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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural Porto Alegre lança seu programa de artes 

visuais do ano com projeto RS Contemporâneo 2014 
 

 

Isabel Ramil abre o ciclo de quatro exposições com A dimensão lírica das 
coisas. 

 
Gilberto Habib, curador da mostra, afirma que “é possível encontrar em seus 

trabalhos um teor reflexivo que trata do papel diferencial da beleza e da poesia, 
oriundas da cultura popular ou erudita, mas acima de tudo convergentes na 

linguagem estética da jovem artista”.  
 

Iniciativa que estimula a produção cultural gaúcha e a formação de público em 
artes visuais entra no seu terceiro ano e soma, até o final de 2014, dez 

exposições com jovens artistas do Rio Grande do Sul. 
 

Novo conselho curatorial é formado por André Venzon e Mônica Zielinsky. 
 

                          
Porto Alegre, 24 de março de 2014 – Com inauguração em 25 de março, a 
exposição que abre o projeto RS Contemporâneo 2014 é da artista Isabel Ramil, que 
utiliza referências eruditas e populares no desenvolvimento do seu trabalho. A 
dimensão lírica das coisas, com curadoria de Gilberto Habib, traz oito obras da artista 
nos suportes vídeo e fotografia, expostas em uma das Galerias superiores até 4 de 
maio. Daniel Escobar, Romy Pocztaruk e Ismael Monticelli, respectivamente 
acompanhados dos curadores Daniela Labra (Rio de Janeiro/RJ), Guilherme Bueno 
(Rio de Janeiro/RJ) e Luísa Duarte (Rio de Janeiro/RJ), completam a terceira edição 
do projeto.  
            RS Contemporâneo, promovido pelo Santander Cultural, prevê em cada edição 
um Conselho Curatorial que indica artistas, cujos trabalhos, capazes de gerar uma 
contribuição relevante ao meio cultural, são observados por curadores de fora de sua 
área geográfica de atuação e que, até o momento, não haviam se voltado às suas 
poéticas. Iniciativa possibilita que artistas explorem seus trabalhos com experientes 
curadores sem perder de vista a premissa da economia criativa, de valorização do 
talento e do conhecimento. 
            O novo conselho curatorial, formado por André Venzon e Mônica Zielinsky, 
indicou quatro nomes nesta edição após analise de suas trajetórias. Todos os artistas 
trabalham em conjunto com os curadores/especialistas designados, recebem 
tratamento especial para montagens de suas exposições e têm suas obras 
documentadas em catálogo. 
            Para Marcos Madureira, diretor-presidente do Santander Cultural, ―o banco 
reafirma sua aposta no futuro, ao acolher no Santander Cultural, exposições de jovens 
artistas, representantes da nova cena das artes visuais do Rio Grande do Sul, que nos 
possibilitam o olhar para além das fronteiras estabelecidas‖. O executivo destaca 
ainda que o Santander é fiel ao preceito de trazer novos nomes e incentivar a 
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produção local, já que a iniciativa é motivo de orgulho para o Santander, que construiu 
um relacionamento sólido com os gaúchos e valoriza a cultura e as artes visuais do 
Estado. 
            Já Carlos Trevi, coordenador geral do Santander Cultural, afirma que ―em 
2015, daremos continuidade ao RS Contemporâneo, um projeto que está diretamente 
relacionado à nossa vocação para a arte contemporânea e à valorização do potencial 
artístico brasileiro para fortalecer as economias locais e inseri-las no contexto cultural 
nacional‖. 
 
 
Projeto RS Contemporâneo 2014 
Santander Cultural Porto Alegre 
A dimensão lírica das coisas  
Artista Isabel Ramil | Curadoria Gilberto Habib 
De 26 de março até 4 de maio de 2014 (dia 25/3 abertura para convidados)  
Entrada franca 
 
