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Nota de Imprensa      
 
 

Santander Cultural lança segunda fase do RS 
Contemporâneo 2016  

  

 

 Mostra Asfixiando Um Búfalo, de Raquel Magalhães, traz Ana Maria Maia na curadoria; 
 

 Além do corpo, exposição de Walesca Timmen, ganha o olhar curatorial de Amir Brito 
Cadôr; 
 

 Em 2017, o RS Contemporâneo inova ao aprofundar o trabalho do curador regional com 
a livre escolha de artistas de outros estados. 

 
 
Porto Alegre, 23 de agosto de 2016 – O projeto RS Contemporâneo, uma iniciativa que se 
consolida como um dos principais projetos do Santander no incentivo à produção artística local, 
lança o segundo ciclo deste ano. Dia 31 de agosto, inauguram as exposições individuais das 
artistas Raquel Magalhães e Walesca Timmen com os curadores, respectivamente, Ana Maria 
Maia, de Pernambuco, e Amir Brito Cadôr, de Minas Gerais. As mostras são abertas ao público 
e oferecem visitas mediadas pela Ação Educativa para grupos de escolas, empresas e 
população em geral.  
 
Asfixiando um búfalo, de Raquel, apresenta pinturas da artista com temáticas surgidas em 
buscas simples de imagens da internet e que levaram a conexões mais complexas. Em Além 
do corpo, Walesca exercita o limite entre o movimento e a imobilidade por meio de vídeos e 
fotografias. 
 
As duas últimas mostras deste ano encerram um ciclo do RS Contemporâneo. Fiel ao intuito de 
promover a inovação e a criatividade, além de estimular a formação de um público interessado 
em arte contemporânea, o Santander Cultural inicia, em 2017, o RS Contemporâneo – 
Pensamentos Curatoriais. Acostumado a analisar uma exposição a partir das obras dos 
artistas, o centro cultural propõe um olhar sobre o trabalho curatorial e trará jovens nomes 
gaúchos, mas agora, de curadores, que terão a liberdade de escolher temas e artistas de todo 
o país. 
 
Em cinco edições, mais de 600 mil pessoas visitaram exposições de dezoito jovens artistas 
gaúchos, que tiveram a oportunidade de realizar uma mostra individual com organização e 
suporte profissional. Com foco na integração e na troca de experiências, a curadoria sempre 
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ficou a cargo de profissionais de outros Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, 
São Paulo, Pernambuco e Sergipe. 
 
 

Santander Cultural apresenta RS Contemporâneo 2016 
De 31 de agosto até 2 de outubro (30 de agosto, 19h, abertura para convidados) 

Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS 
 

Mostra Asfixiando Um Búfalo, de Raquel Magalhães 
Curadoria Ana Maria Maia 

 
Mostra Além do corpo, de Walesca Timmen 

Curadorial Amir Brito Cadôr 

 
 
Mostra Asfixiando Um Búfalo, de Raquel Magalhães 
Texto Curatorial de Ana Maria Maia 
Depois de transarem, C. lhe contava sobre o I Ching 
 
Em menos de meio segundo, o Google encontra cerca de 4 milhões de entradas para a palavra 
“búfalo”. O conjunto se apresenta como um arquivo que compila supostamente tudo que foi 
indexado na internet. Uma espécie de panorama de textos e imagens nasce da força-tarefa de 
uma rede de usuários, tanto anônimos quanto creditados, tanto autores quanto espectadores, 
tanto piratas quanto detentores de patentes. Diante da impossibilidade do encontro real, nem 
com o búfalo nem mesmo com o vizinho que talvez um dia o tenha fotografado no Marajó, a 
interface da busca resolve a contento uma partilha das distâncias.  
 
As cartografias acalmam, uma vez que permitem a sensação visual da conquista. Mas o que 
acontece se, por erro dos instrumentos de medição ou desvio consciente daquele que os 
detém, os mapas começarem a ser redesenhados pelas viagens? O que se dá quando algo 
vulgar, como o resultado de uma pesquisa on-line ou as imagens reprodutíveis em geral, ao 
mesmo tempo fruto e consequência do espetáculo, dispara processos singulares de leitura e 
subjetivação? Por que e como apenas um desses búfalos acabou sendo cercado por uma 
enorme boca, um navio em alto-mar, o rosto de uma estátua greco-romana, flores amarelas, 
um vendaval e uma explosão?   
 
