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RESUMO: O trabalho propõe uma reflexão sobre alguns vetores da arte contemporânea, 

tomando como ponto de partida a exposição “Círculo mágico”, da artista brasileira Rosângela 

Rennó. Intermidialidade, articulação entre palavra e imagem, reconfigurações do espaço do 

museu e utilização de materiais pré-existentes, provenientes do patrimônio artístico e cultural, 

são alguns desses vetores. A exposição, de 2104, faz parte do Projeto Respiração que, desde 

2004, convida artistas a fazerem intervenções na casa museu Eva Klabin. Rosângela Rennó 

escolhe dezesseis objetos entre as duas mil peças que compõem a coleção. Desloca esses objetos 

de lugar, criando novas vizinhanças, e lhes dá voz. A partir de um dispositivo sonoro-luminoso, 

acionado quando o observador se aproxima, os objetos “falam”, em primeira pessoa, evocando 

suas memórias e comentando sobre seus lugares na coleção. Como observa Anne Cauquelin, na 

arte contemporânea, o savoir-faire manual é preterido em prol de um saber-escolher do artista, 

cuja atividade se reduz a deslocar objetos, mudando-o de lugar e de temporalidade. O artista não 

fabrica mais um objeto, mas lhe acrescenta algo, um coeficiente de arte. Tal acréscimo, lembra 

Cauquelin, pode vir de uma nova montagem, mas também de um aporte verbal. Rennó faz as 

duas coisas. Ao dar voz a objetos mudos, a artista se aproxima da tradição da ekphrasis, que, em 

tempos de intermidialidade, pode ter seu campo de atuação ampliado. Problematiza-se, assim, a 

distinção feita por Lessing, entre a pintura, arte do espaço, e a narrativa, arte do tempo. Trata-se, 

em última instância, de pensar uma reconfiguração contemporânea do museu que, como 

apontam autores como Hans Belting e Nicolas Bourriaud, tende a se desespacializar e a se 

temporalizar, apresentando-se como duração a ser atravessada. 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está levando muito tempo para caminhar até 

mim. 13, 14, 15, 16. Venha, não seja tímido. 20, 21, 22. Você está 

diante do objeto mais importante que há nesta sala. 27, 28, 29. Você 

duvida? 31, 32, 33. Vou falar com você exatos dois minutos e trinta 

segundos. 40, 41, 42. Eu controlo o tempo. 45, 46, 47. 

 

 Esse era o início da fala de um relógio alemão de 1720, colocado no alto de um 

pedestal na primeira sala da Exposição “Círculo mágico”, da artista Rosângela Rennó.  

Tratava-se de um dos 16 objetos escolhidos pela artista em meio à coleção de mais de 

2000 peças da Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro. A esses objetos, Rennó acoplou 

um dispositivo sonoro-luminoso, acionado por um sensor de presença. Os objetos então 

“falavam”, em primeira pessoa, dirigindo-se ao visitante para evocar suas memórias e 



 

comentar sobre seus lugares na coleção. A exposição, do ano passado, foi a décima 

oitava edição do Projeto Respiração, que, desde 2004, sob curadoria de Marcio Doctors, 

convida artistas a fazerem intervenções na casa museu Eva Klabin, dialogando com seu 

acervo.  

A coleção reflete o gosto da colecionadora, idealizadora e instituidora da 

fundação que leva seu nome. Com obras provenientes dos quatro continentes, cobrindo 

um período de quase de 5000 anos, do Egito Antigo ao Impressionismo, a coleção 

volta-se, sobretudo, para a arte clássica e arqueológica. A casa-museu, que foi 

residência de Eva Klabin por mais de 30 anos, é também o cenário de uma existência; 

revela os hábitos sociais, aristocráticos, de quem nela viveu. As obras são mantidas na 

disposição estabelecida por sua antiga proprietária, em salas também por ela nomeadas, 

o que confere um clima de intimidade ao ambiente. Com a intenção de “criar fricções de 

linguagens entre a arte consagrada do passado, incorporada ao patrimônio, e as 

manifestações contemporâneas” (DOCTORS, s/d, s/p), o Projeto Respiração assume 

também um desafio que diz respeito à especificidade da situação de uma casa-museu. 

