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A exposição coletiva “Vício impune: o artista colecionador”, com curadoria  
de Gabriel Pérez-Barreiro, reúne nas duas galerias uma seleção de nove artistas  
representados ao redor do diálogo entre seus trabalhos e coleções

Em um artigo de 1977, o artista Willys de Castro descreveu a 
coleção de arte como um “vício impune”, uma atividade com‐
pulsiva que tem “feito mais virtuosos do que pecadores”. A ex‐
posição examina as coleções montadas pelos artistas como 
uma imersão única no campo de suas influências e afinidades.  
 
Os escolhidos para a mostra são aqueles para quem o ato de 
colecionar constitui parte essencial de sua prática, e suas 
coleções nos levam a aprender algo capaz de expandir nossa 
compreensão sobre o trabalho de cada um. Há tantos modelos 
de coleta quanto há artistas, e os nove diálogos apresentados 
no espaço de ambas as galerias apresentam um microcosmo 
do interesse de cada artista em sua história e no presente.  
 
Artistas sempre colecionaram ao longo da história. Vale lem‐
brar que Rembrandt colecionou objetos de história natural; os 
impressionistas colecionaram impressões japonesas; Picasso, 
Arte Africana; Matisse, tapetes orientais. Na atualidade, Jeff 
Koons é um dos mais ativos colecionadores de desenhos bar‐
rocos franceses e a coleção de arte afro‐brasileira de Emmanoel 
Araújo é a base de um dos museus mais importantes do país.  
 
As coleções dos artistas revelam não apenas a sua própria 
prática – o que eles veem no trabalho de outros que os  
impacta –,  mas também que estão frequentemente na van‐
guarda de reconhecer e valorizar fenômenos antes subes‐ 
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timados. Assim, é possível perceber que Sérgio Ca‐
margo foi um dos primeiros a identificar o talento de 
Hélio Melo, um artista autodidata do Acre, de modo 
análogo a como outros artistas abstratos como Ben 
Nicholson apoiaram o trabalho de Alfred Wallis, um 
pescador autodidata da Cornualha, na década de 1950. 
Olhar para as coleções de artistas é olhar para um es‐
pelho duplo que reflete os aspectos da psique de cada 
um deles, que poderiam não ser evidentes,  e lançam 
luz sobre um sistema histórico de arte que é mais afe‐
tivo do que estilístico, mais intuitivo do que disciplinar.  
 
Nessa exposição há nove diálogos entre artistas e suas 
coleções, que foram escolhidos não pela semelhança, mas 
por sua diversidade de abordagens ao colecionar. Além da 

relação Camargo‐Melo, a mostra apresenta uma gama de 
conversas artísticas que vão desde a abstração com as 
artes indígenas (Willys de Castro) até a performance con‐
ceitual com o mergulho em alto mar (Artur Barrio). Em 
cada caso, as coleções são baseadas no diálogo artístico, 
sem especulação ou preocupações museológicas.  
 
Vício impune propõe um aprendizado: ao olhar para as 
conexões entre artistas e suas coleções, o público terá 
a oportunidade de descobrir algo novo sobre o tra‐
balho de cada participante da mostra, exercitando a  
capacidade de imaginar alguma história alternativa da 
arte, enraizada em afinidade e desejo em vez de con‐
ceitos cartesianos de progresso, desenvolvimento es‐
tilístico ou hierarquias estéticas. 
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Dentre os artistas colecionadores, estão: Artur Barrio 
(Porto, Portugal, 1945), Iole de Freitas (Belo Horizonte, 
MG, 1945), Paulo Pasta (Ariranha, SP, 1959), Sérgio Ca‐
margo (Rio de Janeiro, RJ, 1930 ‐ 1990), Tatiana Blass (São 
Paulo, SP, 1979), Thiago Martins de Melo (São Luís, MA, 
1981), Tunga (Palmares, PE, 1952 – Rio de Janeiro, RJ, 
2016), Waltércio Caldas (Rio de Janeiro, RJ, 1946) e Willys 
de Castro (Uberlândia, MG, 1926 ‐ São Paulo, SP, 1988).  
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