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Resumo 

 
Curadoria, arte contemporânea e novos circuitos tem como objetivo discutir preceitos gerais 
da prática curatorial. A partir de um breve panorama conceitual sobre as teses do suposto 
fim da arte e da história da arte busco apontar questões que permeiam a curadoria dentro 
do contexto contemporâneo. Por fim analiso, ainda que brevemente, alguns projetos 
desenvolvidos no Paço das Artes e no MIS (Museu da Imagem e Som).   
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Abstract 
 
Curatorship, contemporary art and new circuits aims to discuss the general rules of curatorial 
practice. From a brief conceptual overview of theories of the supposed end of art and art 
history this article seeks to point the issues that permeate the curator in the contemporary 
context. Finally I analyze some projects that I have been developing at Paço das Artes and 
MIS (Museum of Image and Sound). 
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O fim da arte e da história da arte 

Muito se tem discutido sobre o fim da arte e da história da arte.  Aliás, a idéia de 

uma era de epílogos tem sido um dos temas caros ao nosso século. Enquanto 

críticos como Hans Belting (2006) e Arthur Danto (2006) registram o fato de que na 

arte, assim como no pensamento sobre ela, delineia-se o fim de uma tradição, 

pensadores como Walter Benjamin (1993) declaram a morte da aura e do objeto 

único e Gianni Vattimo (1996) aponta para a explosão da estética para fora de seus 

limites habituais. 

 „O fim da arte‟, para Belting, não significa necessariamente de que a arte tenha 

chegado ao seu fim, mas registra o fato de que na arte, assim como no pensamento 

sobre ela, delineia-se o fim de uma tradição. O que chegou ao fim é uma pretensa 

história linear da arte que - de 1400 até o final do modernismo, na primeira metade 

do século XX - foi contada inteiramente sob um ponto de vista euro-ocidental, como 

se esta fosse uma cultura única e universal.  
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Para se compreender a „nova‟ arte em toda a sua complexidade é necessário, na 

visão de Arthur Danto, praticar uma nova crítica. Em um mundo marcado pela 

pluralidade das manifestações artísticas, diferentes princípios devem ser utilizados, 

sem que da interpretação de uma obra ou de uma série delas se extraía uma 

definição de „boa arte‟ a ser aplicada indiscriminadamente. 

O que se pode perceber, tanto na arte como no discurso sobre ela é de que não há 

necessariamente o decreto de um real „fim‟ mas a delimitação de um período, o final 

do modernismo nos anos 1960, quando uma virada histórico-social ocorreu nas 

condições produtivas da arte e de seu próprio sistema. Muitas destas críticas, assim 

como aquelas empreendidas por Rosalind Krauss, a partir do que ela nomeou de 

condição pós-midiática, assumiram uma franca oposição em relação à linha 

hegemônica da crítica de arte representada pela emblemática figura de Clement 

Greenberg, um dos nomes mais importantes da crítica modernista. 

O tema da morte da arte surge na filosofia, mais precisamente na estética hegeliana 

migrando, posteriormente, para a própria arte, quando as vanguardas artísticas do 

início do século XX começam a romper com os valores estéticos herdados da 

tradição. Trata-se de um período de revisão crítica do estatuto da arte em que há 

uma tendência em abdicar do estudo específico das linguagens estabelecendo 

novos campos de abordagem dentro de uma perspectiva interdisciplinar.  

De fato, o trajeto seguido pela arte - da sua fase moderna à contemporânea - tem 

sido o de se conduzir à vida, negando gradativamente tudo aquilo que se relaciona, 

de forma mais direta, aos conceitos da estética tradicional: a moldura na pintura e o 

pedestal na escultura, a utilização do suporte de representação, a exposição em 

espaços convencionais, como museus e galerias de arte, a dicotomia obra-público. 

