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Resumo 

 
Sob a luz de algumas das ideias presentes no livro Livre-troca, no qual o sociólogo francês 
Pierre Bourdieu e o artista alemão Hans Haacke travam um interessante debate sobre 
diversas questões relacionadas ao universo da arte, este artigo visa fazer uma breve análise 
do campo artístico de Porto Alegre e das relações de poder que fazem parte dele. Serão 
abordadas as formas de dependência entre as iniciativas artísticas e o papel que exercem 
os seus patrocinadores, as instituições (como museus e fundações) e a imprensa. 
 
Palavras-chave: Relações de poder – dependências mútuas – campo da arte. 
 
 
Abstract 
 
Considering the ideas presented in the book Livre-troca, in which the French sociologist 
Pierre Bourdieu and the German artist Hans Haacke debate on various issues related to the 
art world, this article aims to make a brief analysis of the artistic field of Porto Alegre and the 
power relations that are part of it. Will be discussed the forms of dependence between the 
artistic initiatives and their sponsors, the institutions (such as museums and foundations) and 
the press. 
 
Key words: Power relations - mutual dependencies - the art field. 
 
 

 

Sob certos aspectos as relações e os mecanismos que compõem as engrenagens 

do sistema de artes ainda são muito semelhantes àqueles que originaram este que 

nos é familiar. É possível encontrar alguns reflexos do campo artístico como 

conhecemos, grosso modo, já no século XV, quando começou o processo que levou 

alguns artistas a tomarem consciência da possibilidade de uma autonomia criativa 

da forma e do estilo na sua obra, sem a interferência de uma demanda 

preestabelecida e imposta pelos interesses da Igreja e do Estado. O que este ímpeto 

transformador pode não ter previsto, entretanto, é que essa “autonomia” seria 

rapidamente substituída pela subordinação às leis do mercado de bens de consumo, 

processo que se desenvolve com o passar dos anos e que se acelera radicalmente 

com o desenvolvimento de uma verdadeira indústria cultural durante a Revolução 

Industrial cerca de três séculos mais tarde (BOURDIEU, 2009; 101).  
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Dentre as várias implicações decorrentes desta transformação do sistema cultural, 

entre as quais está a gênese de diversas classes artísticas e das suas lutas, a 

consequente diferenciação entre cultura popular e a erudita, etc., talvez a mais 

evidente seja a produção em função de questões econômicas e do capital. 

Hoje, inseridos em um contexto de “pós-modernidade”, a cultura é um produto 

rentável e isso se deve muito graças à globalização. Segundo Iná Costa e Maria 

Elisa Cevasco (COSTA; CEVASCO In: JAMESON: 1997; p.5), a globalização, 

fenômeno crucial que atualmente age diretamente sobre grande parte das diversas 

formas de relacionamento, é a apoteose do sistema capitalista, é a expansão global 

da mercadoria de forma tão intensa que chega a atingir patamares até então não 

alcançados, como o inconsciente humano que atualmente é orientado e influenciado 

de maneira deliberada pela mídia e pela propaganda, por exemplo. As estratégias 

típicas do mundo globalizado estão aplicadas por toda parte, sendo lógico que elas 

também estejam presentes no campo da arte e, por conseguinte, no seu mercado. 

Tendo em vista que quaisquer noções fundamentais que envolvam “arte” no Brasil 

são importadas das concepções idealizadas pela Europa e pelos Estados Unidos, a 

lógica de funcionamento do campo artístico local é repetida de acordo com o modelo 

internacional, sendo copiada independentemente dos contextos geográficos e 

sociais de um lugar para outro, mas limitada por eles. Muda a estrutura, mas a lógica 

permanece a mesma, pois ela já foi globalizada. No Brasil de hoje em dia, com um 

programa de políticas culturais extremamente ineficiente por parte do governo, 

importamos destes mesmos pólos também o já consagrado artifício de patrocínio da 

cultura por grandes empresas e instituições, o que silenciosamente promove cada 

vez mais um cenário de censura camuflada, de interesses comerciais violentos e de 

instabilidade. 