O único porquê é a escolha deliberada de Raquel Magalhães, e também para ela não parece 
existir alternativas. Há que se eleger imagens para nelas mergulhar em pintura. A artista respira 
tinta a óleo, acorda e vai dormir sob a vigília das imagens, processos em andamento sobre a 
parede e uma pilha que se acumula já pronta. O ateliê é quarto, central de edição de TV e 
clínica de psicanálise, onde uma observação atenta costuma ser seguida de métodos de 
evidência, montagem e elaboração. É ali ainda onde, por contraparte, tudo o que é observado 
também observa. 
 
A incoerência das figuras atesta verdades a que eu, presença recente e passageira nessa 
cabine de controle, deveria me entregar. Poderia tentar decifrá-las com o que trazia comigo, 
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mas sinto que perderíamos as duas. Pactuamos então um jogo de confianças, no qual Raquel 
proveria algumas pistas para começarmos e eu buscaria, dali por diante, um ponto razoável 
entre a mediação e o segredo. Recebi uma história escrita com todos os lamentos e frescores 
de quem diz não saber escrever. Além do título, Asfixiando um búfalo, decidi tornar público um 
dado recorrente na escrita, o fato de apresentar personagens fora de quadro, preservando, 
mais do que sua identidade, sua intimidade. 
 
P. segurou uma foto com força, até que... 
Se não o retrato do rei, sua visão no espelho rodeado por membros da corte, entre os quais 
aparece o artista em atividade. Se não um cachimbo, a pintura verossímil do mesmo, seguida 
de uma advertência para que a distinção não seja esquecida, para que o fascínio da imagem 
originária do desejo de alguns não apazigue a diferença e o conflito. Se não a madona em 
pose, sua penitência para dizer, cínica e resoluta, que “a arte deve ser bonita”, mas que o 
preço se paga com o corpo. Enquanto Velázquez, Magritte, Abramovic e tantos outros e outras 
denunciaram a representação como traição do real, um herói de Cronenberg confiou a sua vida 
ao chamado da tela de vídeo. Exposto a horas de um programa de terror japonês que era 
retransmitido no canal de TV onde trabalhava, Max começou a comportar-se como na ficção. 
As imagens que fazia, como programador, passaram a fazê-lo, como espectador e intérprete. 
Por nostalgia, dominação ou tática, o sujeito nasce da relação com um imaginário comum, da 
maneira como apreende e narra suas memórias para que os outros as reconheçam. 
Apresentar-se nunca excluirá representar-se.    

 
G. via padrões 
O cinema e a literatura nutrem o repertório de Raquel Magalhães. São inúmeras as cenas que, 
originalmente filmadas ou descritas em texto, a artista traduz para o campo pictórico. Mesmo 
descontextualizados e acomodados no corpo espesso de tinta, esses fragmentos preservam 
algumas características de suas respectivas linguagens. Antonioni faz a pintura gritar cores e 
grãos saturados. Vertov age no extracampo, no veio da montagem, onde as imagens pedem 
sequência e tomamos consciência da natureza dinâmica e associativa do pensamento. As 
leituras de Joyce e Burroughs, a amarelinha de Cortázar, por sua parte, legam a abertura que 
as suas estruturas narrativas têm em especial, mas que permite distinguir a literatura dos meios 
de criação predominantemente visuais. Ou seja, até as mais precisas palavras deixam margens 
de invenção para o leitor que talvez uma fotografia, mesmo que abstrata e ambígua, não 
consiga deixar.  
 
A pintura figurativa se atravessa dessas outras experiências. Muda de lugar, absorve, amolece, 
desimposta. Anota e admira o banal, mistura tudo nas janelas abertas de um laptop. Ainda 
assim, dados o bônus e o ônus do seu cânone, dada a sua vocação para produzir distinção, 
torna-se modelo da sua tentativa de não sê-lo. Há deleite implacável no cumprimento da pena.  
 
J. não dorme 
Por camaradagem, para livrar dos automatismos e da cegueira, o contemporâneo definido por 
Boris Groys é aquele que “produz tempo”.1 Não que possa prolongar os dias, mas justo abortar 

                                                 
1
 Cf. GROYS, Boris. Camaradas do tempo. In: OLIVA, Fernando (Org.). Caderno Videobrasil: turista / motorista. 

São Paulo: Edições SESC – SP, 2010. p. 119 - 127. 
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o produtivismo que otimiza e equipara medidas de hora, trabalho e dinheiro. Despender, 
portanto, tempo e energia para fins especulativos, para além da economia das utilidades. 
Perder os referentes de intensidade e da anacronia dos meios. O périplo de um Sísifo, 
motivado sobretudo pelo investimento pessoal de busca. Algo como, desprovido, prontificar-se 
para o duelo mortal com um animal selvagem de toneladas. Ou materializar de próprio punho 
centenas de imagens ready-made, feitas e disseminadas em circuitos massivos. Sem recorrer 
a métodos de totalização e sim ao cuidado nominal de cada parte, vislumbrar a escala do 
Google, dos panoramas, do horizonte. O esforço esgota, mas ainda assim não faz dormir.  

