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Conversa entre Lisette Lagnado e Ricardo Basbaum  
Seminário III, 16 de junho de 2009 
FASM 
 
Lisette Lagnado: Então, Ricardo, vou retomar uma frase sua a respeito do eu-você para 
discutir o papel do curador: “Se eu quiser contribuir, devo ser um integrante, como os 
outros.” No caso, você está dizendo que não tem interesse em “atuar como uma espécie de 
‘diretor’ ou coordenador de atividades, separado do grupo”. Tenho defendido aqui, mas 
também em artigos e palestras, que todo curador deve ser antes de mais nada um crítico. 
Com isso, quero afastar, por um lado, a redução das tarefas do curador ao trabalho, 
incontornável, de produção; por outro lado, quero insistir na responsabilidade intelectual do 
curador na vida pública, ou seja, a necessidade de sua intervenção para além dos domínios 
do museu. Gostaria que você falasse sobre uma equação difícil: como pertencer e criticar ao 
mesmo tempo? Tuas observações críticas sobre a pintura dos anos 80 possui esse duplo 
caráter: foi escrito por um artista, mas esse artista não era um “pintor”. Será que essa seria 
uma chave para compreender por que até hoje, mais de vinte anos após a sua primeira 
publicação, é a reflexão mais consequente que tenha sido feita? 
 
Ricardo Basbaum: Esse é um ponto chave das relações de qualquer um (literalmente: seja 
crítico, curador, espectador, artista etc.) com a obra de arte: deixar-se envolver pelo apelo 
empático, imediato, do contato direto; e processar esse contato em termos de produção de 
distâncias, ou seja, ter um resultado produtivo deste contato – tanto de um sujeito, quanto da 
obra – que se dê enquanto transformação, de sermos outros em relação à situação anterior ao 
contato. Trata-se de produção de alteridades, com toda a complexidade que sabemos ser 
característica desse processo. É uma condição aguda e procuro percebê-la a partir da posição 
que me propus ocupar nessa cadeia de relações, isto é, como artista. Talvez essa condição 
possa ser resumida nos termos que nomeavam o projeto de curadoria que realizei no Porto, 
em 2001: “mistura + confronto”: deixar que se percam os contornos de uma coisa e outra 
(sujeito e obra; eu e você; etc.), para em seguida estabelecer um combate em que não há 
vencedores ou vencidos (algo próximo ao jogo ou diálogo – mas que não se reduz a esses 
campos, ao portar alguns graus de perversidade).  
 
Tenho procurado investigar o papel do artista além do mero produtor de obras de arte, para 
exercer uma atuação também nos campos da crítica, agenciamento e curadoria. Desde logo, 
compreendi que o investimento na construção de uma poética (atuação enquanto artista) não 
poderia ser abandonado a cada momento em que estivesse organizando minha atuação a partir 
de outros papéis e demandas (agenciamento, crítica, curadoria etc.) – a singularidade de 
minha intervenção deveria se dar sempre a partir do cultivo deste núcleo poético a partir do 
qual me inscrevo como artista. Nesse sentido, fui aos poucos delimitando um terreno de 
atuação a partir de marcos ou sinalizadores que pudessem identificar um certo lugar, prática 
ou metodologia que inevitavelmente apontasse para uma movimentação cautelosa, de modo a 
não me distanciar da elaboração desse núcleo poético, do poema; ou melhor, de modo que 
pudesse deslocar esse processo para os diversos campos ou papéis de atuação – que sempre, 
de um modo ou outro, se organiza no sentido de elaborar uma intervenção. Percebi que ao 
deslocar a elaboração do jogo poético para áreas diversas poderia negociar de modo mais 
apropriado minhas posições no campo, resguardando certa autonomia em meus 
deslocamentos. É nesse deliberado movimento de cruzar fronteiras que se localiza o nó do 
problema que você aponta: entregar-se ao contato intensivo (proximidade) e constituir espaço, 
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distanciamento. Com certo humor, identifico essa dinâmica a partir da sigla V.C.P.: Vivência 
Crítica Participante.1  
 
Quanto aos anos 80, há uma escandalosa lacuna crítica e historiográfica, quase patológica 
talvez – veemente enquanto sintoma – que faz com que se construa a história do período a 
partir de um clichê repetido mecanicamente e inteiramente vazio de sentido (“volta à 
pintura”). Índice, no mínimo, da falta de um pensamento independente.  
 
