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No trabalho do Núcleo Experimental de Educação e Arte, além da mediação experimental 

oferecida aos diferentes públicos do l, temos desenvolvido práticas para estimular e 

proporcionar encontros de artistas com o público do museu, o que não acontece normalmente no 

período da exposição.  

 

Habitualmente um artista entra em contato com um certo público na abertura de sua exposição. 

Muitas vezes são amigos e pessoas próximas que já conhecem e seguem seu trabalho, e por isso 

nem sempre conversam sobre as obras especificamente. A abertura termina e outros públicos 

visitarão sua exposição sem manter mais contato entre si. Neste momento o Núcleo atua, 

recebendo vários grupos e visitantes espontâneos, a maioria visitando o museu pela primeira vez. 

O processo dialógico e uma escuta apurada no envolvimento pessoal com as obras revelam-nos 

muitas questões, que interessam sob o ponto de vista de recepção – e aqui acrescenta-se a 

importância da recepção do artista que escuta um retorno dentre muitos possíveis sobre sua obra. 

 

Buscando diminuir esse distanciamento, pelas afinidades e desejos, chamamos alguns artistas para 

participarem propondo uma atividade, conversando sobre suas inspirações e técnicas ou apenas 

“participando como público” de uma ação em que determinada obra sua serve como motivação 

para reflexão e crítica. Esse tipo de proposta já foi feita com artistas como José Bechara, Manoel 

Caeiro, Yonamine, Tatiana Grimberg, Gabriela Gusmão e Ricardo Ventura. 

 

O caso do Ricardo Ventura, diferentemente dos outros, merece destaque porque aconteceu no 

contexto não de uma exposição, mas de uma obra que não estava normalmente exposta no l, 

e sim guardada dentro do acervo da Coleção Chateaubriand, sem ser vista. Isto aconteceu no 

Encontro Multissensoriali de novembro de 2011.  
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Em sua preparação, queríamos trazer para o espaço público uma nova obra para ser vista e 

tocada, já que todas as que estavam expostas na coleção com a possibilidade de toque já haviam 

sido trabalhadas neste contexto. Em conversa com a museologia e a curadoria, pensamos na obra 

Dois sobre dois, de Ricardo Ventura, para tratarmos da questão “Corpo e equilíbrio”. Com o 

consentimento de todos os setores do museu, expusemos durante um dia a referida obra na 

mostra Genealogias do Contemporâneo, da coleção Gilberto Chateaubriand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouxemos desta forma uma obra armazenada num local onde não estava sendo vista – a reserva 

técnica – para um encontro de cegos e videntes, em que seria calmamente vista e tocada. 

Entusiasmados, convidamos o artista para vir e participar do encontro com o público, e assim ouvir 

e trocar as impressões e algumas curiosidades com os participantes. Neste encontro os videntes 

usaram uma venda nos olhos, para poderem sentir a obra, tentando alcançar uma outra 

percepção, mais próxima à dos cegos, que, à sua maneira, normalmente têm temporalidade 

diferente e se entregam especialmente à sensação das obras.  

 

Obra “dois sobre dois” de Ricardo Ventura 
Encontros Multissensoriais | Novembro, 2011 
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Neste encontro a obra foi tocada de várias maneiras. Uma das formas propostas era a de 

mergulharmos nela, sentindo, um de cada vez, seu movimento, equilíbrio, tamanho, temperatura. 

De outra forma, tocamos longamente, todos do grupo, calmamente, com uma prosa leve e calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso das obras tridimensionais, escultóricas, as questões do tempo e de um espaço tornam-se 

fundamentais. Aqueles que veem muitas vezes guiam-se meramente por uma visualidade, que 

decorre simultaneamente com os outros sentidos, mas ela de alguma forma vence no sentido de 

criar uma imagem sobre o mundo ao ignorar outros estados perceptivos que poderiam ser 

sensorialmente mais valorizados sobre determinadas experiências. Pelo tato o tempo acontece 

com a obra nele se revelando, e desvelando um espaço que para um vidente não seria até aí 

evidente.  

 

A obra foi comparada, por um cego participante, ao osso da face da mãe. Um outro participante, 

Zé Carlos, com baixa visão, integrante do Instituto Benjamin Constant, havia trabalhado quatro 

anos com classificação de madeiras. Percebeu rapidamente que a espécie de madeira da obra era 

jatobá, porque maçaranduba é mais densa. Explicou-nos que existe a madeira que arrepia e que 

não arrepia. Esta arrepiava.  

 

Encontros Multissensoriais | Novembro, 2011 
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Entusiasmado, o público perguntou ainda ao artista como tinha sido feita a obra, se seria em 

pedaços. Ventura ficou espantado com as observações trazidas, e notou que poucas pessoas 

percebem a emenda do trabalho apenas com a visão. Pudemos perceber, ao percorrer a obra, a 

performance que ela nos oferecia, as diferentes percepções e a potencialidade da mesma com o 

toque.  

 

Assim, entendemos a importância desses convites aos artistas para que eles possam fazer parte do 

processo de mediação de forma ativa, para que a recepção não seja meramente abstrata, 

ideológica, imaginada e/ou projetada.  

 

Percebemos ainda a potência que tem um encontro do artista com o público de abrir canal para a 

poética do artista, estimulando a explorar outros sentidos. Este foi um momento marcante na 

história da atuação do Núcleo no l, de desdobramentos imensuráveis. 

 

Este programa tem-se mostrado sensível 

a uma abertura à experiência estética que 

não passa mais por uma visualidade, mas 

vai muito além. O que se aplica não 

apenas à escultura mas a toda 

experiência do mundo. Estar altamente 

atento ao conjunto das sensações que 

contribuem à elaboração do pensamento, 

da arte e da vida. Certamente, Ricardo 

Ventura não esquecerá essa experiência 

de sua obra pelo tato e não tanto pela 

visualidade, assim como os videntes em presença de cegos – percepções que se cruzam e 

complementam, que falam dos limites e limiares dos nossos sentidos.  
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i Programa de encontros entre cegos e videntes, que acontece desde março de 2011, sempre no último sábado do mês. 
 

 

 

 

 

O Núcleo Experimental de Educação e Arte, patrocinado pela Petrobras e Unimed-Rio, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Rio de Janeiro (ICMS) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), é formado por uma equipe de artistas, educadores e 

produtores culturais que atuam no sentido de resignificar o l como lugar de criação coletiva e território de compartilhamento de 

múltiplas vozes, onde são pensadas de forma experimental as relações entre produção artística moderna e contemporânea, patrimônio 

cultural e o papel histórico e simbólico do museu na cidade do Rio de Janeiro.    

 

www.nucleoexperimental.wordpress.com 

 