 
Napoleão, o único chamado pelo nome 
O tempo que se excede para frustrar o regime de trabalho, por contraparte, resulta em 
excedente de produção. Uma obra de grande escala, duplos e triplos materializados para um 
arquivo até então guardado em código binário, matriz única para refrear suas cópias. O lugar-
comum é o monumento, que consolida critérios predominantes nas dinâmicas cotidianas de 
decisão simbólica. É a origem russa ou francesa do que se entende por revolução, são a fauna 
e a luz temperadas para denotar paisagem, o cadilaque, o rocaille, o Ray-Ban de James Dean, 
o mundo legendado em letras amarelas. É um esperanto que exige o enfrentamento da 
questão da ética das imagens, para não sofrer nem de estrangeirismo nem de xenofobia. O 
vencedor ganha nome. O inominado torna responsável.  

 
C., o tapete de tigre-de-bengala e a morte 
Enquanto escrevo este texto, leio um certo Comitê Invisível alegar que “abandonar a ideia de 
paz é a única paz verdadeira”.2 Nessa nova conta, terror para os defensores de um bem-estar 
social hegemônico e acalanto para os que suspeitam das narrativas de crise, abre-se espaço 
para a instabilidade. As catástrofes, o apocalipse, a explosão são figuras de um sentimento 
manifesto no trabalho de Raquel. O ato de pintá-los um a um, como se planejando, 
antecipando, desfrutando, entrega mais do que um enfrentamento do medo, mas uma 
obsessão pelo fim. Curioso é perceber como esse limite de existência, anunciado através da 
linguagem artística tantas vezes condenada em vão pela crítica, gera o seu exato contrário. O 
lampejo da morte dá-se como uma checagem da vida. Antes da troca de pele, costuma haver 
taquicardia, poros abertos, pupilas dilatadas, orgasmo e melancolia.    
 
A instabilidade é inerente ao movimento, não apenas o que prospera teleológico, mas o que 
segue naturalmente desordenado, que deve tender a algum equilíbrio imediato ou longínquo, 
embora sem qualquer garantia. “I” significa mudança. “Ching” denota o conhecimento clássico 
e permanente, a tradição. Um oráculo de cerca de 3 mil anos nasce do intervalo entre essas 
duas palavras.      
 
M. na dimensionalidade complexa 
Além de funcionarem como janelas de representação, que puxam pra dentro e resolvem a 
profundidade das coisas do mundo no plano bidimensional, as obras de Raquel Magalhães, 
quando juntas, cospem para fora um convite. E elas costumam estar juntas, se reivindicam 
como um vocabulário. Se lidos linearmente, da esquerda para a direita, ou vice-versa, se 
varridos em percursos aleatórios e errantes, os vocábulos em imagem mudam de significado. A 
diferença acontece quando são justapostos elementos como iguais. No caso, as pinturas, à 

                                                 
2 Cf. COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo: Editora N-1, 2016. p. 45. 
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revelia de origens e tamanhos nada afins; autora e público, autoridades que se precisam nas 
suas tarefas de dar nexo a um universo em fragmentos. Fortuito é o lugar de onde surgem 
histórias e autores, fortuito é o instante em que M., e também J., G., C. e até mesmo Napoleão, 
podem tornar-se ninguém, a artista, eu, você. O búfalo, apesar de personagem-título, aparece 
apenas para tentar fugir e, ainda assim, morrer de asfixia. 
 
Ana Maria Maia é pesquisadora, curadora e professora de arte contemporânea, nascida no 
Recife e radicada desde 2009 em São Paulo, Brasil. Faz doutorado em Teoria e Crítica de Arte 
na Universidade de São Paulo. Foi curadora adjunta do 33º Panorama de Arte Brasileira do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo (2013) e curadora do Rumos Artes Visuais do Itaú 
Cultural (2011-2012). Fez parte do Núcleo de Pesquisa e Curadoria do Instituto Tomie Ohtake 
(2011-2013) e foi assistente de curadoria da 29ª Bienal de São Paulo (2009-2010). Realizou 
curadorias de mostras como O Efeito da Frase (premiada pelo Projeto Amplificadores, do 
Museu Murillo La Greca, Recife, 2012); Experimente também em outros Horários (Trienal de 
Sorocaba, 2015); e Elefante Branco com Paninho em Cima (Paço das Artes/MIS São Paulo, 
2016). Organizou os livros Sobre artistas como intelectuais públicos (Casa Tomada e Prólogo 
Editora, 2012) e Flávio de Carvalho (Série Encontros, Editora Azougue, 2015). É autora de 
Arte-veículo: intervenções na mídia de massa brasileira (Editora Aplicação, 2016). 
 