Mais do que atestados de óbito de formas artísticas vimos surgir, portanto, uma série 

de experimentações e discursos que incorporam as demandas colocadas em voga 

pela contemporaneidade. Agindo sobre novos circuitos, a arte se abre para outros 

formatos expressivos e, para além de seu carácter objetual incorpora a 

transitoriedade, a efemeridade, a participação, a impermanência, as práticas 

colaborativas e relacionais em seu fazer. A idéia de contexto, rede, relação, troca, 

diálogo, conexão passam a ser, de alguma forma, questões presentes nas práticas 

da atualidade. 
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Acredito que o discurso acerca do fim, seja no campo da história, da cultura ou das 

artes, não deve ser entendido, portanto, dentro de uma perspectiva apocalíptica, a 

menos que a palavra “fim” sirva, aqui, de estímulo para aquilo que entendemos 

como mudança, como exercício de deslocamento para novas configurações a partir 

das desterritorializações empreendidas no mundo contemporâneo. De fato o 

contexto contemporâneo tem apresentado uma estrutura mais complexa e fluida de 

definições. No lugar dos princípios universais e generalizantes da modernidade - 

como diria François Lyotard (1993) ao declarar o fim das metanarrativas – temos 

uma estrutura mais fluida que se pulveriza na relatividade das conexões e redes 

atuais.  

Neste mar de ruínas talvez fosse interessante, para não mergulharmos no meio de 

um estado caótico sem fim, resgatar os “cacos” da história, para reconstruir 

possíveis olhares em relação ao nosso tempo. É na travessia do resgate do 

passado, na memória, na escuta das vozes que foram soterradas que reside, como 

diria Walter Benjamin, a possibilidade de realizar o encontro secreto marcado entre 

as gerações precedentes e a nossa. Benjamin critica a história como continuidade, 

mas nem por isto defende seu fim. Aponta para a necessidade de uma nova 

reescritura da história procurando nas descontinuidades momentos críticos quando 

mudanças podem ocorrer. Mais do que como “o que foi”, com um passado inerte, a 

história é vista como um “a se fazer”, como ação possível em constante movimento. 

Curadoria como história viva 

O princípio da curadoria, como se sabe, está atrelado aos museus, que por sua vez 

remetem, em sua origem, aos gabinetes de curiosidades que começaram a surgir na 

Europa na época do Renascimento, como uma coleção de objetos de zoobotânica, 

arqueologia, relíquias históricas e etnográficas, pinturas e antiguidades. 

 Ao contrário dos museus tradicionais que entre suas principais atividades está a 

documentação, organização e disposição dos objetos de acordo com uma 

metodologia de arquivamento objetivando a conservação das peças para posterior 

exposição, o critério de exposição dos objetos nos gabinetes de curiosidades era 

muitas vezes pessoal variando de acordo com os interesses de quem o possuía.  

Apesar do curador, historicamente, estar atrelado à manutenção e exibição de 
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acervos, nas últimas décadas o seu papel tem ganhado novos contornos.  O curador 

deixa de atuar apenas como conservador-chefe de museus passando a realizar 

também projetos curatoriais independentes, imprimindo muitas vezes uma visão 

autoral às mostras. Percebe-se, neste sentido, um deslocamento, ou uma 

convivência, da figura do curador como mantenedor de acervo e conservador/chefe 

de museus - com preocupações a respeito da permanência e integridade das 

coleções - para o curador que muitas vezes se articula dentro de exposições 

temporárias, incorporando outros espaços e formatos expositivos e imprimindo, 

muitas vezes, um carácter autoral ao seu exercício.   

Pode-se dizer que até os anos 60, eram os próprios artistas que realizavam suas 

mostras.  De fato, uma das características da arte moderna foi a iniciativa de certos 

artistas em se reunir para montar exposições, pois desde o exemplo precursor de 

Gustave Courbet que construiu um galpão temporário expondo algumas de suas 

pinturas rejeitadas pela Exposition Universelle de Paris, em 1855, seguiram-se 

outros exemplos de mostras organizadas por artistas que estavam à margem dos 

salões ou tiveram obras rejeitadas  pelas academias. Em 1863 ao ter duas telas 

recusadas para participar do Salão Oficial dos Artistas Franceses, Manet, com 

outros artistas, organizou uma mostra paralela à oficial, o Salão dos Recusados. 

Depois desse salão, vários artistas, como Renoir, Degas, Cézanne, Monet e Morisot, 

passaram a organizar suas próprias exposições.  

