
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães 
Recife, 2010 

  



Apresentação 
 

Constituída a partir da reunião de obras que, ao longo de várias décadas, foram adquiridas 

ou doadas a instituições e outras iniciativas vinculadas à Prefeitura da Cidade do Recife, 

atualmente a Coleção MAMAM reflete a diversidade a partir da qual foi formada. Nela 

constam obras de aproximadamente 250 artistas de períodos, origens, linguagens e 

pesquisas variadas. Todavia, apesar da abrangência de seu acervo, possui lacunas 

significativas. Por ter herdado um conjunto relativamente aleatório de obras, bem como por 

ter apenas tardiamente implementado uma política de aquisição de acervo, à Coleção não 

se pode confortavelmente atribuir a função de historiografar a arte produzida a partir do 

século XX em Pernambuco. Como lidar, então, com essa condição?  

 

A exposição contidonãocontido é a tentativa de estender a potência – e importância – 

dessa questão. Para simultaneamente exibir e problematizar a Coleção MAMAM, a mostra 

convida o público a pensar não só as qualidades, mas também os limites e vazios desse 

acervo: o visitante-pesquisador é convidado a engajar-se numa contínua pesquisa sobre 

artistas que escapam ao alcance da Coleção (ou que estão nela insatisfatoriamente 

representados), alimentando um acervo de informações que, além de colaborar no 

adensamento dos registros e documentos acerca da história da arte local, auxiliará nas 

próximas aquisições a serem feitas para a mesma.  

 

A exposição acontecerá processualmente ao longo de seis meses, organizando-se em três 

recortes curatoriais apresentados bimestralmente. Assim, contidonãocontido faz ver as 

várias possibilidades existentes por entre os discursos que, através das instituições e suas 

escolhas, vão aos poucos constituindo e legitimando uma espécie de versão “oficial” da 

história da arte. 

  

Refletir sobre essas questões faz ampliar nossa percepção crítica acerca do campo da arte, 

suas dinâmicas e agentes diversos – como o artista, a instituição, o público, a crítica etc. 

Complexifica, portanto, o caminhar por entre esse espaço moebiano em sua ausência de 

rígidos limites entre “dentro” e “fora”, “contido” ou “não-contido”. Permeabilidade diante da 

qual é preciso, talvez mais do que nunca, posicionar-se criticamente. 

 

Clarissa Diniz, EducAtivo MAMAM e Maria do Carmo Nino, curadores. 

  



Dinâmica da exposição 
 

Para a concepção da exposição foi escolhido, dentro das possibilidades da Coleção Mamam, um 

recorte específico: arte produzida a partir do século XX em Pernambuco.  

Ao entrar na sala de exposição, o visitante-pesquisador deparar-se-á com um conjunto de obras da 

Coleção Mamam organizado em cinco grandes períodos (1900-1930, 1940-1950, 1960-1970, 1980-

1990 e 2000-), e que ocupam ambientes diversos do Museu – recepção, paredes, teto, chão. 

Acompanhando tal distribuição cronológica, estarão presentes arquivos que se dividem em dois 

grandes grupos, os “contido” e os “nãocontido”, e onde constam várias pastas que identificam 

artistas e ilustram sua obra (bem como trazem informações acerca dela). Nos arquivos “contido”, 

num total de cinco (um para cada unidade temporal do recorte curatorial como, por exemplo, 1900-

1930), estarão pastas referentes a artistas daquele período cujas obras, apesar de não estarem 

exibidas naquele recorte, constam, contudo, na Coleção Mamam.  

Por sua vez, nos arquivos “nãocontido” – sem número definido de unidades e passível de ser 

continuamente ampliado – estarão pastas referentes a artistas diversos que, apesar de terem 

também atuado no período indicado no recorte (por exemplo, 1900-1930), não estão presentes, 

entretanto, na Coleção Mamam. Esse jogo de arquivos repete-se ao longo de todos os períodos 

cronológicos a partir dos quais se organiza a mostra contidonãocontido.  