Sobre Raquel Magalhães  
Nasceu em Porto Alegre em 1990. É artista visual, bacharel em Artes Visuais pelo Instituto de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2013). Em 2012, participou da 
exposição Novíssima Geração: Desenho e Pintura, no Museu do Trabalho, em Porto Alegre. 
Em 2013, realizou as exposições: Monocromos, no Espaço Ado Malagoli, Instituto de Artes da 
UFRGS, Porto Alegre; e Pintura, juntamente com Marilice Corona, no Ateliê Subterrânea, Porto 
Alegre. Foi uma das artistas contempladas em 2014 pela Bolsa Iberê Camargo; e, em 2015, 
uma das artistas premiadas pelo ARTELONDRINA 3 (Divisão de Artes Plásticas/Casa de 
Cultura da UEL). Também em Londrina, em 2015, realizou a exposição individual Intervalos. 
Atualmente vive e trabalha em São Paulo, Brasil.  
  

 
Mostra Além do corpo, de Walesca Timmen 
Texto curatorial de Amir Brito Cadôr 
O importante do corpo não reside no que ele é e sim no que ele faz | Paul Valéry 

O primeiro contato com as imagens de Walesca Timmen é como se entrássemos em um teatro 
com as luzes da plateia já apagadas. O preto predomina, aqui e ali vemos uma figura humana 
que surge das sombras. Pela ausência de limites definidos, o olhar só alcança o que está 
iluminado, não sabemos nada a respeito do ambiente, se é amplo ou diminuto. É como se os 
olhos estivessem na ponta dos dedos, o que vemos é o que está ao alcance das mãos. É uma 
imagem corporal, feita de sensações. Aproximar-se do corpo pode ser uma maneira de 
acariciá-lo, tocá-lo com o olhar. 
 
O foco de luz mostra um palco com uma figura solitária em destaque. Se fosse de fato uma 
peça, seria um monólogo, do tipo em que o ator interpreta diversos personagens. Não são 
retratos de atores e não se trata do registro de um espetáculo, mas de uma encenação criada 
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para a câmera. As cenas apresentadas são construídas, primeiro pelo corpo do ator e depois 
pelo dispositivo usado pela artista. Qual o propósito?  
 
O corpo é a fonte para percepção do mundo, o “ponto de reconciliação do homem com os 
outros e consigo mesmo; mas também ponto de partida, para além do corpo, em direção ao 
Outro”.3 Para o homem que enuncia, o corpo feminino é a alteridade. Seriam os atores o outro 
da artista? Força e delicadeza não são atributos exclusivos de um ou outro gênero, como 
podemos perceber nessas fotografias. Pode parecer que se trata de uma simples oposição 
entre masculino e feminino, preto e branco, claro e escuro. É uma busca pelos limites 
indefinidos, em que desaparecem as fronteiras entre o interior e o exterior, entre os outros e si 
mesmo. É a afirmação da diversidade, da multiplicidade, possível pela destruição das 
identidades, nem elemento nem conjunto, nem um nem outro, entre os dois, o menos 
perceptível.4  
 
A apresentação das fotografias utiliza uma grade, uma estrutura que é conhecida por negar a 
narrativa, pois não existe começo nem fim. Em uma grade, o elemento que está no centro não 
é o mais importante do conjunto, podendo ser substituído por qualquer outro elemento. Mesmo 
assim, a justaposição das cenas forma pequenas narrativas, que ganham densidade utilizando 
recursos simples, como a aproximação ou o afastamento, a mudança no enquadramento ou o 
deslocamento da figura em relação ao fundo. É uma estrutura circular, que remete a si mesma, 
e por isso permite a comparação entre os diversos elementos que fazem parte dela. O fundo 
negro unifica as cenas, o ator não parece mais estar sozinho, sua imagem se multiplica, como 
em uma sala de espelhos, mas também se transforma de quadro a quadro, de modo que uma 
cena parece continuar no quadro que está ao lado, ou acima, ou abaixo.  
Em uma das fotografias, os braços formam uma linha reta, servem de instrumento de 
medição para definir os limites da imagem; o corpo se inclina, se curva, se dobra para 
caber no enquadramento, como uma lembrança da frase de Paul Klee: “Um quadro que 
tenha por tema um homem nu deve compor-se de maneira que seja respeitada não a 
anatomia do homem, mas a do quadro.”  
 
