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O termo assemblage foi cunhado pelo artista francês Jean Dubuﬀet na década de 1950, e se
refere a uma obra composta por fragmentos de materiais e objetos deslocados de sua função.
Aqui, nos deparamos com uma assemblage de Nelson Leirner, composta de uma miniatura em aço
de um calhambeque tipo Ford anos 1920 e quatro pequenas estátuas: a primeira delas, um Buda
roxo; a segunda, uma coruja azul; e as duas outras, possivelmente imagens da Santa Apolônia,
santa que carrega como atributo um fórceps e um ramo nas mãos. A obra evidencia o caráter de
apropriação de elementos da cultura popular, deslocados de seus espaços de devoção, seja pela
ausência do seu simbolismo e de sua utilidade, ou pela forma irônica e kitsch com a qual
conduzem um antigo calhambeque em plenos anos 2000.
Fora de seus contextos originais, essas imagens podem nos remeter a uma banalização das
crenças religiosas e místicas; porém, estas também conformam uma sociedade de consumo de
imagens, símbolos e mitos que idolatram certas representações e fés. As ﬁguras de Leirner
cumprem uma função de acordo com a sua posição no carro: seja na condução pelo Buda; de
adorno, pela coruja; ou de vigilância, pelas santas, que protegem o Buda do mau agouro do
observador, quase uma atrevida alegoria barroca a passeio. Leirner não fazia “concessões estéticas”; seu interesse pelo banal e pelo vulgar provoca o sistema da arte e a sociedade do consumo.

Em diálogo

Olhando para a obra

Nelson Leirner
online

A quantos objetos não atribuímos uma memória afetiva,
ainda que despidos de uma certa utilidade? Um broche,
uma simples caixinha, botões, moedas? A partir desta
ideia, proponha a seus estudantes um olhar para estes
objetos encontrados no seu cotidiano, já colecionados.
Sugira que os ressigniﬁquem, dando a eles outro sentido, uso ou interpretação. Proponha associações por
meio de colagens e junções de objeto e/ou fragmentos
de objetos. Para isso, podem partir daquilo que lhes
chama a atenção nesses objetos, uso, forma, textura, cor
ou outra sensação, experimentando produzir uma
colagem tridimensional com peças prontas, resultando
numa assemblage.

Ao se dedicar a práticas dadaístas non-sense, Leirner o faz em total
consonância com o artista francês Marcel Duchamp; aqui não se
trata apenas de se apropriar de métodos dadaístas como os objets
trouvés ou o ready-made duchampiano, mas de fazer arte como uma
prática reﬂexiva de questionamento do que é arte e de como as
instituições, o mercado as legitimam.
De par com certas ironias sobre a cultura do consumo e do mass
media, também podemos atravessar a obra de Leirner com o
trabalho do artista norte-americano da Pop Art, Andy Warhol.
Por meio da crítica corrosiva de Leiner sobre o mercado e os
mecanismos de atribuição de valor a uma obra de arte, podemos
observar certos diálogos com o trabalho de um de seus contemporâneos, o artista brasileiro Cildo Meireles (ver+).

O projeto "MUnA Online: do museu para o mundo" busca
divulgar o acervo artístico do museu na internet, ampliando
o acesso ao patrimônio cultural deste museu regional. O
projeto possui três ações: a publicação do acervo online por
meio da plataforma Tainacan; uma série de mini-documentários dedicados a artistas de destaque do acervo; e uma
coleção de material educativo no formato digital, voltado
ao/a professor/a do ensino básico, que traz olhares sobre
obras do acervo. Todos eles foram viabilizados por meio do
Edital PMIC 2020 da Prefeitura de Uberlândia e estão
disponíveis no site www.acervomuna.com.br

Concepção | Coordenação Geral
Tatiana Sampaio Ferraz
Consultoria em arte-educação | Textos
Maria Carolina Rodrigues Boaventura
Design gráﬁco
Magno Schreder
Assistente de pesquisa
Laís Martins Bernardes
Assistente de produção | Ilustração
Suzana Adamy da Rocha
Crédito das imagens
Eduarda Cardoso Alves | Paula Alzugaray
Agradecimentos
Agnaldo Farias, Liliana Leirner e Paula Alzugaray

Incentivo:

online

Ficha Técnica

O Museu Universitário de Arte é um órgão complementar do
Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, sob
a coordenação do Curso de Artes Visuais. Fundado em 1998,
sua sede localiza-se no bairro do Fundinho, onde compõe um
importante corredor cultural da cidade. O museu abriga
galerias expositivas, reserva técnica, sala de restauro, oﬁcina
e auditório. Nesses mais de 20 anos de atuação, tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco
na preservação, no fomento e na formação em artes visuais.
Seu acervo vem sendo ampliado por meio de doações e
aquisições, e conta com 700 obras de importantes artistas,
como: Alfredo Volpi, Amílcar de Castro, Cildo Meireles, Di
Cavalcanti, Fayga Ostrower, Ido Finotti, Julio Plaza, Maciej
Babinsky, Nelson Leirner, Renina Katz e Shirley Paes Leme.

Em 1966, junto aos artistas Carlos Fajardo, Geraldo de Barros e
Wesley Duke Lee, criou o irreverente “Grupo Rex”, cujas proposições
tinham um forte conteúdo lúdico, de jogo irônico de palavras, próximo
a estratégias duchampianas. O grupo fundou a sua própria galeria, de
vida breve, por meio da qual desenvolveu uma estratégia contra o
imperialismo cultural do meio artístico, reagindo às instituições
vigentes. Leirner passeou por múltiplas áreas que vão desde o design,
performance, instalação até o cinema experimental. É um artista
questionador, promovendo debates acerca do que é arte e quem a
legitima. Temas como arte, mercado e crítica de arte lhe são muito
caros e servem de motivação para seus trabalhos, notadamente,
situados em uma atmosfera crítica e da ressigniﬁcação do banal e do
ordinário. De 1977 a 1997, Leirner atuou como docente na Fundação
Álvares Armando Penteado – FAAP, em São Paulo, na qual participou
da formação de grandes nomes da arte contemporânea, como Leda
Catunda e Dora Longo Bahia. Veio a falecer em 2020, aos 88 anos.
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Sobre o artista

Eu nunca pintei um quadro na vida, pintar
dá trabalho. Eu comecei a me apropriar.
Nelson Leirner

Nascido em São Paulo, em 1932, o artista ﬁlho dos imigrantes
poloneses Felícia Leirner e Izai Leirner já desde criança conheceu de
perto o mundo das artes. Sua mãe, uma destemida escultora, aluna de
Victor Brecheret, e seu pai, industrial, colecionador e galerista; o casal
fazia parte de um importante círculo paulistano das artes nos anos
1950, chegando seu pai a integrar a diretoria do Museu de Arte
Moderna de São Paulo. Apesar disso, esse convívio artístico não
despertou um interesse precoce pelas artes. Nelson morou nos
Estados Unidos entre 1947 e 1952, onde estudou Engenharia Têxtil,
sem concluir o curso. Neste momento, dedicou-se às artes plásticas
inspirado pelas pinturas do francês Paul Klee. Em 1958, frequentou o
ateliê de Sansom Flexor, e, não se identiﬁcando com a proposta
deste, iniciou uma pesquisa pictórica que se aproximava mais do
Informalismo de Antonie Tàpies e Alberto Burri. Na década seguinte,
lançou-se a procedimentos dadaístas, trabalhando com objetos
coletados cotidianamente, propondo a série “Apropriações”.
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