de trabalhos de várias épocas e escolhemos os [masturbadores], da Série Duplo V, um 
texto gravado em uma chapa de zinco oxidado, medindo 38 x 33 x 5 cm, pousado sobre uma almofada de 
veludo e espuma. Trata-se de um trabalho de referência na sua obra, datado de 2000, um dos primeiros a 
optar pelo texto em detrimento da imagem fotográfica, para proceder as suas operações críticas e 
conceituais sobre as imagens e os textos. 
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Apesar de termos agendado e confirmado a visita com seu assistente, o artista Cildo Meirelles não 
compareceu ao seu ateliê em Botafogo no dia e hora marcados e tão pouco justificou a falta ao 
compromisso. Considerando a importância de sua obra para a coleção do MACRS e também a 
impossibilidade de substituirmos seu nome por de outro artista no estágio atual do projeto, procedemos a 
aquisição de duas obras de sua autoria junto a colecionadores e galeristas de Porto Alegre. Foram 
adquiridos um exemplar do Zero Dollar, obra icônica da arte conceitual brasileira e uma serigrafia sem 
título, datada de 2009, que representarão, a partir de agora o artista nas coleções públicas do Rio Grande 
do Sul.   
 

                
 
 
 
Através da Galeria Bolsa de Arte 
 
Três artistas tiveram seus trabalhos agenciados pela sua representante no Estado, a galerista Marga 
Pasquali. Foram eles os gaúchos Jorge Menna Barreto e Saint Clair Cemin e o paulista Nelson Leirner.  
 
Dos três, somente Jorge Menna Barreto não estava representado em coleções públicas no Rio Grande. 
Dele foi adquirido um conjunto de peças da série Poemas de Chão, capachos industriais fabricados a 
partir do desenho do artista unificando cores vivas e palavras construídas a partir da fusão de duas ou 
mais outras. Trata-se de uma obra jovem e irônica, manipulando conceitos como o de objeto 
artístico/obra de arte e o de objeto artístico como portador de uma mensagem. 
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De Saint Clair Cemin foi agenciada a aquisição de uma pintura. A intenção de adquirir uma escultura do 
artista foi impossibilitada por questões de ordem prática: suas obras não são produzidas no Brasil, 
exigindo que a aquisição incorpore o valor da importação e do transporte da peça até o adquirente. A 
galerista Marga Pasquali nos apontou a possibilidade de termos na coleção uma das pinturas que 
integrou suas mostras recentes em Porto Alegre, na galeria e no Santander Cultural. A partir das imagens 
disponibilizadas procedemos a escolha de uma que consideramos significativa de sua obra, uma pintura 
a óleo sobre tela de 2010 (100 x 70 cm.) e que, atendendo as nossas expectativas, articula-se com outras 
obras do projeto MAC 21 e, juntamente com as esculturas do acervo do MARGS, dão uma visão bem 
precisa da inventividade e ecletismo do artista. 
 
 

 
 
 

 
De Nelson Leirner o MARGS possui uma preciosa pintura intitulada As Comunicações II (óleo sobre tela, 
30 x 87 cm., tombada sob o nº 964.P.175), datada dos anos 1960. Independente da importância 
intrínseca da obra ela não dava a dimensão atual da atuação do artista, caracterizado pela ironia cortante 
sobre o sistema de arte e suas articulações mercadológicas e conceituais. A obra agenciada pela Bolsa 
de Arte, intitulada Duchampbike (bicicleta com banner, 240 x 2 50 x 80cm, 2003), é uma peça  
excepcional pela suas qualidades intrínsecas e pelo seu porte. Articulando elementos recorrentes nos 
discursos artísticos contemporâneos, como a citação, a apropriação e a paródia, a Duchampbike associa 
a isso uma dimensão fisica excepcional, caracterizando um trabalho digno dos melhores museus de arte 
contemporânea do mundo, dando ao MACRS o privilégio de ser uma referência no que diz respeito à 
obra do artista paulistano.     
 
 



17 

 

 
 
As obras adquiridas 
 
O projeto MAC 21 determinava que as obras pudessem ser em qualquer suporte, mídia ou técnica e que 
deveriam ajudar a constituir uma coleção mais atualizada e representativa do recente cenário nacional 
das artes visuais. Dentro desses critérios abrangentes, a própria seleção de artistas já indicava algumas 
orientações: mídias contemporâneas como a fotografia, instalações, vídeos etc. A análise das obras 
adquiridas enfatiza essa orientação, estando assim constituída:  

  

 
ARTISTA 

 
FOT

O 

 
INST. 

 
VIDEO 

 
PINT. 

 
DES. 

 
OBJ. 

 
ESC.  

 
OUT.  

Brusky, Paulo   X      

Leirner, Nelson       X  

Meirelles, Cildo        X 

Pasquetti, Carlos X        

Silveira, Regina  X       

Vergara, Carlos X        

Nicolaiewsky, Alfredo X        

Tedesco, Elaine X X       

Vicente, Gil     X    

Koch, Lucia X        

Cattani, Maria Lucia    X    X 

Costi, Rochelle X        

Rennó, Rosângela.      X   

Cemin, Saint Clair    X     

Waldraff, Teti       X  

Corrêa, Walmor  X       

Gadelha, Denise X        

Oliveira, Henrique    X     

Menna Barreto, Jorge  X       

Braga, Rodrigo   X      

Conceição, Rômulo  X       
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Analisando a lista observamos que há uma predominância de obras fotográficas (7), instalações (5); 
vídeos (2), desenho (1), pinturas (3); objetos (2), escultura (2); e outros (2), sendo uma impressão, uma 
gravura e um livro de artista.  
 
 
Conclusões 
 
Este documento tem por objetivo relatar o andamento do Projeto MAC 21, principalmente sua etapa de 
concretização através da aquisição de obras feita em visitas aos ateliês dos artistas. Essas visitas foram 
fundamentais para o projeto, por razões já apontadas aqui, mas que ressaltamos devido a sua 
importância: considerando que optamos por dividir o prêmio em 21 cotas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
esse valor não cobre os custos de mercado da grande maioria dos trabalhos adquiridos. Assim sendo, 
era necessário que ocorresse o contato pessoal com os artistas, para que o projeto fosse explicado e 
pudéssemos contar com a sua adesão. Efetivamente foi o que ocorreu, conforme os resultados aqui 
apresentados: uma coleção de excepcionais trabalhos, de renomados artistas, consagrados e jovens 
talentos, que enriquecerão a coleção do MACRS de modo significativo, atualizando-a e promovendo a 
convivência e a familiaridade de nossos públicos com obras de elevada qualidade e representatividade. 
São fotografias, vídeos, pinturas, esculturas, objetos etc. que serão analisadas e contextualizadas em 
texto crítico, a ser publicado em catálogo, quando da entrega da coleção ao público sul rio-grandense no 
ano de 2013, com a inauguração da nova sede do Museu.  
 

                                                                                     Paulo Gomes 
                                                                                  Curador do Projeto MAC 21 