Ao centro da sala de exposição encontra-se uma estrutura de pesquisa e estudo da qual fazem parte 

grandes mesas e bancos, puffs, estantes com livros e catálogos diversos, computador com acesso a 

internet, impressora multifuncional e um conjunto de papéis, pastas e arquivos vazios, à espera de 

preenchimento. O visitante-pesquisador é, então, convidado a criar pastas de artistas que ele 

conhece e que tenham atuado, em Pernambuco, a partir do século XX, mas que não estejam 

presentes na Coleção Mamam. O público-pesquisador é convidado a engajar-se nesse esforço 

coletivo de ampliação dos limites da história da arte local para além dos limites da Coleção, 

problematizando-a, pensando criticamente sua formação. 

Ao longo dos seis meses de duração da contidonãocontido, essa pesquisa será ininterruptamente 

levada a cabo sem restrições de qualquer espécie. Todos são convidados a colaborar com a pesquisa; 

e qualquer artista pode receber uma pasta nos arquivos da exposição. A cada dois meses, contudo, 

será alterado o recorte curatorial apresentado com o princípio da exposição. Tais novos recortes 

(inaugurados a cada dois meses) serão coletivamente pensados pelas curadoras Clarissa Diniz e Maria 

do Carmo Nino, bem como pelo EducAtivo Mamam, que protagonizará não apenas a mediação da 

mostra como, sobretudo, sua concepção e sua contínua pesquisa. Trata-se de uma exposição em 

processo – processo esse no qual estão dos convidados a se engajar. 

  



Primeiro recorte | Obras  

1900-1930 

Joaquim do Rego Monteiro 

La Rotonde. Óleo sobre tela, 1927. 
América do Sul 1. Óleo sobre tela, 1927. 

Lula Cardoso Ayres 
As Pastoras. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 

Pastoril - o velho e a Diana. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930 
Músicos - bandinha do Pastoril. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 

Rainha do Maracatu. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 

Tirador de loas e gonguê. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 
Rei do Maracatu. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 

Boneca do Maracatu. Nanquim, guache e grafite sobre papel, 1930. 
 

1940-1950 

Gilvan Samico 
Lua cheia. Xilogravura, 1959. 

Lua cheia - estudo. Xilogravura, 1959. 
Três figuras no campo. Xilogravura, 1959. 

Três figuras no campo – estudo. Xilogravura, 1959. 
Ladjane Bandeira 

Paisagem. Óleo sobre tela, 1948. 

 
1960-1970 

Vicente do Rego Monteiro 
Álbum "Lisboa, 1956 - Edson Régis, 1961".  Offset, 1961. 

Aloisio Magalhães 

Pátio com colunas. Cartema, 1979. 
Menino na escada. Cartema, 1979. 

Rodolfo Mesquita 
Sem título. Acrílica sobre papel, 1974. 

Sem título II. Acrílica sobre papel, 1975. 

Gato Félix 
78 anos de idade no sesquicentenário da independência. Nanquim e lápis cera sobre cartão, 1972. 

Para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Nanquim sobre cartão, sem data. 
José Cláudio 

Família. Bico de pena sobre papel, 1974. 
João Câmara 

Homem discursando. Litografia,1975. 

Retrato silencioso. Litografia, 1975. 
 

1980-1990 
Luciano Pinheiro 

Pássaro migrante. Litografia, 1980. 

Liliane Dardot 
Mocambos. Litografia, 1980. 

Petrônio Cunha 
Cartografia. Litografia, 1980. 

José Carlos Viana 
Kais do Apolo. Litografia, 1980. 

Nilza Torres de Melo 

Reminescência. Litografia, 1980. 
Francisco Neves 

Frevo. Litografia, 1980. 
Cícero Dias 

Recordações. Óleo sobre tela, 1985. 



Rosácea. Guache e lápis sobre papel, 1999. 