Sobre o projeto RS Contemporâneo 
Quatro poéticas da jovem arte do RS e perspectivas curatoriais 
Por André Venzon e Mônica Zielinsky  
            Entre uma valiosa produção de artistas jovens e emergentes do Rio Grande do 
Sul, o Santander Cultural estabelece, entre as suas mais caras metas culturais, o 
desenvolvimento do projeto RS Contemporâneo. Através dele, traz à luz o diálogo 
entre quatro artistas jovens do estado e quatro curadores também jovens, porém 
originários de outras regiões do país.  
            Esta proposta institucional é permanentemente reconhecida, criada em 2006 
na cidade de Recife. É portadora de uma inegável contribuição à visibilidade deste 
perfil artístico e para a sua discussão em nosso meio cultural, ao apresentar agora, em 
Porto Alegre, sua terceira edição. 
            Ela provoca um impacto social na comunidade, através das variadas 
indagações dos artistas e de suas ousadas experiências artísticas na 
contemporaneidade. Afloram por meio dela as suas dúvidas e comprometimentos,as 
suas escolhas e interrogações, até mesmo sobre o seu lugar como artistas na 
sociedade. Os curadores, por sua vez, através de suas interlocuções com a produção 
destes artistas, certamente surpreenderão com suas próprias leituras dos trabalhos, 
voltados às estratégias de comunicação que as obras podem motivar.  
            O projeto RS Contemporâneo 2014 evoca, entre suas metas específicas mais 
importantes, a valorização de jovens artistas - nem todos, no entanto, situam-se como 
inteiramente emergentes, mas em início de seu processo de reconhecimento. Eles não 
apresentaram até o momento no campo da arte produzida no Rio Grande do Sul a sua 
merecedora e necessária visibilidade. Essa consideração foi significativa no ato de 
selecionar os artistas para o projeto, além da qualidade da produção de cada um.  
            A edição do RS Contemporâneo 2014 contempla os artistas Isabel Ramil (Rio 
de Janeiro/RJ, 1989), Daniel Escobar (Santo Ângelo/RS, 1982), Romy Pocztaruk 
(Porto Alegre/RS, 1983) e Ismael Monticelli (Porto Alegre/RS, 1987), respectivamente 
acompanhados dos curadores Gilberto Habib de Oliveira (São Paulo/SP), Daniela 
Labra (Rio de Janeiro/RJ), Guilherme Bueno (Rio de Janeiro/RJ) e por Luísa Duarte 
(Rio de Janeiro/RJ). 
            Cada artista traz desafios particulares em suas criações - os trânsitos entre 
tempo e identidade na produção de Isabel Ramil por recursos transdisciplinares da 
literatura e do cinema; as estratégias da comunicação e dos signos urbanos de Daniel 
Escobar; as tensões entre lugares do anonimato e do público, do ordinário e do 
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extraordinário através dos documentos fotográficos reais ou ficcionais de Romy 
Pocztaruk; ainda os objetos do cotidiano de Ismael Monticelli, transformados em 
paisagens, através da fotografia, ao articular ele, por meio desta, a representação à 
criação ficcional. 
            Essas quatro mostras desenham ricos horizontes de discussões sobre a arte 
na contemporaneidade. Certamente contribuirão a um repensar, a partir de sua origem 
no Rio Grande do Sul, ao dilaceramento das fronteiras geopolíticas da arte em tempos 
de globalização - desde as propostas artísticas apresentadas, como em relação ao 
trabalho dos curadores, quando as conexões entre centros e periferias entram 
vivamente em questão.  
                                                                         
Sobre a mostra de Isabel Ramil – A dimensão lírica das coisas 
Por Gilberto Habib Oliveira 
―Somente através da beleza da manhã é possível penetrar a terra do conhecimento‖ 
Friedrich Schiller. Os artistas, 1788 
 

Isabel Ramil é uma artista jovem.  
Existe uma sensibilidade diferenciada em jovens como Isabel, que puderam 

desde a infância tomar contato com a pintura, a música e a literatura clássicas para — 
indissociadas que estão certas categorias aos olhos de uma criança — formar seu 
repertório estético, composto por cavalos de Paolo Uccello e princesas da Disney, 
coreografias de axé music e variações de Bach, imagens publicitárias e filmes de 
Fellini. Isabel deliberou imbuir-se de referências por vezes eruditas, outras nem tanto, 
onde o encantamento tornou-se o denominador comum na construção híbrida de sua 
subjetividade artística. ―Sinto que as pessoas de minha geração costumam necessitar 
de estímulos mais fortes do que eu‖, diz ela. Por esta razão, é possível encontrar em 
seus trabalhos um teor reflexivo que trata do papel diferencial da beleza e da poesia, 
oriundas da cultura popular ou erudita, mas acima de tudo convergentes na linguagem 
estética da jovem artista.  

Ser poeticamente explícita e não recorrer a metáforas é uma de suas raras 
qualidades. Mas seria equivocado tentar distingui-la de outros jovens artistas, apenas 
por apropriar-se de algo sofisticado, tido às vezes como hermético ou anacrônico. Sua 
postura é na verdade um divisor de águas, e apontá-la como uma ―artista jovem‖ não 
é, como parece, algo tão óbvio, mas uma tentativa de (re)inseri-la aos pares de sua 
geração.  