Algumas destas exposições elaboradas por um ou mais integrantes de um grupo ou 

movimento, estabeleceram a exposição independente, sendo organizadas pelo que 

hoje se pode chamar de „artista-curador‟, ou artista/etc como nomearia Ricardo 

Basbaum. Um bom exemplo precursor de „artista- curador‟ foi Marcel Duchamp 

convidado pelos surrealistas a montar duas exposições. Uma delas ocorreu em 

Nova York, em 1942, chamada First Papers of Surrealism (Primeiros Documentos do 

Surrealismo). A mostra acabou caracterizada pelo emaranhado de fios brancos que 

Duchamp amarrou onde estavam as pinturas, dificultando a circulação na galeria e 

também a visibilidade dos quadros. 

É a partir dos anos 60, contudo, que o papel da curadoria como um componente 

importante para a formação, produção e disseminação de uma exposição começa a 

aparecer de forma mais proeminente dentro do sistema das artes. Nos anos 80, na 

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u424.jhtm
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sequência do florescimento do mercado e do comércio da arte, do incremento das 

exposições temporárias e dos museus de arte contemporânea, a atividade do 

curador de fato se expande. Muitos atribuem o fenômeno da explosão da figura do 

curador, dentro de uma expectativa mais autoral, à eclosão das chamadas 

megaexposições – bienais, documentas, manifestas – cuja organização seria 

impensável sem sua presença. Outros sugerem as mudanças não somente no 

sistema das artes mas, também, da própria prática artística que começa a incorporar 

produções as mais diversas como fatores  importantes para o fortalecimento da 

figura do curador nos anos 80. 

É importante notar que a expansão da prática curatorial trouxe consigo a 

incorporação de novos formatos e circuitos expositivos, muitas vezes em sintonia 

com parâmetros existentes na própria produção artística: curadorias em processo, 

curadorias que se manifestam em outros circuitos para além do espaço expositivo 

institucional, curadorias colaborativas, curadorias em rede, são alguns dos exemplos 

que poderíamos elencar. 

Novos formatos e circuitos 

A exposição Quando as atitudes tornam-se forma do curador Harald Szeemann 

desenvolvida em 1969 na Kunsthalle, em Berna foi um dos marcos neste sentido. A 

idéia de conceber um tema para a exposição além de ser inédita reverteu o 

processo usual de uma exposição marcando uma importante mudança de 

metodologia quanto à prática expositiva. Até então as exposições eram guiadas por 

afinidades formais, estilísticas, cronológicas ou por artistas que faziam parte de um 

mesmo movimento. Normalmente as obras de arte estavam prontas e eram 

escolhidas pelo curador, sendo posteriormente expostas.  Harald Szeemann propôs 

aos artistas um desafio a ser efetuado. Aceitou que os artistas apresentassem 

conceitos e ações que poderiam ser realizados no próprio espaço expositivo, ou até 

fora dele, a partir do tema sugerido. A essência da exposição não estava nas obras 

expostas e sim nas “atitudes” decorrentes do processo criativo. (Rupp :2010) 

O lema proferido por Szeemann era “tomem conta da instituição”; tanto que o artista 

Lawrence Weiner escavou o reboco de uma das paredes da Kunsthalle criando um 

quadrado de quase 90 x 90 cm, que se tornou uma das obras mais emblemáticas 

das intenções da exposição. Joseph Beuys encheu os cantos do espaço expositivo 
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com sua conhecida „banha‟ e Richard Long retirou um pedaço da estrutura da 

Kunsthalle levando-a para uma caminhada de três dias pelas montanhas suíças.  

No Brasil não podemos deixar de mencionar a atuação de Walter Zanini não 

somente na 16 e 17 edição da Bienal Internacional de São Paulo (1981 e 1983 

respectivamente) que aboliu com a  montagem de espaços reservados por países 

mas, também, de propostas como as JACS, Prospectiva 74 e Poéticas Visuais 

realizadas quando era diretor do MAC. 