Raul Córdula 
Sem título I, II e III. Acrílica sobre tela, 1983. 

Equipe Bruscky & Santiago 
Limpo e desinfetado. Offset, 1987. 

Marcelo Coutinho 

Aquilo que não pode ser dito. Ferro, parafina e papel, 1992. 
 

2000- 
Eudes Motta 

Cruzada Gravada. Água forte sobre papel, 2005. 
Marcelo Silveira 

Livro do armazém. Livro e carimbo, 2004. 

Gil Vicente 
Autoretrato Cartema – eu e Maurício Castro. Cartema, 2002. 

Autoretrato Cartema – eu e Eudes Motta. Cartema, 2002. 
Renato Valle 

Lógicas cartemáticas I e II. Acrílica sobre papel, 2002. 

Maurício Castro 
Submarino submerso. Ferro e espelhos, 2002-2004. 

Carlos Mélo 
O que sobra ou todo homem tem direito à terra. Performance, 2005. 

 

  



Primeiro recorte | Imagens 

 

 

 

 

Vistas da exposição  



 

Vista da exposição  

 

 
 

Público preparando dossiês com auxílio de mediador 

 



 

Público preparando dossiês com auxílio de mediador 

 

 

 

 Arquivos da exposição 



 

Detalhe recorte 2000|2010, com obras e arquivos 

 

 

Público, mediador e obra de Maurício Castro (Submarino Submerso, 2002-2004) 

  



Segundo recorte | texto de apresentação 

 

Após os dois primeiros meses de exibição, o segundo recorte curatorial de contidonãocontido 

busca trazer à tona – além de dar continuidade às questões suscitadas pela proposta da exposição – 

os embates travados entre os paradigmas acadêmicos, modernistas e regionalistas que percorreram a 

história da arte em Pernambuco. 

Se, no começo do século XX, grande parte do debate estético e social local concentrou-se em 

construir ideias próprias de academicismo, modernismo e regionalismo, ao longo das décadas que se 

seguem essa tríplice orientação é expandida. Com as experimentações dos anos 1960/70 e, mais 

tarde, com a afirmação – inclusive institucional – da arte contemporânea, como se atualiza e se 

transforma esse debate? Que paradigmas estéticos estão sendo, hoje, por nós construídos? Como 

esses se relacionam com as especificidades do contexto local e com o horizonte da globalização? 

A partir da Coleção Mamam, a equipe curatorial de contidonãocontido buscou pontuar diferentes 

pontos de vista – lançados por artistas dos mais variados interesses – sobre este que, no começo do 

século XX, parecia ser um dilema: “ser ou não ser moderno/regionalista/acadêmico”?  

Com os desdobramentos da história e a consequente complexificação da questão, a dificuldade de 

um posicionamento unilateral parece fazer-se mais evidente: nos diálogos entre o local e o global que 

a segunda metade do século XX delineou, o “ser ou não ser” paulatinamente converte-se em “ser e 

não ser”.  

Esse debate – que de Gilberto Freyre ao Manguebit nos acompanha há mais de um século, e é um 

dos eixos principais da produção artística e intelectual de Pernambuco – mantém sua vivacidade e 

relevância. E, então, o esforço advindo com o desejo de construir identidades possíveis, sem recair 

em confortáveis classificações ontológicas e sociais, mais uma vez se coloca através deste recorte de 

contidonãocontido, que “se encerra” com uma página em branco.  

 

Clarissa Diniz, EducAtivo Mamam e Maria do Carmo Nino, curadores. 

  



Segundo recorte | Obras  

 

1900-1930 

Joaquim do Rego Monteiro 
Arc de Triumphe, 1928. 
América do Sul I, 1927. 
Vicente do Rego Monteiro 
Atirador de arcos, 1925. 
 