Este artigo irá se deter a analisar (ainda que brevemente e não em sua totalidade) o 

campo artístico de Porto Alegre de forma muito influenciada pela óptica de duas 

personalidades que em suas diversas manifestações (algumas delas registradas no 

livro que guia este escrito, o Livre-troca) questionaram de maneira produtiva as 

engrenagens do sistema e refletiram a sua lógica: Pierre Bourdieu, sociólogo 

francês, e Hans Haacke, artista alemão, ambos influenciados pelo pensamento 

marxista.  
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Tomo a liberdade de interpretar cada grupo de agentes pertencentes ao campo 

artístico como uma parte do corpo humano, dividindo cada um conforme a sua 

função. Assim sendo, dentro do contexto de Porto Alegre existem diversos membros 

passíveis de análise, sendo que neste texto serão contemplados quatro que foram 

escolhidos de acordo com a sua importância para o meio: braço direito, cabeça, 

braço esquerdo (este último quase que de forma descritiva, ao que espero retomar 

mais exaustivamente em um próximo texto) e pés.  

 

Primeiro movimento: braço direito - A imprensa  

É o braço direito da mente (cabeça, cérebro). É por meio dela que o grande público 

acata determinada produção artística e rechaça/ignora outra, através de textos 

quase sempre escritos por jornalistas sem especialização, geralmente pouco 

sensíveis aos propositores da cultura, mas sempre (tendo de ser) dedicados a 

atender os interesses da empresa de comunicação que os contrata.  

Um exemplo recente e quase caricatural do peso das relações de poder na mídia foi 

o alvoroço gerado pela exposição de arte pública CowParade1. Dificilmente uma 

mostra, mesmo uma cujas proporções sejam equivalentes às do evento, ganha tanto 

espaço nos meios de comunicação social locais. O comum é observar algumas 

notas de divulgação de serviço e, eventualmente, alguma matéria no caderno de 

cultura que contextualiza o acontecimento, mas a edição que ocorreu em Porto 

Alegre ganhou destaques quase diários nos jornais, contando com diversas 

reportagens,  gerando polêmicas e tendo até mesmo cobertura televisiva ao vivo do 

leilão que encerrou a exposição. Neste caso fica evidente a importância das marcas 

que patrocinam e participam de um evento: o custeio da CowParade levou o selo da 

empresa Mu-mu (recentemente adquirida pela Vonpar2) e a mostra contou com a 

participação de agências de publicidade da cidade como propositores artísticos 

importantes, como a Equipe de Criação DCS3 que, além disso, tem como clientes a 

própria Vonpar, a RBS4, entre outros.  

Apesar dos critérios pouco democráticos sobre o que e como se consegue espaço 

na mídia, existe o hábito de pensar que se uma mensagem não encontra espaço em 

algum meio de comunicação, ela não é efetivamente lançada. Sem esses canais de 
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legitimação, o que seria da arte então? Trata-se de uma dependência perigosa, mas 

usual. As mídias possibilitam que a produção cultural não seja consumida apenas 

pelos mesmos que a produzem, mas também pelo público geral e, principalmente, 

por possíveis futuros patrocinadores e apoiadores. O jornal, portanto, exerce um 

papel que vai além de um mero informativo, ele é um canal legitimado e legitimador 

de publicidade “gratuita” eficiente, mas que nem sempre é de fácil acesso aos 

intelectuais interessados em gerar debates consistentes. Bourdieu diz: 

É sobretudo através do jornalismo que a lógica comercial se impõe a este 
universo, contra a qual se construíram todos os universos autônomos, 
artístico, literário, científico: dominação essencialmente funesta, visto que 
ela favorece os produtos e os produtores mais submetidos à demanda 
comercial, como os “filósofos jornalistas” de que falava Wittgenstein. 
(BOURDIEU, 1995: 29) 

Não raro é possível acompanhar debates sem sentido, rasos, baseados em palpites 

intuídos de não se sabe onde, escritos e muitas vezes respondidos por pretensos 

experts (ou por indivíduos que, pior, admitem a sua ausência de conhecimento e 

mesmo assim se acham dignos de tecer comentários) que enxovalham, perante os 

olhos do grande público de leitores, o pensamento crítico, sociológico e filosófico da 

arte, ao qual um jornal sério deveria dar espaço. Um recente – e já com ares de 

clássico – exemplo regional: Voltaire Schilling em “A capital das monstruosidades’’, 

publicado no jornal Zero Hora, edição do dia 25 de outubro de 2009, respondido por 

várias personalidades, entre elas, David Coimbra.   