Nas JAC‟s (1972), por exemplo, além de Walter Zanini ter aberto espaço para a 

produção que dialogava com novos suportes ( xerox, vídeo, etc),  ele sorteou 

espaços para que os artistas produzissem seus trabalhos no museu solicitando, no 

regulamento da  inscrição, que os artistas procurassem dar mais ênfase ao processo 

artístico do que ao objeto acabado. Prospectiva 74 foi inovadora no sentido de 

formar uma rede de artistas conhecidos, em que cada artista poderia convidar mais 

um e assim por diante. Essa rede de „amigos‟ resultou em uma exposição com mais 

de 150 artistas que produziram obras que ultrapassavam os limites dos suportes 

convencionais como a vídeoarte e arte postal. Também com aspectos inovadores, a 

Poéticas Visuais (1977) dava ao público a chance de selecionar os trabalhos que, 

porventura, gostariam de levar para casa, obtendo xerox dos documentos e obras 

exibidos.(Rupp:2010) 

Importante destacar que para além do aspecto processual, de novos formatos, da 

incorporação e hibridação de novas linguagens, percebe-se ainda, em diálogo seja 

com as práticas de intervenções urbanas, das práticas colaborativas e em rede, das 

práticas em artemídia, a incorporação de novos circuitos no campo curatorial. 

Dentro deste contexto vale destacar a seção de Arte Postal da 16 Bienal 

Internacional de São Paulo que reuniu artistas de diferentes nacionalidades para 

experimentar novas possibilidades e intercambiar trabalhos em uma rede paralela ao 

„circuito oficial‟ das artes (a arte postal foi uma das primeiras modalidades de evento 

a tratar como arte a comunicação em rede e em grande escala; para alguns 

pensadores ela é vista como uma das precursoras da net art).  

Muitas vezes a utilização dos meios de comunicação por parte dos artistas trazia 

consigo não somente a experimentação com a linguagem, mas a crítica ao espaço 
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institucional e a conseqüente criação de novos circuitos para a circulação da 

produção artística. O caráter transgressor de algumas destas práticas se faz notar, 

por exemplo, em projetos tais como Louvre du Louvre (1990) que contou com a 

curadoria de Paulo Laurentiz e cuja proposta foi a „invasão‟, sem autorização prévia, 

via fax, do Museu do Louvre na França.  

Importante ressaltar que a preocupação com a criação de novos circuitos não foi, 

obviamente, uma discussão exclusiva do campo da artemídia, mas de um conjunto 

de preocupações que ecoou em uma série de produções; por exemplo, nos 

inúmeros projetos de intervenções urbanas ou das práticas que irão valorizar o 

espaço da cidade como palco de manifestação da arte. 

Poderíamos lembrar do projeto Inserções em circuitos ideológicos empregado por 

Cildo Meireles. No projeto Coca-Cola, Meireles tira temporariamente de circulação 

garrafas de Coca-Cola (1970), imprime nelas a expressão Yankess, Go Home e as 

devolve à circulação. Neste projeto a garrafa de Coca-Cola é colocada em seu 

“circuito oficial” em vez de ser levada para o „circuito da arte‟.   

Dentro de uma outra perspectiva pode-se destacar as atuações do grupo 3nós 3 

(Hudinilson Junior, Rafael França e Mario Ramiro).  No início de 79 o 3 Nós 3  

realizou uma espécie de ataque: 

“uma noite, a partir de um roteiro previamente marcado num mapa (sempre 

trabalhamos em cima da planta da cidade), saímos encapuçando com sacos de lixo 

todas as estátuas que pudemos em São Paulo: no centro, no Ibirapuera, o 

monumento às Bandeiras, morrendo de medo, havia a ronda  e até explicar era 

complicado. De manhã cedinho, telefonamos para todos os jornais, causando um 

burburinho na imprensa; mas tivemos uma grande cobertura, e descobrimos que os 

jornais servem como registro, apesar dos mal-entendidos. Tomamos gosto pela 

coisa, a idéia era a motivação plástica na paisagem, chamar a atenção das pessoas 

que passam todos os dias e sequer vêem as estátuas. Em seguida fizemos nosso “X 

Galeria”, com fita crepe vedamos as portas das galerias em “X” e deixamos um 

bilhete em cada uma: “O que está dentro fica – o que está fora se expande”, relata 

Mario Ramiro. 
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A intervenção no espaço urbano, neste projeto, só tinha sentido se ela pudesse, de 

alguma forma, reverberar no espaço/circuito dos meios de comunicação, construindo 

uma espécie de rede entre o espaço urbano e o da mídia, e ampliando em escala a 

experimentação desenvolvida no espaço urbano.   