1940-1950 

Mário Túlio 
Nuvem sobe o Rio Capibaribe, 1941. 
Gilvan Samico 
Homem e Cavalo, 1958. 
Balthazar da Câmara 
Feira, 1949. 
Gilvan Samico 
Leitura na Praça, 1958. 
 
1960-1970 

Wilton de Souza 
Bumba-meu-boi, 1972. 
Gato Félix 
Hoje tem bumba-meu-boi, sem data. 
Wellington Virgolino 
Crianças, 1970. 
Corbiniano Lins 
Yemanjá e Oxum, 1968 

Corbiniano Lins 
Mulher, 1985. 
José de Barros 
Folha, 1979. 
José de Barros e Guita Charifker 
Mulher Pássaro, 1973. 
Guita Charifker 
Sem título, 1970. 
Maria Carmen 
Dendezeiro, 1973. 
Marcos Herculano 
Joana D’Arc, 1977. 
Paulo Bruscky 
Via Crucis, 1979. 
 
 
1980-1990  
Paulo Bruscky 
Sem destino, 1983. 
Oriana Duarte 



O gabinete de souvenirs de A Coisa Em SI, da série I.1.A. no 04: mapa externo I – Belém do 
Pará – Ceará, 1998. 
O gabinete de souvenirs de A Coisa Em SI, da série I.S.E. no 04: mapa interno II – Belém do 
Pará – Ceará, 1998. 
O gabinete de souvenirs de A Coisa Em SI, da série I.4.D. no 04: mapa interno I – Belém do 
Pará – Ceará, 1998. 
O gabinete de souvenirs de A Coisa Em SI, da série I.4.F. no 04: mapa interno III – Belém do 
Pará – Ceará, 1998. 
Flávio Emanuel 
Saída-free, 1988. 
José Carlos Viana 
Certos malabarismos, 1980. 
Jobalo 
Osteoporose, 1995. 
Alexandre Nóbrega 
Sem título, 1998. 
Marco Hanois 
O Grande Slam, sem data. 
 

2000- 

José Patrício 
Duzentos e oitenta dominós, 2000. 
Marcelo Silveira 
Sem título, sem data. (aprox. 2001) 
Alice Vinagre 
Da série Preto e Branco, 1999-2002. 
Manoel Veiga 
Sem título (ID 548), 2003. 
Paulo Meira 
Sábados, 2004. 
 
  



Segundo recorte | Imagens 

 

 

 

 

Vistas da exposição 



 

Vista da exposição 

 

 

Arquivos e obra de Paulo Meira (Sábados, 2004) 



 

Vista da exposição com público fazendo pesquisa na estação de trabalho. 

 

 

Vista da exposição. 



Terceiro recorte | texto de apresentação 

 

Após seus dois recortes iniciais – o primeiro, um panorama da Coleção Mamam que enfocou 

narrativas menos legitimadas da história da arte de Pernambuco; o segundo, um olhar sobre os 

embates travados entre os paradigmas acadêmicos, modernistas e regionalistas que percorreram a 

produção local –, contidonãocontido chega à sua mostra final. Neste terceiro recorte, a exposição 

lança uma visada crítica sobre a formação da Coleção Mamam a partir do “estudo de caso” dos 

processos de aquisição das obras dos artistas João Câmara e Luiz Carlos Guilherme, as quais estão 

entre as maiores representações do acervo da instituição. 

Com mais de uma centena de obras cada, tais conjuntos experimentaram claras diferenças não só em 

seu processo aquisitivo (a série de João Câmara foi comprada; as obras de Luiz Carlos Guilherme 

foram doadas), como também em suas frequências e circunstâncias de exibição, debate e divulgação 

na/através da instituição, desde seu período como Galeria Metropolitana de Arte do Recife até seu 

momento recente, como Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Se, de um lado, a série de João 

Câmara contou com exibição permanente ao longo de muitos anos, além de participações em 

coletivas ou individuais simultâneas, debates e publicações; de outro, o trabalho de Luiz Carlos 

Guilherme foi apresentado apenas duas vezes após sua aquisição, o que colabora para torná-lo 

desconhecido não apenas diante do público como, também, dos gestores, dos curadores e dos 

educadores do próprio Museu. 