Nesta perspectiva, penso em um poema de Pinter contra a guerra do Golfo 
(aliás, censurado pela imprensa britânica e publicado depois no Líber), que 
era também uma resposta à constatação da impotência dos intelectuais 
diante do controle dos jornalistas sobre todos os instrumentos da grande 
difusão. Não apenas os artistas, também os escritores e os sábios estão 
excluídos do debate público, da expressão pública. (BOURDIEU, 1995: 30) 

Neste sentido, o problema da dominação jornalística regional vai mais fundo: existe 

apenas um grande jornal que contemple questões culturais5, destarte não existe 

nenhuma política opositiva que contemple outros pontos de vista e que possua 

outros critérios para escolha de diferentes temas. Além de moldar o discurso de 

acordo com interesses políticos bem estabelecidos e pré-determinados visando o 

próprio ganho, a imprensa atuando nestas condições determina o pensamento 

coletivo do público desavisado ao distorcer as noções de imparcialidade e ao 

subestimar a inteligência dos leitores ao propagar discussões alienadas e vulgares. 
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[...] tal homem de negócios mais ou menos competente ou tal diretor de 
banco bom debatedor pode, com o apoio de certos jornalistas, se colocar 
como um grande pensador, escrever a cada ano o seu best-seller, 
apresentar “suas” ideias na televisão, intervir em todo tipo de campo sobre 
todos os temas, mesmo os mais científicos, nos jornais ou semanários. [...] 
Hoje em dia, os filósofos e os Sábios sofrem a concorrência vitoriosa dos 
jornalista, no seu esforço de dizer a verdade a propósito do mundo, 
particularmente a propósito do mundo social. Eles não se contentam mais 
em “difundir” a informação; eles querem produzi-la. De fato são capazes de 
“fazer o acontecimento”, como se diz, de impor, dia a dia, os temas para 
discussão, para reflexão, reflexões compulsórias sobre temas impostos. 
Jamais o moralismo e o conformismo foram impostos com tanta violência e 
constância através da televisão, e é significativo que os prêmios literários 
coroem cada vez mais os jornalistas, assim confirmados em seus papéis de 
pensadores da banalidade [...] (BOURDIEU, 1995: 31). 

Apesar das deficiências da imprensa e da sua parcialidade evidente na maioria dos 

casos, também é através dela que espaços de liberdade são abertos eventualmente. 

Não é possível conceber que um criterioso método de seleção sobre a divulgação 

dos produtos e episódios culturais seja de inteira responsabilidade do jornalista, pois 

ele está envolvido em uma intrincada rede de dependências e precisa estar de 

acordo com os interesses do seu empregador. 

 

Segundo movimento: Cabeça – O patrocinador 

Quem determina esses interesses são os patrocinadores: as figuras que interpretam 

o mais glamoroso e nefasto papel na roda das artes. No livro Livre-troca, o sociólogo 

e o artista trazem exemplos geniais e dignos de serem modelos da cruel conduta 

destas personagens no mundo das artes que enquanto criam “fachadas culturais” 

(expressão de Hans Haacke), adquirem capital simbólico, controlam todas as peças 

do intricado jogo e ainda ganham ares de bons filantropos nutridos de consciência 

sociocultural. 

De certa forma, o “mecenato” está na moda e esta tendência contribui para a 

instabilidade do campo artístico. Grandes empresas viram o seu capital simbólico 

inflar ao custear iniciativas artísticas que lhe fossem aprazíveis, criando uma relação 

de dependência entre a empresa e os propositores que dependem do incentivo 

financeiro. Como as políticas culturais do governo brasileiro nunca foram suficientes 

e ainda tornaram-se mais escassas com o vigor da ditadura e, posteriormente, do 

neoliberalismo, este tipo de interdependência veio a calhar, pois beneficia ambos. O 

perigo atual, entretanto, está na ameaça à autonomia artística e na questionável 
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solidez deste tipo de relação, pois como revelou George Weissman, então 

presidente do comitê executivo da Philip Morris6: “Sejamos claros sobre uma coisa. 

Nosso interesse fundamental pelas artes é primeiramente nosso próprio interesse. 

São os benefícios imediatos e pragmáticos que podem ter um papel nos negócios” 

(BOURDIEU, HAACKE: 1995; 20). 

