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RESUMO

Este projeto de pesquisa se deu a partir da constatação da ausência de um modelo de catalogação de obras de arte capaz de abarcar as exigências das produções

contemporâneas, conjuntamente à utilização de novos métodos aplicados na especificação dos objetos de arte na coleção Alberto e Priscila Freire. O trabalho tem como objetivo

desenvolver um novo modelo de catalogação a partir de uma junção de métodos já utilizados e da reflexão e observação sobre a prática do uso dos mesmos, assim como

aplicá-lo na própria catalogação da coleção já citada, a fim de resultar em um novo modelo de classificação de obras de arte. Inicialmente, o trabalho foi realizar o levantamento

de exemplos de métodos de catalogação de arte em diferentes museus de diferentes partes do mundo (Metropolitan de NY, Inimá de Paula em Belo Horizonte, LEEUM em Seul)

e entender a maneira como relacionam o próprio acervo. Conseguinte a este levantamento, o trabalho foi direcionado diretamente para a coleção Alberto e Priscila Freire, que se

encontrava em processo de catalogação baseado em um primeiro levantamento feito em 2005. A atividade é composta essencialmente por pesquisa de campo, e realizada pela

equipe composta por Adriano Gomide (orientador), Samuel Martins, Sheila Mara Silva, e Lucas Pederneiras (bolsista). Consiste na participação da criação de uma tabela na qual

constará todos os dados referentes a cada um dos objetos de arte da coleção, etiquetagem das obras, organização de arquivos referentes às peças - como centrar todas as fotos

que possuem um mesmo objeto de arte em uma só pasta, criando assim um acervo do histórico da obra, contendo dados sobre empréstimos e exposições que participou -,

fotografar os objetos de arte e auxiliar na criação de métodos mais produtivos e funcionais para a catalogação dos mesmos. Desde o inicio das atividades, em maio de 2016,

foram catalogadas aproximadamente 150 peças, dentre peças de cerâmica, quadros de Guignard, e outras obras de artes visuais.
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