O que investiga um ator quando coloca o seu corpo em cena, sem maquiagem, sem falas, sem 
outro recurso além do corpo? Produzimos metáforas com o mínimo de elementos, a 
imaginação se encarrega de completar o que foi apenas sugerido: os braços erguidos são os 
chifres do Minotauro, são as asas de Ícaro, o escudo de Perseu. Não é apenas o corpo 
que se transforma, mas o próprio espaço é alterado pela sua presença: a madeira do 
palco é um lago onde a imagem de Narciso se reflete.  
 
Os gestos e as poses, a expressão facial são manifestações externas do que acontece no 
interior – o riso e o choro dão forma aos sentimentos, ao que não possui forma. O cineasta 
dinamarquês Carl T. Dreyer percebeu que o rosto é capaz de expressar uma gama muito maior 
de sentimentos e por isso utilizou no filme sobre Joana D’Arc um enquadramento que mostra o 
rosto da atriz ocupando a tela inteira, aumentando a dramaticidade das cenas.   
 
 

                                                 
3
 PAZ, Octavio. Conjunções e disjunções. São Paulo: Perspectiva, 1979. p. 129. 

4
 DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 60. 
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Em contraste com a estabilidade do retrato e a imobilidade da imagem fotográfica, a artista 
apresenta imagens em movimento. Nas pinturas de Michelangelo, a representação de corpos 
volumosos, com vigor, busca revelar a presença do espírito na matéria pela tensão dos 
músculos. Na videoinstalação de Walesca, as figuras por vezes são etéreas, descarnadas, 
estão quase prestes a desaparecer. É com uma mistura de espanto e maravilhamento que 
percebemos como o que é invisível pode se tornar visível, como somos afetados pelo corpo 
em movimento, mesmo que a ação esteja apenas implícita nos gestos.  
 
Amir Brito Cadôr (São Paulo, 1976) é artista e professor de Artes Gráficas na Escola de Belas 
Artes da UFMG. Desde 2004 realiza pesquisas sobre livros de artista, tendo ministrado cursos 
e palestras sobre o tema em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Brisbane 
(Austrália). Fez a curadoria de exposições sobre livros de artista no Centro Cultural São Paulo 
(SP), Centro Cultural da UFMG, Sesc Pompeia (SP), Museu de Arte da Pampulha (MG), 
Biblioteca Universitária da UFMG, Galeria de Arte da Unicamp (SP) e Museu da Imagem e do 
Som de Santos (SP). É curador da Coleção Livro de Artista da UFMG. Escreveu para os 
catálogos de exposição de Paulo Bruscky no Museu de Arte da Pampulha (MG) e de 
Raymundo Colares no Museu de Arte Moderna (SP) em 2010. 
 
Sobre Walesca Timmen 
Nasceu em 1990 e cresceu na cidade de Rolante, RS. É mestranda em Artes Visuais pelo 
PPGART/UFSM na linha Arte e Tecnologia, orientanda da Profa. Dra. Nara Cristina Santos. 
Autora do projeto fotográfico AMA juntamente com Karen Kaercher, sediado na cidade de 
Santa Maria. Possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Feevale (2014) com 
período sanduíche no Instituto Politécnico de Leiria (Portugal, 2012/2013). Foi premiada em 
2014 no XVI Salão de Artes Visuais Feevale e participou de exposições coletivas como: 2º 
Cineserra – Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha (Sesc, Caxias do Sul, RS, 2014); XVI 
Salão de Artes Visuais (Pinacoteca Feevale, Novo Hamburgo, RS, 2014); ReArte (Espaço 
Cultural Albano Hartz, Novo Hamburgo, RS, 2013); Desconexo (Espaço Cultural Albano Hartz, 
Novo Hamburgo, RS, 2012); e Narrativas Serigráficas (Sala Negra do Instituto de Arquitetos do 
Brasil, Porto Alegre, RS, 2011). 
 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
 
Café e Restaurante Moeda 
Seg a sex, das 11h30 às 15h (almoço) 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Ter a sex, das 15h às 19h (cafeteria) 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-5157/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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