Desse modo, como explica Doctors, pretende-se trazer, “para um espaço totalmente 

preenchido pelo imaginário de Eva Klabin”, outras camadas de leitura do acervo.  

Ao acolher a proposta curatorial, Rennó dà à sua exposição o título de “Círculo 

mágico”, expressão extraída do ensaio “Desempacotando minha biblioteca”, de Walter 

Benjamin, no qual o autor reflete sobre a arte de colecionar e sobre a relação do 

colecionador com os seus pertences. Segundo Benjamin (1987, p. 228), “o maior 

fascínio do colecionador é encerrar cada peça num círculo mágico onde ela se fixa 

quando passa por ela a última excitação – a excitação da compra”. A coleção é, 

portanto, um círculo mágico, em que as peças são amadas como “o palco, como o 

cenário de seu destino” (BENJAMIN, 1987, p. 228). Cada objeto colecionado carrega 

consigo todos os seus passados remotos, que o colecionador indaga, intuindo, no 

entanto, que o destino mais importante desse percurso é o encontro com ele próprio, 

com a coleção. A entrada no círculo mágico representaria, para cada peça, o seu 

renascimento. “Renovar o mundo velho – eis o impulso mais enraizado no 

colecionador”, afirma Benjamin (1987, p. 229). 



 

Como renovar a arte do passado? Essa parece ser a pergunta motriz do que vem 

se configurando como uma forma de arte contemporânea. Refiro-me à intervenção 

artística em coleções de museus, uma prática recorrente desde os anos 1990. 

Convidados a montar exposições a partir das peças de acervos museológicos, artistas 

atuam num campo próximo ao da curadoria, porém com uma liberdade maior do que 

aquela geralmente concedida a curadores. O museu aparece como um repertório de 

materiais que o artista organiza a partir de critérios muito particulares, 

independentemente de suas conexões históricas ou formais.  

Tais intervenções apontam para uma nova relação com a arte do passado, não 

mais vista como algo a ser superado ou citado, mas como material para novos usos. 

Trata-se de uma arte de pós-produção, como caracterizou o crítico, curador e ensaísta 

francês Nicolas Bourriaud (2009c), aquela arte que, correlata ao setor terciário, oposto à 

indústria e à agricultura, já não lida com a matéria-prima. “Em vez de transfigurar um 

elemento bruto (a tela branca, a argila)”, o artista da pós-produção trabalha com formas 

já prontas, reinterpretando-as ou recontextualizando-as (BOURRIAUD, 2009c, p. 13).  

No vocabulário audiovisual, em que Bourriaud vai buscar o termo, “pós-

produção” denota a última etapa do processo de criação audiovisual, em que se trabalha 

sobre o material já gravado: é o momento da montagem ou edição, em que se incluem 

outros elementos visuais, trilha sonora, voice-over, efeitos especiais, legendas e 

créditos.  

Ao trabalhar sobre materiais pré-existentes, a criação artística se aproxima da 

montagem cinematográfica, que, por sua vez, também inspira a prática curatorial. Trata-

se de escolher, deslocar, realocar, aproximar, imprimir novos sentidos. Como define o 

próprio Bourriaud, referindo-se ao seu trabalho de curador: “Uma exposição é [...] um 

espaço-tempo de diálogo, um filme no qual me contento em fazer a montagem e para o 

qual escrevo as legendas” (BOURRIAUD, 2009a).  

Tal convergência entre atividade artística e curatorial remontaria à Duchamp, um 

dos embreantes da arte contemporânea, segundo Anne Cauquelin (2005). Como observa 

a ensaísta, o ready-made duchampiano marca uma ruptura com o feito-à-mão: “o autor 

desaparece como artista-pintor, ele é apenas aquele que mostra. Basta-lhe apontar, 



 

assinalar. (CAUQUELIN, 2005, p. 94) Ora, na arte contemporânea, essa tendência se 

dissemina: o savoir-faire manual é preterido em prol de um saber-escolher do artista, 

cuja atividade se reduz a deslocar objetos, mudando-o de lugar e de temporalidade. O 

artista não fabrica mais um objeto, mas lhe acrescenta algo, um coeficiente de arte. Tal 

acréscimo, lembra Cauquelin, pode vir de uma nova montagem, mas também de um 

aporte verbal. 

