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CRÍTICA

VânIA MIgnone nA gAleRIA MeRCedes VIegAs
João Paulo Ovidio

O vernissage da exposição “Hoje em dia”, da ar-
tista campineira Vânia Mignone1, ocorreu no dia 
15 de junho do ano vigente na Galeria Mercedes 
Viegas – Arte Contemporânea2, no  bairro da Gá-
vea, Rio de Janeiro. A mostra contou com a cura-
doria de Luiz Camillo Osorio3, crítico de arte que 
já havia realizado trabalhos curatoriais nos quais 
outras obras de Mignone estiveram presente. 
Primeiro, realizou a curadoria em conjunto com 
Annateresa Fabris na exposição MAM 60, na Oca 
do Ibirapuera no ano de 2008; e posteriormente, 
em 2010 no Rio de Janeiro, Camillo Osorio foi o 
curador responsável pela exposição Se a pintura 
morreu o MAM é um céu!, a qual apresentou um 
panorama de artistas contemporâneos que bus-
cam manter a pintura enquanto uma linguagem 
atual. Após essas duas experiências, em 2016, 
coube a Luiz Camillo Osorio a responsabilidade 
de pensar as obras inéditas que compõe a exposi-
ção individual da artista Vânia Mignone. 

A exposição foi composta por vinte e oito traba-
lhos inéditos para a galeria, divididos em duas 
séries: uma realizada sobre papel e outra de 
pintura e colagem sobre MDF. Ambas com co-
res chapadas, traços expressivos e narrativas se-
quenciais. As obras da artista transitam entre o 
cotidiano e o fantástico, apresentando cenas sim-
ples que recusam qualquer excesso decorativo, 
contendo elementos essenciais que configuram o 
espaço, indicando produções de histórias que não 
asseguram se tratar de  memórias ou factícios, 
realidade ou imaginação. Mas, antes de levantar 
especulações acerca da exposição, cabe partir 
de uma indagação capaz de expandir ou reduzir  
nosso entendimento sobre os trabalhos. Pois, afi-

nal, o que nos indica o título da exposição?  A 
ausência de um completo a frase “hoje em dia” 
evoca uma atmosfera reticente, porém ponto de 
partida para pensar o que acontece nos dias de 
hoje, e se diferem dos dias de ontem. 

Exatamente uma semana antes do fim da expo-
sição, no dia 13 de julho, o público teve a opor-
tunidade de conversar com o curador e a artista 
sobre as obras, o processo de criação, a poética  e 
tantas outras questões pertinentes para o encon-
tro. A conversa com o curador permite que o seu 
texto seja segmentado em prol de esclarecimento 
acerca das leituras, referências e aproximações 
tecidas por esse.  Tal dinâmica traz a tona críti-
cas, dúvidas, sugestões, e outros comentários que 
possibilitam uma troca, antes de tudo, necessá-
ria, tanto para o amadurecimento da produção 
plástica do artista, quanto para o discurso teórico 
do crítico, além de provocar no espectador uma 
leitura diferenciada em relação ao seu primeiro 
contato com as obras. Se torna preciso ressaltar 
que o curador apenas apresenta um percurso 
possível, e que o espectador é inteiramente livre 
para construir suas próprias relações, ora ado-
tando a proposta, ora gerando outra distinta.
 
O texto4 de Luiz Camillo Osorio contextualiza o 
leitor sobre quem é a artista através de uma visão 
histórica da arte brasileira, apontando que surgi-
mento da trajetória de Vânia Mignone ocorre no 
início da década de 1990, ganhando visibilidade 
em 1996 com o Projeto Antárctica Artes com a 
Folha. A produção de Mignone surge após a efer-
vescência do “retorno a pintura”, da chamada 
Geração 80, porem existe resquícios desse grupo 
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de artistas nos quais surgiram posteriormente, e 
isso se dá principalmente pelo desejo da imagem 
e o teor afetivo em suas obras. Camillo Osorio 
grifa os propósitos e as características próprias 
da produção pictórica da artista, e as diferencia 
da década anterior. 