Partindo da suposição lógica de que modas tendem a passar ou a tornarem-se 

menos intensas, é possível que patrocinar eventos e iniciativas artísticas deixe de 

ser uma manobra de relações públicas interessante para as grandes empresas, 

dando lugar a alguma outra estratégia que esteja mais de acordo com o contexto do 

momento. É questionável (e muito improvável) que o Estado, com seus ralos editais 

públicos esteja disposto a cobrir ao menos parte do desfalque que as consequências 

desta possibilidade possam trazer à realidade cultural do campo, o que torna o 

ambiente instável (mesmo que pouco ainda tenha se pensado sobre esta 

possibilidade no futuro). A Gerdau7, a Petrobrás8, a RBS, diversos times de futebol e 

as grandes companhias telefônicas de celular, por exemplo, são o correspondente 

no cenário das artes gaúcho a algumas empresas que desempenham o mesmo 

papel no cenário internacional, como a Philip Morris e a Cartier9.  

De qualquer maneira, a comunidade artística ainda é dependente deste meio de 

sobrevivência, assim como de tantos outros. Pierre Bourdieu completa:  

Existe toda uma rede de dependências... Os pintores têm necessidade de 
expor nos museus para ter uma entrada no mercado, para ter ajudas 
públicas. Os museus têm necessidade de reconhecimento das instâncias 
públicas para ter patrocinadores. Tudo isso compõe um conjunto de 
pressões e dependências cruzadas que, mesmo existindo resistências, 
continuam a ser exercidas. (BOURDIEU, 1995; p.23)  

Levando em consideração estas necessárias relações de poder e de transferência 

de capital simbólico, passemos ao braço esquerdo do campo das artes no Rio 

Grande do Sul.  

 

Segundo movimento: o outro braço – As instituições 

Elas são o braço esquerdo, membros superiores, mas ainda assim em dependência 

com a imprensa e dominados pela cabeça – nada surpreendente em dizer que as 
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instituições precisam da divulgação jornalística e que seguem o jogo coordenado 

pelos patrocinadores e apoiadores que ajudam a sustentar as suas existências. 

Como um braço, as instituições fazem uma relativa articulação dos agentes ao 

organizar mostras e oferecer oficinas, cursos e seminários com o intuito de pensar a 

arte de maneira sistemática, não raro interferindo física ou simbolicamente nos 

trabalhos que lá são expostos. Porém para acessar este meio, para ter o trabalho 

vinculado a estas corporações também é necessário estar inserido em um sistema 

de relações amigáveis e de poder.  

A não ser por meio de editais lançados pelo governo (e talvez até mesmo nesses 

casos, levando em conta que sempre existe uma comissão julgadora), dificilmente 

será admitido nestes espaços um artista de postura questionadora sem ele 

mantenha previamente relações amigáveis com figuras providas de poder e de 

capital simbólico que tomem decisões de seleção, fato que levanta o 

questionamento sobre até que ponto a rede de relacionamentos determina o 

funcionamento do campo. Não seria verdadeiro afirmar que as engrenagens do 

sistema das artes de Porto Alegre funcionam absoluta e exclusivamente calcadas 

num esquema de total compadrio, lógica tão divergente da meritocracia defendida e 

sempre idealizada nos discursos das mais diversas camadas hierárquicas de 

agentes, mas de fato essa postura existe e transcende a realidade do campo 

artístico da cidade e do estado, estando sim inegavelmente presente em todo o país, 

restando saber em que escala.  

Os critérios próprios desta rede precedem os da dominação financeira (que tem o 

detentor de capital econômico como principal meio de censura), fazendo uma 

seleção simbólica e validando determinados discursos em detrimento de outros que 

não estão de acordo com os interesses dos seus gerenciadores diretos. O 

MARGS10, o Santander Cultural11 e a Fundação Iberê Camargo12 são exemplos 

pertencentes a esta categoria no campo das artes de Porto Alegre. 

 

Terceiro movimento: os pés – Iniciativas de artistas 

Os pés do campo estão divididos em duas entidades distintas: os artistas e as 

iniciativas efetivamente inseridas no campo artístico e aqueles que lutam pela 
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possibilidade de legitimação e hegemonia futura. Pela iniciativa destes últimos é que 

ocorrem os movimentos que figuram como os maiores indicativos do que é desejoso 

e do que deveria ser, ao menos em tese, transgredido no cenário das artes de 

determinada cidade, possibilitando que o cenário se movimente eventualmente. 