A observação atenta aos percursos das obras de João Câmara e Luiz Carlos Guilherme na instituição – 

contidonãocontido apresenta, além de uma seleção de obras, também documentos e depoimentos 

que buscam lançar luz sobre essa história – faz ver a complexidade da Coleção Mamam e as 

variações nas políticas de exibição/aquisição que lhe foram atribuídas por entre distintas gestões. Que 

forças estão em jogo nos processos de legitimação da arte (ou de artistas e obras em especial)? Que 

posições podem os acervos institucionais ocupar nesse jogo, e que poder podem ter, sobre a história 

da arte de Pernambuco e do Brasil, as exposições e coleções do Mamam? Que concepções e 

parâmetros embasam os discursos e histórias que construímos e corroboramos? 

 

Clarissa Diniz, EducAtivo Mamam e Maria do Carmo Nino, curadores. 



Terceiro recorte | textos complementares 

 

Processo de aquisição Coleção João Câmara 

Em meados de 1979, a Prefeitura da Cidade do Recife propõe, ao artista João Câmara, a 

aquisição da série Cenas da Vida Brasileira (1975), composta por 10 pinturas e 100 

litografias. O processo de compra da obra é efetuado no começo de 1980, sob a 

concordância das partes em relação às condições sugeridas pelo artista, dentre as quais a 

“instalação perene do conjunto dos trabalhos, com acesso ao público em instituição de 

caráter museológico”, sua “colocação (...) em área específica (sala especial) da instituição” e 

a edição de “catálogo narrativo bilíngue com reprodução integral dos trabalhos”. Assim, em 

março de 1981, é inaugurada a então Galeria Metropolitana de Arte do Recife, cujo um dos 

andares exibia, exclusiva e permanentemente, parte da série Cenas da Vida Brasileira. A 

despeito dos períodos em que a Galeria esteve fechada, a série esteve em exibição 

permanente até 1997, quando foi fundado o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. 

Após esse período, alguns trabalhos da série foram mostrados em exposições coletivas e, 

por duas vezes (1998 e 2006), ela foi apresentada individualmente.  

 

Processo de aquisição Coleção Luiz Carlos Guilherme 

Em 1986, o artista Luiz Carlos Guilherme falece devido a um câncer nos pulmões. No 

mesmo ano, postumamente, é organizada uma exposição retrospectiva de obras do artista 

na então Galeria Metropolitana de Arte. A mãe do artista, Janir Alencar Guilherme, inicia um 

processo de mobilização pública (sobretudo através da mídia impressa) para a doação, à 

Galeria Metropolitana, do acervo de pinturas e desenhos deixado por seu filho. Em 1987, 

uma artéria do bairro do Cordeiro é nomeada, pela Prefeitura do Recife, de Rua Luiz Carlos 

Guilherme (Lei 14.956). Em 1988, são, por fim, doadas 90 obras do artista à Galeria 

Metropolitana de Arte Aloísio Magalhães, que no mesmo ano apresenta a coleção adquirida 

na mostra intitulada Exposição Retrospectiva de Pinturas LUIZ CARLOS GUILHERME. Desde 

então, as obras do artista nunca mais foram exibidas nesta instituição. 

 

  



Terceiro recorte | Imagens 

 

Vista da exposição, com obras de João Câmara e vídeo-documentário ao fundo. 

 

Vista da exposição, com obras de Luiz Carlos Guilherme 



 

Diálogo entre João Câmara e Luiz Carlos Guilherme (vista da exposição). 

 

Mesa de documentos e sinopse dos processos de aquisição das obras de João Câmara e Luiz Carlos 

Guilherme. 



 

Documentos (detalhe). 



 

 

 

 

Vistas da exposição. 