Em “Círculo mágico”, Rennó faz as duas coisas. Desloca os objetos, criando 

novas vizinhanças, e lhes dá voz. Sabe-se que os atos de escolher, deslocar, transformar 

estão no cerne no trabalho da artista. Ela que, conhecida pela fotografia, nunca 

fotografou; apropriou-se de imagens fotografadas por outros e recolhidas em coleções, 

feiras e arquivos. Como observa Luiz Claudio da Costa (2014), ao tratar e transformar 

as fotografias de outros, Rennó não se interessa por sua verdade pura ou pela evidência 

de sua origem. Antes, busca apresentar, nelas, “a ambiguidade entre a evidência e a 

opacidade, a oscilação entre a prova e a falha” (COSTA, 2014, p. 135) Expondo os 

apagamentos, intencionais ou involuntários, que sofrem os arquivos, ela politiza os 

debates em torno da constituição da memória, apontando para os jogos implícitos nas 

decisões sobre o que é lembrado ou esquecido. 

Em “Círculo mágico”, uma estratégia semelhante é adotada. Rennó, que “sempre 

deu voz para o coadjuvante, aquilo e aqueles que habitam as margens” escolhe as peças 

mais tímidas da coleção, e não aquelas de maior destaque (DUARTE, 2014, p. 2). Em 

um de seus deslocamentos, a artista aproxima uma estatueta feminina pré-colombiana 

do quadro “Madonna, menino e São João Batista”, de Botticelli, colocando-a abaixo da 

tela. Mas é para a estatueta que dá voz.  

Sabe que eu me sinto muito bem aqui? Tem um cheirinho de mofo, 

mas é mais quentinho. Essa luz me aquece. Além do mais, aqui eu me 

sinto protegida pela Madonna. Ai, eu não deveria dizer isso, afinal de 

contas, a Renascença fez coisas terríveis contra o meu povo. Mas não, 

ela não. Eu não acho que ela tenha participado daquela carnificina 

toda. Ela me parece tão serena. Será que é a maternidade? Maria tem 

algo de especial no olhar, tem uma coisa que eu não tenho: um bebê 

nos braços. Você reparou bem nas minhas mãos? Sinto falta de 

alguma coisa, entre as minhas mãos. Não sei por quê. Aliás, sei muito 

pouco sobre minha própria existência. Posso ter sido uma mulher 

comum, uma índia mexicana comum. Nem sei se tenho poderes 



 

especiais. Mas ela me parece tão superior a mim. Mas isso não me 

incomoda. Aqui é bom. Eu gostaria de permanecer aqui por pelo 

menos mais uns quinhentos anos. 

 

A estatueta sabe sobre Nossa Senhora e a Renascença, mas pouco sabe de si. 

Evidenciando esse não-saber, a artista chama atenção para os silenciamentos históricos, 

aqui, especificamente para o empreendimento imperialista de eclipsar a cultura dos 

povos nativos dos países colonizados, impondo a cultura cristã, ocidental. 

Ao dar voz a objetos mudos, a artista se aproxima da tradição da ekphrasis, que, 

de certo modo, sempre problematizou a distinção defendida por Lessing, entre a pintura, 

como arte do espaço, e a poesia, como arte do tempo. Mesmo aqueles que apostam 

nessa marca distintiva admitiriam que, na poesia ecfrástica, o espaço está implicado, já 

que a écfrase é, originalmente, uma descrição e, trata, portanto, de relações espaciais, 

mais do que temporais. Por outro lado, e de modo mais sutil, a écfrase sugere que o 

tempo nunca esteve ausente da pintura. Com sua generosa atenção dedicada ao visível, 

o princípio ecfrástico nos ensinara sobre atitude de olhar e sobre as diversas camadas de 

tempo implicadas na apreciação de qualquer imagem. 

Há, recentemente, uma tendência a se ampliar o conceito de écfrase, que passa a 

ser entendida não apenas como descrição exaustiva, rica e detalhada de uma imagem, 

mas como qualquer texto motivado pela experiência estética diante de obras visuais ou 

mesmo de outras imagens. A relação dos poetas “com o objeto estético que os move 

torna-se muito mais plural, livre e imaginativa [...]” (SAMPAIO, 2008, p. 62).  