Os coletivos de artista marcaram presença no campo artístico porto-alegrense nos 

anos 1990/ 2000 (Os Laranjas, por exemplo) e não deixam de ser uma reação aos 

modos de atuação do sistema regente até então e à conduta individualizante e 

maquinal do artista nos anos 1980. O mesmo foi o que motivou os criadores de 

associações que fundaram espaços de exposição e discussão heterogênea da arte 

neste mesmo período (Torreão13 primeiramente e o Atelier Subterrânea14 nos dias 

de hoje), insatisfeitos com as interferências físicas nos trabalhos (por meio de 

curadoria), com a escassez de locais destinados à exposição de arte ou com a forte 

carga simbólica que possui o espaço institucional, tornando inadequados os 

trabalhos que estavam inseridos naquela realidade expositiva. 

Apesar do discurso, não é incomum observar a decorrente institucionalização de 

alguns espaços e artistas antes alternativos e contestadores conforme ganham 

prestígio e reconhecimento de instituições maiores, da imprensa, e 

consequentemente dos patrocinadores. As críticas às dinâmicas do campo não 

representam necessariamente a total negação dele, mas sim configuram (seja 

inicialmente consciente ou não) uma estratégia eficiente de inserção neste mesmo 

cenário. Em uma citação que só envolve as implicações do jornalismo na estrutura 

de funcionamento do campo da arte, mas que pode ser facilmente ampliada a outros 

fatores determinantes já explicitados no texto, Bourdieu diz: “Frequentemente 

aqueles que condenam com violência qualquer contato com o jornalismo são os 

primeiros a ceder às suas solicitações quando, por acaso, eles são os objetos dela“ 

(BOURDIEU, 1995: 38).  

Um exemplo de como, quando bem executados, projetos contestadores que nascem 

fora do circuito oficial podem gerar visibilidade são as exposições Plano: B e a sua 

decorrente Remetente15. A primeira continha um teor bastante contestatório e 

buscava visualidade para os artistas expositores. Com o sucesso da mostra, os seus 

organizadores conquistaram patrocínio para uma segunda exposição e assim o 

enfoque foi em parte substituído por um olhar plástico mais crítico e por uma noção 
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de ações mais afirmativas. Eles tinham agora capital financeiro e simbólico suficiente 

para trazer convidados de fora do estado e para estender o papel do artista, 

transgredindo as barreiras de uma única função – agora eles também poderiam ser 

curadores, produtores culturais, etc. 

Um exemplo ainda mais recente e também inserido no cenário gaucho é o do Atelier 

Subterrânea. O espaço surgiu como uma iniciativa coletiva e independente a fim de 

preencher uma lacuna no cenário das artes da cidade: 

A gente não conseguia expor aqui em Porto Alegre, era difícil. No início de 
carreira, tu entras em edital da prefeitura que não te dá nada e que te 
”explora” ainda por cima

16
, mas era o que a gente fazia – entrava em editais; 

em galeria não dava, a única galeria que expunha gente mais jovem na 
época era a do Décio Presser (Arte & Fato), então nós pensamos que era a 
hora de ter um lugar nosso. – Gabriel Netto em entrevista concedida à 
autora no dia 31.10.2009 – Porto Alegre

17
 

Desde a “abertura oficial” do espaço, quando adquiriu também o caráter de centro 

de exposições além do já habitual de atelier, o grupo que coordena as suas 

atividades elaborou uma série de táticas para que fosse possível que o projeto se 

sustentasse financeira e simbolicamente no campo artístico da cidade. As 

estratégias adotadas, conscientes ou não inicialmente, funcionaram de maneira 

eficaz e proporcionaram o crescimento gradual do prestígio que o Atelier mantém até 

hoje. Apesar do mérito que os seus componentes têm por manter uma programação 

sistemática e inteligente aliada ao registro e à divulgação eficiente de seus 

calendários, nada disso seria efetivamente possível sem o peso da contribuição da 

rede de relações de poder e das relações amigáveis que eles mantêm.  

