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Exposição na Whitechapel Gallery, Londres, 
desvenda 100 anos dos estúdios de artistas

Kerry James Marshall, Untitled (Painter), 2008, Collection of Charlotte and Herbert S. Wagner III 
Courtesy of the artist, David Zwirner London and Jack Shainman Gallery, New York 
Foto: Steve Briggs
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A primavera chegou com o mesmo comportamento das 
pessoas no pós‐Covid, cheia de energia e volúpia. 
 
Subo no 242, ônibus de dois andares, símbolo de Lon‐
dres, primeiro puxado por cavalos em 1850, e moto‐
rizado em 1910. Em 2002 a Rainha Elizabeth passeou de 
ônibus nos jardins do Palácio de Buckingham. Se é bom 
para Rainha passear de ônibus, imaginem para mim! 
 
Chego a Galeria Whitechapel para ver a elogiada ex‐
posição A Century of the Artist’s Studio: 1920‐2020 que 
reúne mais de 100 obras de 80 artistas e coletivos da 
África, Australásia, Sul da Ásia, China, Europa, Japão, 
Oriente Médio, Américas do Norte e do Sul. A ex‐
posição inclui pinturas, instalações e filmes que re‐
tratam o estúdio como obra de arte, mostrando sua 
evolução ao longo de um século como força vital na 
produção artística. Com a justaposição de artistas mo‐
dernos com contemporâneos, a exposição  pergunta: 

“O que mudou e o que permaneceu no conceito de  
estúdio de artista?” 
 
No Renascimento, o trabalho do artista era realizado 
na Bottega – a oficina – onde os artistas entravam 
como aprendizes para praticar a arte de seus mestres, 
ao contrário do Studiolo, uma sala de contemplação  
localizada no mesmo edifício.  
 
Rembrandt pintou seu autorretrato incluindo o estúdio, 
desmistificando o mistério que o envolvia. O estúdio 
passa a existir no contexto da pintura. Com a industri‐
alização dos matérias usados pelos artistas, o estúdio 
se transforma no que é necessário ao artista. Monet, 
equipou um barco para funcionar como um estúdio flu‐
tuante, Renoir fez a maioria das suas telas ao ar livre. 
Matisse e Bonnard incluem seus estúdios com frequên‐
cia nas suas pinturas. Nos anos 60, Andy Warhol inovou 
o modelo de estúdio ao combinar a produção artística 

Panorâmica da exposição                
Foto: Divulgação

Maria Hermínia Donato 
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com o local de festas frequentadas por celebridades, em 
uma visão metacrítica da cultura popular americana. 
 
Hoje, alguns estúdios empregam um grande número de 
assistentes para administrar as várias áreas necessárias 
à produção das obras. Não tão diferente da Bottega da 
Renascença. 
 
Durante a pandemia, a comunicação entre o público da 
Whitechapel e os artistas foi feita através de visitas vir‐
tuais aos seus estúdios. Imaginem a possibilidade de 
adentrar num mundo invisível, misterioso, onde o 
processo criativo nasce. Um momento do privado ser 
público e do local ser global. 
 
A exposição A Century of the Artist’s Studio: 1920‐2020 
é dividida em 11 seções com os seguintes temas:   
O Estúdio Performático (Performing The Studio),   
O Estúdio Coletivo (The Collective Studio),   
O Estúdio como Instalação (The Studio as Installation),  
O Estúdio como Palco (The Studio as a Stage Set),   
A Vida Secreta do Estúdio (The Secret Life of The Studio),  
O Estúdio Íntimo (The Intimate Studio),   
Um Dia na Vida do Estúdio (A Day in the Life of The Studio),  
O Estúdio como Santuário (The Studio as Sanctuary),  
O Estúdio como Laboratório (The Studio as Laboratory),  
Comendo o Estúdio (Eating The Studio) e   
Estação de Pesquisa (Research Station). 
 
 

ALGUMAS OBRAS / ARTISTAS 
Louise Bourgeois – Cell lX, 1999  
A primeira obra que se vê, ao entrar na exposição, é 
de Louise Bourgeois – Cell lX. Os espelhos posiciona‐
dos fora do cárcere/cela refletem as possibilidades 
de proteção, aprisionamento, dor, angústia, medo e 
toda gama de emoções que ocorrem no seu interior. 

 
 
 
Lisa Brice – Untitled, 2019  
Nos anos 50/60 as campanhas de propaganda pro‐
moviam os produtos através da imagem do artista/ 
/homem/branco/herói, no seu estúdio, pintando uma 
mulher nua. Lisa Brice – Untitled, autorretrato como 
musa e artista, corrige a desigualdade demográfica da 
História da Arte se identificando com as duas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Bourgeois, Cell IX, 1999, Courtesy D. 
Daskalopoulos Collection, © The Easton Foundation/ 
VAGA at ARS, NY and DACS, London 2021

Lisa Brice, Untitled, 
2019, © Lisa Brice, 
Courtesy the artist; 
Stephen Friedman 
Gallery, London; 
Salon 94, New York; 
and Goodman 
Gallery, SouthAfrica. 
Katrin Bellinger  
Collection 
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Courtesy Kettle's Yard, University of Cambridge 
Foto: Stephen White & Co.

