
Textos do curador Mario Gioia sobre a exposição Coletivos 2015 

Ao ver desdobradas e colocadas ao chão dezenas de pinturas no ateliê de Myriam Glatt, a primeira coisa 

que me veio à cabeça, dadas as sucessivas repetições de motivos como nuvens, pedras, homens, flores, 
foi uma série de obras-primas, obsessivas, de Yayoi Kusama. Entre o final dos anos 50 e o início da 

década posterior, a artista japonesa realizou telas de grande escala, com minima variação de cores, como 

Infinity Nets (White), de 1959, Pacific Ocean, de 1960, e Dot Abstraction (1958-60), num período em que 
acabara de chegar aos EUA. As Infinity Net Paintings antecipam procedimentos de nomes-chave da arte 

conceitual e do minimalismo, porém foram reconhecidas como de grande valor havia relativamente pouco 
tempo atrás, com o prestígio da artista no meio agora efetivamente se consolidando - até numa chave 

mais popular. Exemplo disso foi a retrospectiva de Kusama que passou pelo Brasil em 2014, gerando uma 

mídia para além dos ininterruptos selfies que povoaram à exaustão as redes sociais à época. 

Outro dado que me veio foi a dificuldade do circuito, nos mais diversos âmbitos, em compreender e ler 

com atenção poéticas mais orgânicas, menos conceituais, mais intuitivas. É esclarecedor, nesse ponto, 

perceber que mulheres artistas que enveredaram por caminhos menos óbvios, mais crispados, por vezes 
ganham reconhecimento  tardio. Podemos citar o caso da austríaca Maria Lassnig, Leão de Ouro em 

Veneza na edição de 2013, e da norte-americana Lynda Benglis, hoje com 73 anos. 

Coletivos, é a primeira individual de Myriam, e traz um panorama sobre sua abundante produção em 
pintura, além de alguns tridimensionais e desenhos. Numa visada rápida sobre o recorte, pode se 

destacar a repetição como uma das molas mestras de sua produção, com contornos muito pertinazes. Um 
dos conjuntos que deve ser realçado é o de nuvens, que possui evidentes elos com a tradição da história 

da arte. Podemos passear pelo barroco e pelo romantismo, por exemplo, e, ao mesmo tempo, com todas 

as telas ladeadas umas às outras - em fundo negro, com azul frisado, mais verticais ou horizontais etc - , 
contemplamos a simultaneidade algo desorientadora do contemporâneo. 

As flores também propiciam outro bom momento em Coletivos. Com cada um dos trabalhos recebendo 

título de uma mulher e mesclando técnicas diferentes num mesmo chassi, Myriam ironiza de certa 
maneira a adequação do que é realizado na pintura. Afinal, por que retratar/representar/escolher flores? 

Por ser uma artista que lida com o ‘feminino’? 

As respostas não são definitivas nem assertivas e ajudam a embaralhar análises que passam longe do 
linear. Por exemplo, as pinturas que elegem bananas como foco, e novamente com essa acumulação de 

imagens iguais, também ajudam a inquietar o tom geral. A habilidade da artista pode fazer com que o 

observador perceba as sutis diferenças, como no mundo real, e faça questionamentos sobre o particular e 
o coletivo, o privado e o público, o específico e o geral etc. Ao mesmo tempo, podemos pensar, a ação de 

praticar repetidamente o mesmo tema não deixa de atestar um esforço repetitivo, manual e técnico da 
artista, quase como em um ato que guarda contatos com a performance. E, em tempos algo obscuros no 

campo politico, tal fruta disposta serialmente pode receber análises diversas sobre os complexos dias que 
vivemos. Estamos em tempos outros daqueles dos de Antonio Henrique Amaral (1935-2015) ao assinar 

uma das séries mais conhecidas de sua autoria. 

Talvez estejamos tão fragilizados quanto a figura humana algo giacomettiana que Myriam sedimenta em 

um tridimensional estranho. Tão inusual como os rostos e corpos a povoar outra obra escultórica que não 
provoca nenhuma harmonia, pelo contrário. Um incômodo presente em seus trabalhos mais gráficos, que 

tendem a reforçar o sentido de impessoalidade. Pelas paredes da galeria Toulouse e, em especial, nas 
relações que podemos criar a partir de tão diversificada produção, somos convidados a adentrar um 

universo em seu début (dentro dessa rede pessoal-profissional que participamos). Não nos cabe 

exercícios futurológicos sobre como essa obra vai seguir a posteriori, mas partilhar dessa intranquila 
exibição, onde o feminino, o incomum e o fragmentado constituem relevantes questionamentos, 

certamente multifacetados e híbridos. 

Mario Gioia, setembro de 2015 

 



Mini texto divulgação da exposição 

Na individual Coletivos, a artista Myriam Glatt espalha pelas salas expositivas da galeria 
Toulouse sua produção pautada por uma repetição quase obsessiva. Exibindo novas séries de 
pinturas e de tridimensionais, o excesso não é um dado a ser combatido na exposição. 
Elementos como pedras, sementes, flores e nuvens são retratados em um movimento duplo, um 
a dar suas especificidades em comparação a outros motivos que estão próximos, e o outro a 
conferir, pelo acúmulo, uma característica serial que se sobrepõe ao particular. Numa obra que 
lida com as relações paradoxais e conflitantes entre o público e o privado, o seriado e o manual, 
o transitório e o permanente, Myriam Glatt põe em xeque pensamentos e abordagens comuns 
da contemporaneidade. 
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