Mas não apenas aos poetas caberia o exercício ecfrástico. Há quem considere 

catálogos de exposição, livros de arte, resenhas jornalísticas ou discursos críticos 

também dentro da categoria da écfrase. Ora, em tempos fortemente marcados pela 

intermidialidade, pelo cruzamento das fronteiras artísticas, a noção pode ser ainda mais 

ampliada. Percebo, assim, algumas modalidades da écfrase na arte contemporânea. Por 

exemplo, no projeto Fantômes, da artista francesa Sophie Calle (2013). Movida pela 

ausência de certas obras de arte nas paredes dos museus a que pertencem, obras 

desaparecidas ou emprestadas a outras instituições, a artista pede a algumas pessoas que 

as descrevam a partir de suas lembranças. Os textos, escritos por pessoas que tinham um 



 

contato cotidiano com aquelas imagens (funcionários dos museus, como guardas, 

diretores, etc.), são então colocados nos espaços antes deixados vazios pelos quadros. 

De modo semelhante, Daniela Thomas, em sua exposição “Substituições”, 

dentro do mesmo Projeto Respiração, substitui 16 obras da coleção Eva Klabin por 

áudios descritivos. A artista pediu a algumas pessoas (entre elas Zuenir Ventura, Fausto 

Fawcett, Carlito Carvalhosa e duas crianças) que fizessem gravações, tentando 

“transmitir as sensações que cada obra suscitava e como elas eram, pois os espectadores 

ter[iam] que imaginá-las com base nessas descrições” (THOMAS apud FRADKIN, 

2010, p. 6). 

O que parece estar em jogo é uma reconfiguração contemporânea do museu que, 

como apontam autores como Hans Belting (2012) e Nicolas Bourriaud , tende a se 

desespacializar e a se temporalizar, apresentando-se como duração a ser atravessada. A 

temporalização do espaço do museu pode ser entendida como mais um dos 

desdobramentos do que Dubois (2009) chamou de efeito cinema na arte contemporânea. 

Nesse sentido, é interessante lembrar o que dizia o crítico Riccioto Canudo no 

“Manifesto das Sete Artes” (1923), texto que cunhou para o cinema a designação de 

“sétima arte”. Entusiasmado com o cinema, Canudo afirmava que o dispositivo 

concretizava o sonho de uma arte total. Combinando potências plásticas e potências 

rítmicas, o cinema fornecia a síntese entre as artes do espaço (pintura, escultura, 

arquitetura) e as artes do tempo (música, dança, poesia).  

Para Nicolas Bourriaud (2009c, p. 102), o destino do cinema “enquanto técnica 

utilizável nas outras artes não guarda nenhuma relação com a forma do filme”. Se o 

filme confere forma à arte, afirma o crítico, é em função de seu tratamento da duração. 

O autor denomina de “arte de diretores” aquela que converte o local de exposição numa 

espécie de “filme sem câmera” (BOURRIAUD, 2009c, p. 102).  

A obra não se [apresenta] como totalidade espacial a ser percorrida 

pelo olhar, mas como uma duração a ser atravessada, sequência por 

sequência, como um curta-metragem imóvel em que o próprio 

espectador deve se locomover. (BOURRIAUD, 2009c, p. 102) 

 



 

Nas intervenções de artistas em museus, o evento ocupa o lugar da obra. Um 

palco histórico, com acessórios históricos, torna-se o lugar de uma intervenção 

passageira. Como observa Hans Belting: 

[A] antiga presença das obras, com sua lei de duração, é substituída 

aqui pela presença de um observador que adentra a sala por um 

instante e depois só pode lembrar-se da sua própria impressão. A 

rápida impressão original toma o lugar de um original duradouro. 

(BELTING, 2012, p. 186) 

 

Mas, na sua efemeridade, essas intervenções talvez inspirem no público 

contemporâneo dos museus uma temporalidade mais ralentada diante das obras. 

Permanecendo mais tempo diante do objeto, o observador é convidado a lhe dedicar 

mais atenção, a olhar para ele de modo renovado, a fazer dele uma leitura particular. 

 53, 54, 55, 56. Pronto, falei para vocês durante exatos quatorze minutos e 59 

segundos. 
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