Arpilleras – Unknown female artist (Untitled),1970s 
Foto: Tate

Foto: Maria Hermínia Donato

Fotografias 
A fotografia permite a circulação de imagens do artista 
em seu estúdio. A Whitechapel reúne uma coleção de 
fotografias como: Henri‐Bresson, foto de Matisse em 
1944, Picasso numa foto de 1963 tirada por Robert Dois‐
neau dançando para a câmera no meio de suas obras.  
 

 
 
Nikhil Chopra – La Perla Negra: Plaza de Armas, 2015 

Para a Bienal de Havana em 2015 o artista Nikhil Chopra 
morou numa gaiola situada na Plaza de Armas pintando 
o que via através das grades. Ele se apresentou na per‐
sona de “Black Pearl”, uma glamorosa artista negra dos 
anos 50. O trabalho La Perla Negra: Plaza de Armas tem 
sido visto como uma alegoria à História de Cuba. 
 
Arpilleras 
Arpilleras Workshops, um grupo chileno formado clan‐
destinamente por artistas desconhecidas durante a di‐
tadura de Pinochet, mostra trabalhos feito em borda‐ 
dos que documentam as injustiças do regime. 

 
 
 
 
 
Grupo Bloomsbury, Charleston House  
Vanessa Bell e Duncan Grant, junto com artistas do 
Grupo Bloomsbury transformam uma casa na área rural 
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de Sussex em casa/atelier decorando portas, paredes, 
camas lareiras, cerâmicas, têxteis e papel de parede. 
 
Kurt Schwitters, Studio Corner, Merzbau, Hannover  

O artista Kurt Schwitters, do Studio Corner, Merzbau, 
1923‐33, cria uma colagem espacial que é obra de arte 
e estúdio. A casa, localizada em Hannover e bom‐
bardeada em 1943, se torna lendária na História da 
Arte. Construída em madeira com ângulos vertiginosos 
e pintada de branco, cria um espaço baseado em dois 
princípios: Merz – que para Kurt significa criar conexões 

entre tudo neste mundo – e Bau, palavra alemã que 
significa toca ou habitação de animais. A casa foi criada 
como homenagem aos amigos dadaístas Hans Arp, 
Hannah Hoch, Raul Hausmann e documentada em 
1933 pelo fotógrafo Wilhelm Redemann. 
 
Francesca Woodman  
Francesca Woodman, apesar da sua curta existência, 
fez arte do nada, salas vazias, paredes descascadas e 
apenas sua figura, seu corpo. Usava o estúdio como es‐
paço de fantasia e experimentação.  
 
As fotografias “A Woman, A Mirror: A Woman is a  
Mirror for a Man” mostram o reflexo de Francesca 
fotógrafa que, embora tenha morrido muito jovem, 
foi uma artista inovadora ultrapassando os limites da 
fotografia experimental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kurt Schwitters, Merzbau             Foto: Wikiart / Domínio público

Francesca Woodman, Untitled, New York, 1979,  
Courtesy The Woodman Family Foundation  

and Victoria Miro, © Woodman Family 
Foundation/DACS, London 2021
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Foto: Rogério Von Kruger 
Divulgação

Walead Beshty  
A última obra da exposição é um mural gigantesco 
onde o artista Walead Beshty imortaliza pás de lixo, 
tesouras, fitas, fones de ouvido, convites, recibos e fa‐
turas, mergulhando o espectador nos detritos da inspi‐
ração, do trabalho, do processo e da sobrevivência. 
“Pensei no estúdio como uma máquina para fazer um 
tipo de filme”, diz Beshty. “É uma foto que mostra exa‐
tamente como surgiu, tudo o que estava envolvido...  
maquinaria e tecnologia – mas também as relações so‐
ciais. Acho que isso é particularmente importante...  o 
que faz uma obra de arte são também as relações so‐
ciais entre os indivíduos” – acrescenta. 
 
 

A Century of Artist’s Studio mostra comportamentos 
diferentes em contextos e ambientes distintos, uma 
série de estratégias para registrar a expressão e expe‐
riência humana. A tensão entre privado e público, in‐
dividual e coletivo é explorada através das imagens do 
estúdio questionando por vezes a história da arte. 
 
SERVIÇO 
A Century of the Artist’s Studio: 1920 – 2020 
Até 5 de junho 
Whitechapel Gallery – 77‐82 Whitechapel High St 
London – E1 7QX 
https://www.whitechapelgallery.org/ 
 

Mequitta Ahuja, Notation 
2017,Courtesy the artist and 
Tiwani Contemporary

https://www.whitechapelgallery.org/