Além de obter o merecido crédito baseado na maneira como os integrantes da 

Subterrânea administram o seu espaço, um dos fatores que efetivamente contribuiu 

inicialmente para o seu destaque foi a simpatia que tinham de agentes detentores de 

poder legitimador naquele âmbito sociocultural. Em comum entre todos eles estava a 

boa relação que construíram com os seus respectivos professores, o que, no 

começo da história do espaço, foi crucial. Destes, todos contribuíram para a 

legitimação do grupo (estando sob o formato de sociedade ou nas suas trajetórias 

como artistas isolados), seja por meio de discurso falado, por textos assinados em 

folders de divulgação de exposição, ou participando como artistas convidados das 
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mostras que ocorreram no centro artístico. Além deste grupo de profissionais, a 

Subterrânea contou com o apoio na imprensa: 

– É consciente que as matérias que geralmente são feitas sobre a 
Subterrânea têm um viés de elogio à iniciativa do grupo? 

–  Sim, acho que tem. É consciente e deliberado, eu não acho ruim. (...) O 
que mais pesa é o fato de eles terem uma programação sistemática, 
regular, bem pensada, preocupada e precisa, como eu acho que foi o 
modelo do Torreão durante dezesseis anos (...) A minha percepção como 
jornalista é essa, de ter visto que esse pessoal está fazendo isso há algum 
tempo e está tendo um resultado bom; eu entendo que isso merece uma 
atenção especial. – Eduardo Veras

18
 em entrevista concedida à autora no 

dia 19.10.2009 – Porto Alegre. 

É possível notar como podem ser importantes as relações de influência dentro de 

um determinado campo. Eduardo Veras é declaradamente amigo de Jailton Moreira, 

além de ter sido orientado por Elida Tessler, ambos apoiadores da iniciativa da 

Subterrânea que, sob alguns aspectos, é herdeira do modus operandi que o Torreão 

executou por dezesseis anos (convidando artistas de fora para expor no local, 

exibindo iniciantes e consagrados, com caráter experimental e não comercial, 

promovendo debates, etc.). Todos estes fatores podem ter influenciado de alguma 

maneira como o jornalista encara e como ele divulgou o espaço enquanto esteve na 

Redação do jornal Zero Hora, embora essa relação não seja tão simples e 

matematicamente direta.  

Após ganhar legitimidade de diversos agentes, convidar consagrados artistas de 

renome internacional para expor no local e ganhar destaque na imprensa, o Atelier  

Subterrânea tornou-se também um legitimador. A impressão é de que e aos poucos 

o Atelier está deixando de priorizar o seu caráter de “alternativa aos novos artistas” e 

o seu importante (e sempre mencionado pelos integrantes) organismo de espaço 

independente para, em função da sua atual posição na hierarquia do campo, prestar 

cada vez mais atenção nas relações com artistas mais maduros e reconhecidos e 

nas parcerias institucionais que recentemente fechou com grupos como o Santander 

Cultural e o Instituto Goethe.  

Não pode-se dizer que a Subterrânea tenha levantado alguma bandeira 

contestatória em algum momento desde a sua criação, mas ela abertamente nasceu 

como uma alternativa ao circuito já existente e para preencher algumas de suas 

lacunas, inclusive conforme dizem afirmativamente os seus membros. Também 
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ainda é impossível prever os rumos que um convênio firmado com o Instituto Goethe 

irá trazer ao espaço, as limitações e as recompensas que virão, mas o interessante, 

entretanto, é notar como o discurso, e principalmente a postura, podem modificar-se 

(se já não está alterando) de acordo com a inserção no circuito oficial do campo e 

conforme os recursos financeiros captados quando os patrocinadores entram em 

jogo (o que certamente tem pontos positivos ou negativos, dependendo apenas do 

ponto de vista). O que é relacionável, neste caso, são as semelhanças entre os 

percursos que o centro artístico em questão e as exposições Plano: B e a sua 

decorrente Remetente percorreram, priorizando as ações afirmativas ao cunho 

alternativo inicial. 

A partir das colocações que surgem na conversa entre Pierre Bourdieu e Hans 

Haacke registradas no livro Livre-troca, e levando em consideração as hipóteses 

levantadas neste texto, este artigo serve como abertura às possibilidades de uma 

continuidade com pretensão ao aprofundamento do estudo do campo artístico de 

Porto Alegre e dos seus membros, principalmente dos que foram suprimidos ou 

ainda meramente descritos de forma econômica neste primeiro momento. Em 

oportunidades futuras cabe também dar maior importância aos questionamentos que 

por ventura surgem enquanto são pensadas as relações de poder que se dão em 

seus diferentes níveis. Entre essas perguntas, será possível responder até que 

ponto a dominação do patrocinador pode ser exercida se, ao decidir apoiar 

financeiramente um projeto artístico, está subentendido que por definição a arte é 

indolente a toda e qualquer tentativa de recriminação? 

