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A exposição de Kika Costa, “Formas & Anjos”, é uma oportunidade para o público do
Museu Oscar Niemeyer ver de perto a obra
dessa admirável artista, além de reafirmar o
papel de espaço inclusivo da instituição.
O visitante poderá contemplar um importante conjunto de obras produzidas por ela
desde 1984 até hoje. Uma trajetória que é
resultado da combinação entre talento e determinação. São os anjos de Kika Costa que
falam por si próprios e não nos deixam indiferentes. Sejam poéticos ou introspectivos,
nos fazem viajar para dentro de nós mesmos.
Certamente, a mostra contribuirá para ampliar o debate sobre as produções de artistas
com deficiência. A principal missão de uma
instituição cultural é democratizar a arte, e
ela deve ser exercida em sua plenitude.
Com essa preocupação, nos últimos anos o
MON criou o Núcleo de Acesso e Participação
(NAP), para ampliar o acesso de pessoas com
deficiência ao acervo e às atividades oferecidas
pela instituição. O objetivo é inserir cada vez
mais a comunidade no Museu, participando
ativamente de suas ações e propostas.

O Museu também conta com o MON
Para Todos, iniciativa que atende pessoas
com cegueira ou baixa-visão, oferecendo legendas em Braille, maquete tátil, audioguia,
esculturas originais e réplicas em miniatura.
O mesmo programa inclui atividades realizadas em Libras, para pessoas com deficiência auditiva, e desenvolve um projeto
de atendimento específico para pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Dessa forma, o MON se consolida, ano
após ano, como uma instituição dinâmica,
aberta ao diálogo artístico e à troca de experiências múltiplas.

Juliana Velloso Almeida Vosnika
Diretora-presidente
Museu Oscar Niemeyer

Sem título, 1989 | Cerâmica (argila, óxido e tinta esmalte), 15,5 x 5 x 7 cm
Coleção Museu Oscar Niemeyer
Sem título, 2014 | Cerâmica (argila e tinta esmalte), 10 x 30,2 x 20,5 cm
Coleção Ana Costa

FORMAS & ANJOS:
OBRAS DE KIKA COSTA
A obra de Kika Costa (Porto Alegre, 1961) possibilita vislumbrar uma variedade de problemas
artísticos acerca da forma que são relevantes
para pensarmos estratégias antinormativas de
abordagem dos princípios de formação do cânone da história da arte. A artista, que é uma
pessoa com deficiência, vem produzindo sistematicamente desde o início dos anos de 1980,
mas só recentemente sua produção começou a
receber atenção pública. Kika Costa tem mostrado uma trajetória de resistência e impressionante crescimento pessoal, pois, ao longo dos
anos, vem realizando um extraordinário conjunto de obras em cerâmica que assinala uma
demonstração da força de transcendência dos
limites da natureza humana diante de toda e
qualquer adversidade.
Sua trajetória de exposições já se mostra agora significativa para uma artista cujo trabalho
até recentemente não havia recebido a devida
atenção e tinha sido largamente discriminado
por não se adequar aos princípios regulatórios

Sem título, 2010 | Cerâmica (argila e tinta esmalte), 8,1 x 25,3 x 24 cm
Coleção Zita Machado da Costa
Sem título, 21996 | Cerâmica (argila e pigmento), 17,2 x 16,8 x 13 cm
Coleção Ana Costa

considerados como filiados ao cânone (ou mesmo próximo a ele), capazes de estabelecer um
senso daquilo que se mostra familiar. Além
disso, a artista enfrentou outros obstáculos,
como um contexto de considerável precariedade institucional representado pelo lugar onde
vive e trabalha, e que raramente oferece suporte suficiente a produções que se mostram
significativamente fora das regras canônicas e
dos padrões formais mais reconhecidos.
O Brasil é ainda um país de poucas iniciativas voltadas à investigação de processos artísticos fora dos parâmetros de familiarização
com a forma canônica. Isso afeta várias produções, visto que esses padrões contribuem
para formar uma determinada concepção do
que é uma obra de arte, caso ela esteja fora
dos princípios regulatórios da forma tido com
consensuais.
Esta é a primeira exposição individual de
grande envergadura que propiciará ao público uma abordagem crítica abrangente, bem
como uma visão aprofundada sobre a obra de
Kika Costa. Vale salientar que não se trata
evidentemente de promover uma descoberta
de sua obra, que se encontra à vista do meio

artístico do Rio Grande do Sul, mas, antes de
tudo, de reconhecê-la como passível de contribuição significativa, especialmente no que
se refere aos estudos da forma antinormativa
e de sua especificidade criativa, conceitual,
artística e cultural.
Formas & Anjos: Obras de Kika Costa busca preencher essa lacuna e contribuir de maneira significativa para ampliar a visibilidade da
obra da artista e aprofundar o conhecimento
acerca de sua produção através de uma abordagem sobre os interstícios da natureza da forma
artística. Esta exposição procura igualmente
abrir o debate sobre as produções artísticas que
encontram obstáculos de institucionalização
e são geradas, ao mesmo tempo, a partir de
outras forças mobilizadoras como um instrumento de compreensão do mundo.

Gaudêncio Fidelis
Curador da exposição
Doutor em História da Arte
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Capa:
Kika Costa | Sem título, 2018
Cerâmica (argila, pigmento e lâminas de ouro)
21,2 x 21 x 13,8 cm
Coleção Ana Costa
Fotografias F.Zago/StudioZ
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