Podemos lembrar, também, de trabalhos como os de Fred Forest que, a convite de 

Vilém Flusser participa, em 1973, da XII Bienal Internacional de São Paulo. Em 

Animação de Imprensa Forest desenvolve uma série de ações criando um circuito 

paralelo de livre expressão em uma época marcada pelo silêncio e pelos ditames 

ideológicos da cena política nacional. Uma de suas ações consistia em obter 

espaços em branco de jornais de grande circulação em São Paulo e Rio de Janeiro 

para o público desenhar ou escrever mensagens. Estes textos eram, posteriormente, 

incorporados na Bienal.  

De fato, tornou-se recorrente, na história da arte contemporânea e em diálogo com a 

própria prática artística que começa a transitar em outros circuitos,  curadores que 

desenvolvem exposições em locais inusitados, como fábricas desativadas, igrejas, 

hotéis abandonados, rádios, espaços de publicidade, entre outros. 

Uma dessas exposições, Chambres d‟Amis (Quarto de Amigos) foi formulada pelo 

curador belga Jan Hoet, em 1986, e teve uma proposta curatorial bem audaciosa. O 

curador previamente solicitou que alguns moradores da cidade de Gent, na Bélgica, 

disponibilizassem suas residências para que 50 artistas fizessem intervenções ou 

instalações em uma ou duas peças da casa. De posse de um mapa, os visitantes 

poderiam bater de porta em porta e visitar as „exposições‟ durante dois meses. A 

maioria dos espaços utilizados pelos artistas foram salas de estar, jardins e os 

espaços de passagens, como escadas e portas, exceto Daniel Buren, que escolheu 

o quarto do casal para pintar listras vermelhas numa parede branca.(Rupp:2010) 

Muitas destas curadorias empreendidas no contemporâneo dialogam com a idéia de 

práticas relacionais, na forma de narrativas coletivizadas. Algumas vezes elas 

incorporam o espaço da rede para acontecer.   Dentro desta perspectiva pode-se 

destacar o projeto Do It do curador suíço Hans Ulrich Obrist uma exposição que esta 

entre a atualização e a virtualização, repetição e diferença. Esse projeto tem um 

modelo de exposição aberta (como uma obra aberta em constante movimento) em 
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que artistas, convidados pelo curador, propõem instruções de trabalhos que podem 

ser ativados pelo público que passa a ser o realizador da obra. Quem quiser faz a 

performance, a instalação, o desenho, enfim, a obra seguindo o script do artista que 

a criou. O projeto é formado pela autoria de todos. 

Outra curadoria e proposta neste sentido é o projeto Calhau desenvolvido por 

Giselle Beilgueman. A idéia consistiu em criar uma infiltração ocupando buracos da 

programação de anúncios publicitários on line e de painéis eletrônicos situados na 

paisagem urbana, com banners (faixas publicitárias utilizadas na internet) 

desenvolvidos por 25 criadores que atuam na interface entre arte, mídia e 

tecnologia. (sites como Canal Contemporâneo, Erika Palomino, Glamurama, Mix 

Brasil, Rraul.com e Trópico).  

Vale lembrar, ainda, da exposição CODeDOC (2002)  curada por Christiane Paul em 

que é explicita a crítica à monopolização do conhecimento tecnológico. Para esta 

exposição, os artistas foram convidados a criar códigos com um tema específico: 

conectar e mover três pontos no espaço. A estratégia de apresentação de 

CODeDOC era impar: antes de “ver a obra”, o usuário era convidado a acessar o 

código fonte do trabalho. Assim a curadoria deixava claro seu objetivo: não somente 

explorar o código fonte como parte fundamental da obra a ser desenvolvida como, 

também, colocar em cena as discussões sobre a democratização ao acesso da 

informação e software livre.  Dentre os trabalhos aí apresentados destaca-se o de 

Sawad Brooks Perl um projeto em que o código fonte alterava e interferia na página 

inicial de sites de três grandes jornais do mundo. 