É útil lembrar que o século XX foi marcado por lutas sociais como sufragismo, 
direitos civis, demandas de gênero e sobretudo questões relacionadas à formação dos 
jovens e seu protagonismo na sociedade. Desde o final do século XVIII com o 
movimento Sturm und Draang (Tempestade e Ímpeto), passando pela literatura de 
Dickens, pela renovação pedagógica de Rudolf Steiner e a Paideia de Werner Jaeger, 
até a era do rock e da atual filmografia de cineastas como Ken Loach, a arte contribuiu 
com milhares de exemplos e abordagens que não só colocaram os ―conflitos de 
geração‖ em evidência, mas deram-lhe também forma e lugar próprios de expressão, 
moldando mesmo o conceito atual de ―juventude‖, redefinindo o papel do jovem como 
agente transformador da história. Algo que há pouco mais de dois séculos não era 
bem assim, mas que foi conquistado no transcorrer dos tempos. 

A caracterização deste perfil se deu na arte não só pela descrição física, 
exultante da fragilidade, bravura e vitalidade, mas como linguagem. O que, à luz das 
ciências linguísticas, revelou como ―jovem‖ aquele que sente, pensa, fala e se 
comporta de um modo singular. Com vocabulário, sintaxe, sentimentos e atitudes 
próprias. Difundido gradualmente a partir do chamado ―romance de formação‖ 
(bildungsroman) – gênero literário no qual são narradas as vicissitudes do protagonista 
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em sua passagem da infância à fase adulta, e cujas origens remontam a obra de 
Goethe e Schiller.  

Tal gênero se consagraria no século XX com o Retrato do artista quando 
jovem, de James Joyce, e logo em seguida, O apanhador no campo de centeio, de J. 
D. Salinger, que imprimiram um linguajar arrojado, entremeado de neologismos, 
aforismos e estranhamentos próprios de seus personagens. Uma linguagem por vezes 
errática (por ser ainda processo), informal (por encontrar-se fora da norma) e 
experimental (em busca de afirmar-se como expressão nova e particular), daí 
associada a derivativos como rebelde, contestatório e algumas vezes marginal. Não 
precisaríamos ir muito longe para identificar, nestes personagens, sentimentos e 
reflexões comuns à geração beatnik, à rebeldia da contracultura e, já na década de 
1970, ao movimento punk. Sentimentos que se constituíram em fórmulas que definem, 
mas não esgotam, o perfil identitário de certos grupos a cada nova geração.  

Influenciada pela obra do artista Gordon Matta-Clark (1943-1978), esse sentido 
de transgressão está contido em alguns trabalhos de Isabel Ramil, como 
Anarquiteturas (2009) e Implacável (2012), por exemplo. Se no primeiro a artista cita 
literalmente a proposição subversiva da arquitetura, enquanto signo de ordem – tal 
como formulada por Matta-Clark –, no segundo encontraremos certo tom de ironia ao 
apontar o estranhamento desta ―ordenação‖ nas placas que pleonasticamente 
duplicam os nomes dos lugares que sinalizam. 

Mas Isabel não se prende apenas ao jogo retórico, irônico e transgressivo. Em 
outros momentos, ela aprofunda um pouco mais a reflexão sobre a própria natureza 
da linguagem, apropriando-se de estruturas mais sofisticadas e metonímicas, como 
em Janelas – teatro do invisível (2009), ou metalinguísticas, no uso dos sinais em 
libras que ―traduzem‖ o texto de Proust em Os sons não têm lugar (2012). 

Contudo, o que nos parece caracterizar melhor sua trajetória – rumo às 
experiências que poderão futuramente consolidar sua carreira – tem a ver com as 
narrativas fílmicas de Bad painting (2012), Vênus (2012) e Riacho – o manancial está 
em mim (2011). Em cada uma delas, a artista sintetiza o olhar e o pensamento que 
desde a infância lhe forjou a sensibilidade: a imagem em movimento que não se presta 
apenas a desenvolver um enredo, mas é poesia em si mesma, independente do objeto 
filmado. É aí, na supressão da metáfora, que encontramos a maturidade de sua 
atitude estética. 

No gesto de superar as expectativas previsíveis de um drama com começo, 
meio e fim, seus vídeos se tornam uma experiência em si mesma, sustentada pela 
poesia que os deflagra, organiza e dá substância. Não mais buscando algo fora, mas 
como se houvesse um apelo ao encantamento subjacente na fruição com o próprio 
trabalho. Mas qual seria a razão desta busca pelo ―encantamento‖? 

Voltando às raízes históricas da arte do século XX, veremos que durante a 
Primeira Guerra Mundial os artistas ligados ao Dadaísmo – na maioria jovens, 
conscientes das atrocidades da guerra – trouxeram para a arte elementos de uma 
postura radical e contestatória. Algo que se estenderia ao seu comportamento na 
sociedade, repetido por consequência de outros conflitos como a Segunda Guerra, o 
Vietnã e as ditaduras mundo afora. Este sentimento de rebeldia e desencanto 
percorreria diversas gerações, marcando também sua postura diante do poder sobre 
elas exercido, ecoando em ―rupturas‖ e ―enfrentamentos‖ – incluídas aí as propostas 
de Matta-Clark – em reiteradas tentativas de desconstrução da ordem vigente, dentro 
da lógica de reproposição de novas (e redentoras) linguagens artísticas.  