Vânia Mignone nasceu na cidade de Campinas, 
interior de São Paulo, em 1967, e nessa mesma 
cidade mantém residência até hoje, alegando 
preferir estar longe do grande caos do centro da 
cidade. Mignone se formou em Publicidade na 
PUC na segunda metade da década de 1980, e em 
seguida iniciou uma segunda graduação em Edu-
cação Artística na UNICAMP, dando os primeiros 
passos rumo a sua carreira artística, integrando 
mostras e participando de premiações. Apaixo-
nada pela gravura brasileira, a artista realiza seus 
primeiros trabalhos na xilogravura, provocando 
interferências com tinta, e quando realiza pin-
tura faz uso da linguagem xilográfica através de 
traços fortes e ríspidos de tinta preta, alto teor ex-
pressivo, diferenciando ao usar a madeira como 
suporte e não matriz. Mignone desenvolve um 
dialogo intricado entre essas duas técnicas que 
possuem questões particulares, pondo em ques-
tão se existem algo que seja próprio da gravura 
ou da pintura. Nas palavras de Camillo Osorio, “o 
preto traz luz própria, ilumina de dentro seus ce-
nários – algo que vem da xilogravura”, enquanto 
as outras cores não sugerem nenhum significado 
x ou y, ou seja, não possuem a intenção de reme-
ter a algum fator externo. 

Para o crítico, Vânia Mignone se aproxima da po-
ética do grande mestre gravador Oswaldo Goeldi 
e, não por acaso, a artista fez parte da exposição  
Goeldi e Nosso Tempo no Museu de Arte Brasi-
leira / FAAP em 1995. A aproximação está muito 
além de uma admiração por determinado artista, 
mas sim na escolha de ambos em tratar de perso-

nagens a margem da sociedade – ou insociáveis 
– , sujeitos solitários e melancólicos que demons-
tram uma predileção ao isolamento na busca por 
uma análise íntima, negando sua integração com 
o ambiente que ocupa. Os personagens de Goeldi 
encontram seu conforto na noite, em territórios 
pouco habitados, não muito diferentes dos de 
Mignone que também optam pelo período notur-
no, e transformam o local num palco onde seu 
drama existencial é a apresentação principal do 
teatro da vida  real. 

Segundo Camillo Osorio, a obra de Mignone é 
“oriunda de uma comunicação gráfica urbana 
atravessada pelo traço ríspido dos cordéis”, e isso 
demonstra como a artista consegue unir com 
maestria suas áreas de formação e interesses. E 
outra questão interessante é o diálogo traçado 
pelo crítico em relação ao dialogo traçado pelo 
crítico em relação à obra da artista e de Rubens 
Gerchman, onde em ambos prevalecem um traço 
que se aproxima das histórias em quadrinhos e as 
temáticas comum ao povo. Porém, a aproxima-
ção entre o trabalho de Mignone com Leonilson 
se demonstra mais interessante, antes de tudo 
pela introspecção gerada em seu trabalho, o que  
não ocorre de modo tão aguçado em Gerchman, 
e talvez, por essa razão, o diálogo com esse artista 
se reduz ao caráter pop empregue nas imagens. 
Tal introspecção presente no trabalho de Leonil-
son também é a força motriz em Mignone, seus 
personagens demonstram fragilidade e parecem 
estar se questionando com frequência sobre sua 
existência no mundo, na busca por subjetividade.  
Tanto Leonilson quanto Vânia Mignone conju-
gam imagens e palavras, recurso que acrescenta 
a obra certa poesia, e essa consegue arrancar uma 
sensação única de cada espectador, o tornando 
ao mesmo tempo cúmplice e refém de uma estó-
ria. E desse modo, se compreende que nos dias 
de ontem, e hoje em dia, nos questionamos so-
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bre quem nós somos e a quem podemos confiar 
nossos sentimentos e mostrar nossas fraquezas. 
E as perguntas que fazemos hoje retornarão para 
as próximas gerações. Se tornando assim frágeis 
as fronteiras temporais entre passado, presente e 
futuro, pois os dias continuam iguais, mudando 
apenas o modo como o operamos.  

noTAs

1 Vânia Mignone. CV. Disponível em: 
<http://www.vaniamignone.com/curriculum/> 

Acesso em: 27 de julho de 2016.
2 Mercedes Viegas | Arte Contemporânea. Ex-
posição (2016). HOJE EM DIA. Disponível em: 
<http://www.mercedesviegas.com.br/ex-
pos/2016-06_expo_vania-mignone_01.html> 
Acesso em: 27 de julho de 2016.
3 Luiz Camillo Osorio. Lattes. Disponível em: 
<http://lattes.cnpq.br/8954280130616397> 
Acesso em: 27 de julho de 2016.
4 OSORIO. Luiz Camillo. Vânia Mignone: expres-
são dispersa ou o afeto das margens. Disponível 
em: <http://www.vaniamignone.com/hoje-em-
dia-1/> Acesso em: 27 de julho de 2016.