Curadoria, processos de legitimação e história  

Uma das funções do curador é rever continuamente a hierarquia forjada pelo 

consenso do circuito e contribuir para o assentamento de valores que nem sempre 

coincidem com as do mercado especialmente naquilo que ele tem de passageiro e 

de modismo. Não vejo o curador, portanto, como alguém que retifica um conceito já 

existe mas que tem antes de tudo uma atitude critica, como nos sinaliza Herkenhoff 

(2008): 

 “ é neste sentido que a tarefa do curador não é dissociada de uma atitude critica . E 

para que se faça crítica, a pesquisa se impõe como primeira condição de um 
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processo de aquisição e destruição de saberes e verdades (...) Para mim a curadoria 

tem o sentido de incorporar o que esta excluído da história. Em relação ao que 

aconteceu após a Bienal de 1998, eu fico até constrangido em falar sobre isso e só 

direi por que considero que uma bienal é sempre uma iniciativa coletiva. Houve 

pessoas, curadores, que escreveram que a Bienal mudava a perspectiva da arte 

ocidental (...) Para mim o que é importante mesmo é essa possibilidade de você 

através da presença de obras, apresentar documentos que evidenciam uma história. 

Eu acredito que a curadoria tem uma tarefa histórica mesmo”. 

Este é o caso de I/legítimo:dentro e fora do circuito, curadoria desenvolvida por mim 

e Fernando Oliva no Museu da Imagem e do Som (MIS) e no Paço das Artes em 

2008 e que reuniu 42 artistas e coletivos da Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, 

EUA, França, Inglaterra, Peru, Romênia e Uruguai. A idéia foi a de exatamente 

investigar os processos e mecanismos pelos quais as obras de arte e os artistas 

são, de um lado, incorporados e legitimados e, de outro, colocados à margem do 

circuito da arte em seus diversos níveis de inserção.  A mostra contou com quatro 

vetores principais.  

O primeiro foi formado por aqueles projetos que, independentemente do suporte, 

lançaram um olhar crítico, irreverente ou irônico aos mecanismos de legitimação 

institucional. Este é o caso de trabalhos como os de Daniel Umpi, Carlos Contente e 

Dan Perjovsky que buscaram, cada um a seu modo, lançar um olhar transversal 

para o próprio conceito da curadoria e do espaço expositivo. Ilariê, por exemplo, do 

artista uruguaio Daniel Umpi investigou, com certa irreverência, os processos de 

legitimação no campo da arte.  Neste vídeo, que transita entre o pop e o kitsh, Umpi 

se apropria do Museu Municipal de Belas Artes Juan Manuel Blanes, espaço 

destinado à arte moderna no Uruguai. Rompendo o silêncio austero do museu, o 

artista, vestido com roupa de palhaço e carregando um pequeno equipamento de 

som, dança, com certo ar de deboche, ao som da música da Xuxa.  

Dentro de um segundo vetor destacaram-se aqueles projetos que não estão 

necessariamente inseridos dentro do circuito das galerias e museus, mas sim em 

outros espaços da cultura contemporânea. Tatuagens, ações e performances com 

skate, videoclipes, HQs e shows de rock que incorporam diálogos e afinidades com 

circuitos transversais da cultura atual. As esculturas skatáveis‟ desenvolvidas por 
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Kboco  e utilizadas por skatistas no dia de abertura da exposição, os videoclipes de 

Jumbo Elektro e Cérebro Eletrônico assim como as tatuagens desenvolvidas por 

Nicolás Robbio são exemplos deste segundo vetor da exposição.  

Um terceiro aspecto da exposição voltou-se para uma discussão mais social e 

política em relação a questões do mundo contemporâneo. Em Frequência Hanói de 

Daniel Lisboa temos o depoimento de um detento de uma penitenciária baiana, que 

narra a sua vida pregressa e seu dia-a-dia na prisão, transmitido por um celular 

clandestino. Nesse projeto fica evidente o papel dos meios de comunicação na 

construção de outros espaços/circuitos e na ruptura das barreiras espaciais 

geográficas presentes na realidade cotidiana.  