Foi ainda no período entreguerras que artistas europeus buscariam uma saída 
estratégica reunindo, em uma mesma modernidade, a tradição figurativa paralela à 
ruptura abstracionista. Algo quase despercebido da historiografia oficial, mas presente 
na obra de artistas do chamado ―retorno à ordem‖, como Maillol, Bonnard, Utrillo, 
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Vuillard, De Chirico, entre outros indiretamente ligados a este contexto, como Matisse 
e Picasso. É claro que a estruturação da linguagem cinematográfica de Murnau, 
Buñuel, Jean Renoir e Cocteau tardou a ser computada neste mesmo e amplo cenário 
de transformações estéticas, mas sem dúvida todos contribuíram para forjar o 
comportamento e a vida no mundo pós-moderno. 

O que por vezes nos escapa é compreender que a formação do artista 
contemporâneo foi feita de múltiplas influências, oriundas de culturas, pensamentos, 
temporalidades e escolhas, distintas entre si, mas irmanadas no anseio de se 
distinguirem das gerações precedentes. Mais do que isso, houve determinações 
históricas, sobretudo nas questões sociais subsequentes aos grandes conflitos, que 
não permitiram mais às novas gerações sujeitar-se passivamente a uma única e 
previsível ―ordem global‖.  

Hoje em dia, já não cabe apenas sermos clássicos, modernos, abstratos ou 
figurativos. Cabe-nos apenas ser sincrônicos. Não no sentido de uniformidade, mas, 
pelo contrário, da aceitação da diversidade onde tudo e todos se encontram junto e 
misturado. Tudo ao mesmo tempo. Restando apenas fortalecer o papel do 
encantamento que resiste em restabelecer-se no horizonte das ―primaveras‖ do século 
XXI.  

No caso de Isabel, o que se vê são novos pressupostos concorrerem na 
formação sensível de gerações futuras. Onde nem só a guerra, nem só o conflito, mas 
a poesia e o encantamento possam também alimentar o embrião de novos estilos e 
linguagens.  

Houve um tempo em que a arte buscava ser uma extensão das virtudes do 
mundo. De conceitos como ―impressão‖, ―expressão‖ e ―inspiração‖, passamos ao de 
―provocação‖, ―contestação‖ e ―revolução‖. Chegamos hoje ao de ―obsessão‖, 
―agressão‖, ―contaminação‖. Fomos da tradição à ruptura, do imaginário ao fóbico, e 
daí ao paranoico. Da linguagem à ecolalia. Se hoje a arte é feita de vícios e 
putrefações, por que não arriscar reverter seus efeitos? A obra de Isabel Ramil é 
exemplo de uma arte que vai além da provocação, além da linguagem como simples 
ironia. Algo como um filtro, um prisma, que refrata o real em harmonias pessoais. Um 
processo de conhecimento, crescimento e amadurecimento como numa ―estética de 
formação‖. 

A resposta a isso tudo está no autorretrato Isabel d’après Marcel (2013). A obra 
não trata apenas – como pode suscitar – da construção de si mesma como gênero 
masculino/feminino, mas como personagem. Composta de uma simultaneidade de 
tempos e suas influências. Uma nova proposição das coisas que nem são tão novas 
assim, mas o reencontro com o belo há muito existente. Coisas para as quais se lança 
um novo olhar, ou se constrói um novo arranjo. Um reencontro com a poesia da qual 
os mais novos parecem estar carentes e da qual ainda têm direito (ou dever) de 
usufruir. Uma geração carente de confrontar-se com suas nobres causas, seus 
valores. Valores de Paz, Liberdade e Beleza. Tudo isso é o que forma o percurso de 
Isabel Ramil. E é tudo isso em contexto que há de ser o histórico (sem ser retórico). E 
sendo histórico ou mitológico - sem ser retórico - é que há de ser belo. 

Mais do que na idade, a juventude de Isabel está na nova proposição de ser e 
contemplar o mundo. Ter uma postura renovadamente positiva perante as coisas. 
Coisas que, a exemplo dos clássicos, podem ou não ser interpretadas como 
―novidade‖. Depende de quem as (re)descobre, de quem ousa contemplá-las. Ousadia 
de encantar-se com Uccello, Bach, Fellini e Proust. 
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Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 | 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br 
www.santandercultural.com.br 
  
Biblioteca 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
não abre no primeiro domingo do mês 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
segundas, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 11h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
   
Horários de funcionamento 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
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