LL: Podemos falar, na qualidade de críticos, do diferencial gerado entre instauração e 
performação. Eu ajudei a conceituar uma invenção do Tunga e você endossa essa ideia de 
Regina Melim, que “vincula experimentação à participação”. Como você situa essas duas 
linhas de desvio em relação à performance? 
 
RB: Gosto do modo com que você e Regina propõem os conceitos de instauração e 
performação, pelo deslocamento que trazem, tanto em direção à presença do corpo como em 
termos da mobilização de relações arte/vida. Além disso, apontam ainda para certa ambiência 
experimental que é sempre importante enfatizar. Mas sobretudo indicam uma situação 
híbrida, que para mim é sempre mais interessante: escapam da ‘performance’ enquanto campo 
isolado e propriamente caracterizado apenas em sua autonomia, para ocupar o espaço em que 
os diferentes meios e formas de ação podem convergir uns sobre os outros – instalação, 
performance, objeto, intervenção, vídeo, escultura etc.: vejo tanto a instauração como a 
performação cultivando uma abertura intermídia e multimídia, interessadas em acentuar a 
passagem através da qual se configura o momento poético, os ‘instantes de arte’ (mais do que 
determinar fronteiras e linhas fixas). Assim, as categorias e conceitos são postos como 
ferramentas de ação e não como índice ou rótulo identificador e portador de um arquivamento 
estático, classificador.  
 
LL: Muito se fala hoje de arte conceitual, a despeito da localização histórica dessa chave. 
Gostaria que você apresentasse teu ponto de vista crítico e artístico. Ou seja, as definições 
consagradas deveriam ser revistas e atualizadas? Se formos olhar para a tua trajetória, arte 
conceitual é um fenômeno vivíssimo, inclusive nos chamados anos 1980... 
 
RB: A chave histórica da chamada arte conceitual tem sido sim revista nos últimos anos – 
ocorreram algumas exposições e publicações, com o intuito de perceber melhor qual o seu 
legado e influência no presente. Se por um lado arte conceitual se confunde com 
experimentalismo, no sentido de avançar para além dos suportes e espaços convencionais, por 
outro também se mescla em diversos graus com as relações entre arte e política e com as 
atitudes da crítica institucional. Além disso, traz elementos para se pensar as negociações 
constantes por uma autonomia da arte e do artista frente às determinações econômicas do 
circuito de arte e pela defesa do sentido da obra em suas diversas etapas e transações, 
elaborando críticas ao formalismo e esteticismo. Para mim parece claro que a arte 
contemporânea é constituída por uma inevitável dimensão conceitual, e é em decorrência 
deste traço que elabora seu funcionamento, pragmática e atuação – nesse sentido, mesmo a 
pintura dos anos 80 (que na época foi aclamada por seus propagandistas como anti-
conceitual) possui uma dimensão conceitual explícita, tanto em sua pragmática eficiente junto 
ao circuito quanto em sua consciência frente a uma história da arte e dimensão cultural da 

                                                        
1 Cf. Ricardo Basbaum, “V.C.P.- Vivência Crítica Participante”, Ars, ano 6, nº11, 2008, pp. 27-38.  
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imagem. Faço parte de um grupo de artistas que começou  a atuar nos anos 80, procurando 
adotar uma postura aberta a diversas formas de linguagem e a certos recursos experimentais, 
atento à imagem do artista e às relações com o circuito. Nesse sentido, foi fundamental desde 
o início o contato com a chamada arte conceitual ortodoxa (por exemplo, Kosuth) e não-
ortodoxa (por exemplo, Kaprow) em busca de recursos de trabalho e reflexões sobre a arte e o 
artista. Há aí a importante construção da imagem do artista como próxima do intelectual, que 
me interessa e serve de referência. Mas ao mesmo tempo, uma significativa vertente de 
pensamento da arte brasileira – presente de modo incisivo no Rio de Janeiro, onde vivo e 
trabalho – enfatiza a importância da dimensão sensível, sensorial, como fundamental e 
igualmente constitutiva da relação com a obra de arte: este caminho me parece também 
decisivo, pela ênfase nos processos de constituição do corpo e da subjetividade. Na 
articulação destas matrizes (sensorial e conceitual), Lygia Clark surge como figura 
proeminente, quando se constata que seu conceito de “linha orgânica” (1954) já alinhava os 
dois campos, articulando sensação e conceito de modo instigante e provocante, 
desempenhando papel-chave no neoconcretismo e seus desdobramentos.2 É assim que meu 
trabalho se constitui: nas idas e vindas entre uma irredutível condição conceitual e o 
imperativo do enfrentamento sensorial – haverá aí tanto uma fenomenologia do conceito 
como a efervescência das sensações (sejam imediatas, sejam mediadas), do voltar-se ao 
(corpo do) outro. Percebo que a área de trabalho que tenho desdobrado se estrutura em direta 
relação com diversos aspectos de um conceitualismo ampliado, em contato com o corpo e 
generoso com deslocamentos entre papéis e linguagens – muito além, portanto, da articulação 
inglesa/norte-americana que marcou a etapa da arte conceitual em finais dos anos 1960.  
 