                                                        
1
 CowParade: “A maior exposição de arte de rua do mundo.” Evento criado em 1998, em Zur ique (Suíça), já 

passou por mais de 31 cidades e foi visto por mais de 100 milhões de pessoas. Ao final de cada mostra, as 
obras são leiloadas e o dinheiro é doado a uma instituição beneficente. Disponível em: 
http://www.toptrends.com.br (acesso em 13 de dezembro de 2010). 

2
 Mu-mu Alimentos LTDA: empresa de fabricação e distribuição de, entre outros produtos, doce de leite, doce de 

frutas, geléias e leite. Vonpar: atua nos segmentos de bebidas e de alimentos por meio de duas operações 
distintas e independentes, a Vonpar Bebidas (Coca-Cola e Kaiser) e a Vonpar Alimentos (Mu-Mu, Wallerius e 
Neugebauer). A empresa é atualmente a quarta maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, com 
participação de 10% do volume total de vendas no país. Mantém ações de responsabilidade social e cultural, 
patrocinando, entre outros projetos, a Fundação Iberê Camargo. Disponível em: http://www.vonpar.com.br 
(acesso em 13 de dezembro de 2010). 

3
 DCS: Agência publicitária de Porto Alegre. Ver: http://www.dcsnet.com.br/sitedcs/site.html (acesso em 14 de 

dezembro de 2010). 

4
 Grupo RBS: uma das maiores empresas de comunicação multimídia do Brasil e a mais antiga afiliada da Rede 

Globo. Ver: http://www.rbs.com.br (acesso em 14 de dezembro de 2010). 
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5
 Zero Hora é um dos maiores jornais de circulação diária do Brasil; atualmente ocupa a 7ª posição nacional, 

seguido do Diário Gaúcho, em oitavo lugar. É editado em Porto Alegre e mantido pelo Grupo RBS. Ver: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zero_Hora (acesso em 14 de dezembro de 2010)  

6
 A Philip Morris International, com sede em Lausanne, Suíça, é uma das maiores empresas de tabaco do 

mundo. Fundada no século XIX, a Philip Morris tornou-se uma organização mundial e hoje emprega mais de 
sessenta mil pessoas. 

7
 Gerdau: uma das maiores empresas fornecedoras de aços longos especiais do mundo. A empresa começou a 

traçar sua rota de expansão há mais de um século e hoje possui presença industrial em 14 países. 

8
 Petrobrás: empresa de energia com sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o 

Governo do Brasil. 

9
 Cartier: Uma das mais antigas e tradicionais joalherias do mundo, fundada em 1847, quando Louis-François 

Cartier assumiu o controle da pequena oficina de jóias de seu tio, Adolphe Picard, em Paris. Em 1973, foi criado 
o conceito Les Must de Cartier (desenvolvimento de produtos como jóias, óculos e acessórios em couro mais 
acessíveis e modernos, mas com a tradição CARTIER), marcando o momento da ampliação da oferta de 
produtos e consequentemente de clientes. 

10
 Criado em 1954 por Ado Malagoli, o MARGS é considerado o principal museu de arte do Estado e um dos 

mais importantes do país, reunindo em seu Acervo quase três mil obras de artistas locais, nacionais e 
internacionais, tendo sediado mais de mil exposições ao longo de sua cinqüentenária trajetória. Disponível em: 
http://www.margs.rs.gov.br (acesso em 15 de dezembro de 2010). 

11
 Criado em 2001, o Santander Cultural é uma instituição do Grupo Santander Brasil, formado pelos bancos 

Santander e Real, voltada à integração e à difusão da diversidade das linguagens e dos conteúdos artístico-
culturais. Disponível em: http://www.santandercultural.com.br (acesso em 15 de dezembro de 2010). 

12
 A Fundação Iberê Camargo foi criada em 1995 com o objetivo de preservar e divulgar a obra do prestigiado 

pintor brasileiro. Além de aproximar o público deste que é um dos grandes mestres da arte no século XX, a 
instituição procura incentivar a reflexão sobre a produção artística contemporânea. Disponível em: 
http://www.iberecamargo.org.br (acesso em 15 de dezembro de 2010). 