Finalmente, no quarto vetor destacam-se projetos que discutiram, de forma mais 

evidente, questões que dizem respeito à autoria, propriedade intelectual e processos 

colaborativos tais como o projeto do coletivo Avaf, o projeto de Fabiana Faleiros e 

Ronaldo Lemos.  Na instalação concebida por assume vivid astro focus (avaf) por 

exemplo, nos deparamos com uma coletânea de vídeo e pinturas de parede. O 

conjunto de vídeos, todos encontrados no You Tube, é batizado de Butch Queen 

Realness with a Twist in Pastel Colors Video Show (bqrwtpc) um espetáculo com 

mais de 4 horas de duração. Dele fazem parte programas de TV como o clássico 

Soul Train, peças históricas dos artistas Oskar Fischenger e Lazló Moholy Nagy e 

trabalhos de Charles Atlas. Boa parte do programa é fruto de pesquisas realizadas 

na rede em sites como e-bay, grupos de yahoo e comunidades on line. Além de ser 

uma espécie de comentário sobre a dificuldade de acesso à produções culturais, a 

instalação coloca em cena questões como a pirataria e o direito autoral.  

Dentro de uma outra perspectiva vale ressaltar  o projeto de curadoria que idealizei 

no ano passado para o Paço das Artes em função do seu 40 aniversário: o projeto 

Livro_Acervo . A idéia do projeto foi a de não somente resgatar a memória do Paço 

das Artes e dos atores e agentes que fizeram e fazem parte da sua história, através 

da Temporada de Projetos ( projeto que a instituição já desenvolve por mais de 10 

anos) mas a de oferecer ao público a possibilidade de ter acesso a uma curadoria 

que se expande para além do espaço expositivo tradicional; no espaço do livro como 

uma espécie de curadoria portátil e circulante. 
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  A partir desta idéia preliminar convidei, para a curadoria da primeira edição do 

Projeto Curatorial Livro_Acervo, os artistas Arthur Lescher e Lenora de Barros 

fazendo com que a idéia inicial se ampliasse ganhando novos contornos e brilhos, 

dividindo-se em três partes principais: 

Na primeira delas, 30 artistas que passaram pela Temporada de Projetos foram 

convidados a desenvolver um trabalho inédito em folhas de papel. Estes trabalhos 

foram impressos como cópias para distribuição e encartadas em conjunto com 

outros ítens que compõem o projeto. No mesmo encarte dos cadernos trabalhados 

pelos artistas, temos a Enciclopédia, segunda parte do projeto, com informações 

sobre cada um dos artistas, curadores e júri que já participaram da Temporada de 

Projetos. A terceira parte do projeto é composta por um depoimento de até um 

minuto para montagem de uma instalação sonora no Paço das Artes. Esses 

depoimentos estão reunidos em um CD que acompanha a Enciclopédia. 

Duchamp em seu artigo “O ato criativo” afirma que a arte é composta por dois lados: 

pelo artista que cria a obra e pelo espectador.  Diz Duchamp: “o ato criativo não é 

executado pelo artista sozinho; o espectador põe a obra em contato com o mundo 

externo ao decifrar e interpretar seus atributos internos, contribuindo, dessa maneira, 

para o ato criativo. Isso ainda fica mais evidente quando a posteridade dá seu 

veredicto final e algumas vezes reabilita artistas esquecidos”. Ao ler Duchamp, 

podemos entender a figura do espectador como o conjunto de agentes que fazem 

parte do sistema das artes: o público, os críticos, os curadores,as instituições, os 

conservadores, ou museus, etc. .  

Em suas teses Sobre o Conceito de História Walter Benjamin aponta para a 

necessidade de se escrever uma história a contrapelo: uma história que, 

contrariamente às narrativas hegemônicas e oficiais, incorpora exatamente tudo 

aquilo que é deixado para trás. Essa idéia orienta o olhar eminentemente político de 

Benjamin: a necessidade do despertar e da ação para tornar possível, agora, a 

construção de uma outra história.  

Acredito que, neste sentido, talvez seja esta a tarefa do curador: criar estratégias e 

mecanismos que possibilitem a narrativa de outras histórias para além das ditas 

oficiais possibilitando, assim, a incorporação de novas vozes à história da arte. 
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