LL: Vou pegar tua deixa a respeito dessa necessidade de redefinir categorias e conceitos, 
para evitar as cristalizações que deixam de produzir sentido, para adentrar a questão da 
identidade das mostras. Muito se falou recentemente do esgotamento do formato-bienal 
quando Ivo Mesquita lançou sua plataforma discursiva para “Em Vivo Contato”, 28ª edição. 
No meu entender, o fato de persistir a crise da Fundação Bienal é a prova de que a crise era 
administrativa (estrutural, sim) e foi somente adiada. Ou seja: o que poderia ter sido 
deflagrado, um questionamento radical das forças políticas que manipulam internamente a 
Fundação, não foi enfrentado pelo circuito da arte, em dezembro de 2006, quando deixei meu 
cargo, em meio a uma série de denúncias suficientemente escandalosas para uma 
intervenção, a saber: o descompromisso com as publicações, as dívidas assumidas com a 
comunidade de artistas e prestadores de serviços, as censuras em relação a diversos artistas 
e projetos. Quando afirmo que o curador é, antes de mais nada, um sujeito dotado de uma 
responsabilidade intelectual, quero discutir a cilada do sistema neoliberal, que transformou o 
valor simbólico do “curador independente” numa expressão semântica absolutamente vil: 
“serviço terceirizado”. Harald Szeemann (1993-2005) inventa para si a “profissão” de 
independent curator justamente por conta das estreitezas institucionais que tolhem as práticas 
artísticas contemporâneas. É preciso lembrar que não fosse a reação desencadeada por sua 
exposição “When Attitudes Become Form” (1969), talvez não surgissem determinadas 
características da profissão.3 E em que consistia inicialmente? Adaptar a estrutura das 
instituições às exigências das práticas artísticas contemporâneas e investir em projetos com 

                                                        
2 Cf. Ricardo Basbaum, “Within the Organic Line and After”, Orgs. Alexander Alberro and Sabeth 
Buchmann, Art after conceptual art (Cambridge, MA/London: MIT Press, Vienna: Generali Foundation, 
2006), pp. 87–99. 
3 Em 1969, Harald Szeeman faz a mostra “When Attitudes Become Form” na qualidade de diretor do Kunsthalle 
Bern.   
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intensas intenções no lugar de master pieces. Diante de tudo isso, vê-se que o chamado 
curador independente desempenha melhor o papel inverso, contando que a submissão à 
dependência econômica acarreta uma submissão moral.  
 
Nesse sentido, a grande perda no debate da 28ª bienal, na minha opinião, foi a perda de uma 
escolha curatorial feita por meio de um concurso chancelado por um comitê de especialistas, 
como ocorre no mundo inteiro em relação a esse tipo de mostras. O papel do presidente é 
captar verbas para tornar exequível um projeto curatorial com linhas de atuação definidas e 
que não lhe cabem. Só a escolha por concurso garantiu que o presidente da Fundação Bienal 
não me despedisse a seu bel-prazer, a cada declaração que eu dei endossando a posição de 
Cildo Meireles quando este forçou publicamente a saída de Edemar Cid Ferreira do 
Conselho; assim como nas tensas negociações internas para conseguir autorização de vários 
projetos de artistas. Os cargos de poder não são mais ocupados por monstros fardados em 
militares, mas tampouco a palavra democracia serve de proteção contra o que venho 
chamando de formas contemporâneas de chantagem. A interiorização da censura atingiu um 
tal nível de perversão que o curador, que responde por um conjunto ideológico dentro de um 
espaço expositivo, se tornou refém da acepção policial da palavra “profissão”, mais 
precisamente do “profissional liberal”, que lhe garante os meios de existência.4  
 
Minha pergunta é: você, que participou de uma das diversas provocações do curador alemão 
Jens Hoffmann, de que “a próxima documenta deveria ser curada por um artista” (2003), 
você levantaria seriamente a bandeira de um curador-artista para a 29ª edição da Bienal, 
tendo em vista e redefinição do formato dessa mostra?  
 