13
 O Torreão (1993-2009) foi inaugurado por Jailton Moreira (São Leopoldo, 1960) e Elida Tessler (Porto Alegre, 

1961). O ambiente proposto viria a servir como atelier e ponto de encontro para debates e palestras, além de 
espaço para intervenções na torre da casa. Dentre as prioridades do Torreão, estava oportunizar um local de 
arte contemporânea onde pudessem acontecer encontros para discussões. 

14
 Atualmente o Atelier Subterrânea é formado pelos artistas Adauany Zimovski (São José dos Campos, 1983), 

Gabriel Netto (Porto Alegre, 1974), Guilherme Dable (Porto Alegre, 1976), James Zortéa (Porto Alegre, 1978), 
Lilian Maus (Salvador, 1983) e Túlio Pinto (Brasília, 1974). Ver: www.subterranea.art.br 

15
 Os nomes que aparecem nos dois eventos estão negritados: Plano: B (1997) – Ana Flávia Baldisserotto, André 

severo, Cleber Rocha das Neves, Fabiana Rossarola, Laura Fróes, Maria Helena Bernardes, Maria Lucia 
Strappazzon, Tuca Stangarlin, Tula Anagnostopoulos, Elaine Tedesco e Marijane Ricacheneisky. Remetente 
(1998) – Chico Machado, Cleber Rocha das Neves, Dudi Maia Rosa, Elaine Tedesco, Fabiana Rossarola, 
Jorge Menna Barreto, José Spaniol, Karin Lambrecht, Laura Fróes, Marco Giannotti, Marconi Drummond, Maria 
Helena Bernardes, Maria Ivone dos Santos, Ricardo Frantz, Sandrine Rummelhardt e Thelma Vaitsis. 

16
 Cabe ressaltar que a Prefeitura não “explora” realmente os artistas que expõem nos locais que ela 

disponibiliza, Gabriel Netto apenas se utiliza desta expressão em um formato coloquial. Podemos interpretar que 
o artista quis dizer que os recursos necessários para uma mostra não são sempre oferecidos pelo município por 
diferentes razões (falta de políticas culturais, de verba, etc.). As exposições promovidas pela Coordenação de 
Artes Plásticas da Prefeitura de Porto Alegre acontecem em espaços como a Galeria Iberê Camargo e Galeria 
do 4

o
 andar na Usina do Gasômetro, Sala da Fonte e Porão do Paço Municipal, entre outros. Pela regra do 

edital, o artista expositor tem direito a convite impresso enviado por correio a uma lista de endereços que inclui 
empresários, imprensa, outros artistas e Câmara de Deputados e de Vereadores, mas o que não raramente 
acontece é o atraso do envio destes convites, que acabam chegando dias após a abertura da mostra. As 
condições expográficas são, muitas vezes, precárias, as galerias não são pintadas com frequência e há casos 
em que não existe iluminação adequada ou pessoal capacitado para fazer a montagem da exposição, tarefa que 
geralmente fica incumbida a estagiários, ao próprio artista e aos seus auxiliares particulares. A Coordenação de 
Artes Plásticas da Prefeitura também não se responsabiliza pela segurança dos trabalhos expostos, apenas 
contrata estagiários para permanecerem nos espaços expositivos durante o final de semana, assim como não dá 
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nenhum outro tipo de ajuda de custo, somente oferece o local, o envio do convite a um mailing e a emissão dos 
convites impressos por correio. 

17
 Entrevista realizada durante o período destinado à pesquisa de campo para o trabalho de conclusão de curso 

de titulo “Atelier Subterrânea: uma abordagem sobre estratégias artísticas coletivas no meio artístico de Porto 
Alegre”. Para maiores detalhes, a monografia pode ser consultada pelo site do repositório digital da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul no site http://www.lume.ufrgs.br 

18
 Eduardo Veras (1965) nasceu em Porto Alegre, foi editor assistente e colunista do Segundo Caderno do jornal 

Zero Hora até 2010 e é professor do curso de Comunicação da Universidade do Vale do Rio do Sinos. Concluiu 
mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob orientação de Elida Tessler em 
2006. 
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