RB: Formou-se uma nova ambiência na arte brasileira a partir dos anos 80 (quando nossa 
atuação começa, somos parte da geração da abertura política), sob o impacto desse novo 
capitalismo (também chamado de capitalismo cognitivo); é claro que não se trata de um efeito 
local, mas planetário. Qualquer gesto de reflexão sobre a arte do final do século 20 deve ser 
feito a partir do reconhecimento desse re-arranjo (local, global) do circuito ou sistema de arte. 
É nessa ambiência que o curador independente é pressionado a se tornar ‘curador 
funcionário’, ou que os espaços independentes de artistas sobrevivem com patrocínios, por 
exemplo, da Petrobras – e em que os desdobramentos da arte brasileira recente parecem ser 
administrados pelos setores de marketing de grandes empresas (Itaú, Branco do Brasil, Oi, 
Vale do Rio Doce, etc). Nunca as empresas do setor financeiro, comunicação ou minas e 
energia tiveram tanto interesse (sem dúvida, estratégico, do ponto de vista das empresas) em 
arte contemporânea e fomento da cultura. Quem quer que desenvolva trabalhos na articulação 
entre arte e cultura deve ter um mínimo de discernimento do problema, no sentido de indagar 
qual seria a maneira de configurar seus gestos e formas de ação de modo a reivindicar alguma 
autonomia ou resistência – no sentido de não permitir uma instrumentalização absoluta.  
 
Concordo com você que a crise da Bienal é uma crise de gestão ou modelo administrativo, 
reconhecidamente ultrapassado, anacrônico. Isso foi diagnosticado pelos curadores da 28ª 
Bienal; mas parece ter faltado a veemência necessária para trazer a público a questão e 
confrontar o anacronismo; não houve habilidade em construir a articulação política que 
produziria a pressão necessária – articulação do circuito que você indica ter sentido falta, 

                                                        
4 Jacques Rancière, “Le tort: politique et police”, in: La Mésentente. Politique et Philosophie. Paris: Galilée, 
1995. 
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quando foi curadora. Sabemos como isso é complicado – mas é aí que reside o impasse. 
Nesse sentido, quem quer que assuma a curadoria da 29ª Bienal enfrentará os mesmos 
crônicos problemas, que se repetirão se não houver a mudança do modelo gerencial ou 
administrativo. Houve uma tremenda perda quando não se repetiu a prática de escolha do 
curador através de projeto: sem um comitê de seleção, que organize a submissão de projetos e 
a escolha final do nome, não se tem a credibilidade necessária para trazer transformações. 
Infelizmente, no Brasil a prática de escolha de curadores ou diretores de museus se dá sempre 
através da indicação política; praticamente nunca há editais para projetos. O resultado é uma 
imensa maioria de gestões sem qualquer motivação ou credibilidade para realizar mudanças 
institucionais. A Bienal do Mercosul, por exemplo, tem se reinventado a cada edição; uma das 
razões de seu sucesso é a escolha dos curadores através de um projeto de trabalho. Não 
acredito que um artista à frente da 29ª Bienal possa fazer alguma diferença, enquanto não 
houver alteração no modelo administrativo.  
 
Mas sua pergunta me faz recordar algumas das reinvindicações do coletivo Art Wokers 
Coalition5, enunciadas em 1969: “artistas devem ser admitidos como membros do Board de 
Diretores do Museum of Modern Art de Nova York”; ou mesmo “um comitê de artistas com 
responsabilidades curatoriais deve ser instituído anualmente para organizar exposições”. 
Portanto, penso que a presença de artistas poderia fazer diferença se passarem a integrar 
comissões e comitês de gerenciamento das instituições, por exemplo – ter artistas em 
situações decisórias e deliberativas poderia eventualmente trazer modos diversos de se 
perceber e relacionar com instituições e eventos.  
 
LL: Seguindo nessa trilha do esgotamento de modelos, podemos verificar que, depois do 
evento Geração 80 no Parque Lage, que conseguiu lançar um branding, o Antarctica Artes 
com a Folha buscou fazer o mesmo para os anos 1990, só que em caráter nacional. A 
compreensão de que mapeamentos eram necessários é uma agenda que vem sendo cumprida 
pelo programa Rumos, do Itaú Cultural, com a clara missão de evidenciar a pluralidade da 
arte feita do norte ao sul do país. Estamos testemunhando a mudança da identidade das 
mostras. A Paralela, que é uma mostra com objetivo comercial, virou um Panorama e o 
último Panorama do MAM-SP parecia uma seleção de artistas para uma Bienal. Nesse 
sentido, você não acha que há um esgotamento de projetos de mapeamento de jovens artistas 
– sem contar a intensa programação de Temporadas de Projetos no Paço das Artes e 
Selecionados do Centro Cultural São Paulo? 
 
RB: Não há dúvida que nos últimos dez anos os jovens artistas têm sido bastante mapeados, 
em diversos projetos. Por um lado, esta prática está ligada às relações do campo da arte sob a 
nova economia, uma vez que é interessante para as empresas associar sua imagem à 
jovialidade do artista em início de percurso, cheio de energia e disposição (conforme o clichê 
do ‘jovem’); por outro, é resultado também dos atuais sistemas de ensino e formação 
(graduação, pós-graduação), que a cada ano lançam um número considerável de ‘jovens 
artistas’ no circuito. É espantoso como os artistas em início de trabalho têm sido 
precocemente ultra-mapeados e catalogados – pode ser interessante indagar quais os efeitos 
na produção de obras e invenção de linguagens de tal hiper-institucionalização e 
                                                        
5 Art Workers Coalition: movimento coletivo, composto de artistas e críticos, formado em Nova York em 1969, 
com o objetivo de combater "as políticas estagnadas dos museus de arte pelo mundo". Entre outras ações, foi 
elaborada uma petição de 13 pontos onde se incluiam as reivindicações acima. Cf. 
http://www.wageforwork.com/AWC_Doc.pdf . 
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arquivamento, a se colocar desde cedo junto à prática dos artistas; que tipo de arte se produz a 
partir de tal modo de agenciamento institucional e corporativo? Cabe aos próprios artistas 
ultra-mapeados desenvolver os mecanismos apropriados de resistência e garantir sua 
capacidade de deslocamento e invenção, em meio à dinâmica que os captura. Claro que algo 
interessante pode ser produzido aí, frente à dificuldade e peculiaridade da situação. Mas 
quando você aponta um “esgotamento de projetos de mapeamento de jovens artistas”, talvez o 
que possa estar em crise (embora eu tenha dúvidas se existe tal esgotamento) seja a 
apropriação simplista e sumária do jovem artista a partir da imagem ‘jovial, energética e 
rebelde’ – esta é a imagem que interessa às empresas patrocinadoras (claro que o clichê não é 
produzido assim de forma tão rasa; trata-se de imagem mais sofisticada e complexa, mas que 
nunca abandona a ‘beleza da jovialidade’, o ‘momento primeiro em que se é lançado ao 
mundo’, a ‘emoção das descobertas’, ‘o enfrentamento do que já está instituído’, etc). Trata-
se de um sistema perverso, pois ao mesmo tempo em que o jovem artista é bem recebido, 
mapeado, arquivado, apoiado, a partir do momento em que esse artista deixa de ser ‘jovem’ 
ele é completamente abandonado institucionalmente: as portas se fecham e não há 
mecanismos tão generosos de apoio e arquivamento que façam justiça à continuidade do 
trabalho e da pesquisa; as instituições e coleções não se preocupam em acompanhar a 
dinâmica do circuito para pensar suas coleções (agem sobretudo a partir de seus círculos de 
relações), etc.  
 
Existem mecanismos de apoio para o jovem artista e para o artista consagrado – que são os 
que produzem dividendos a partir de imagens-clichê; mas o intenso processo de trabalho e 
pesquisa, em seus riscos e idas e vindas – próprio do artista em meio de carreira (nem jovem, 
nem consagrado) – não produz o mesmo interesse de investimento institucional e corporativo. 
Creio que a crise que você menciona é sintoma do esgotamento desta primeira série de clichês 
quanto à imagem do artista (“jovem” e “consagrado”) e a hesitação (ou desinteresse…) 
institucional e corporativa em associar suas imagens aos processos de desenvolvimento 
efetivo das pesquisas. É nesse desenvolvimento – muito mais do que em relação ao artista 
jovem ou ao consagrado – que se colocam as relações reais entre arte e cultura e que as 
questões se agudizam de fato; e é aí que então os investimentos refluem, tomando cautela 
frente ao mundo real, no sentido de evitar o enfrentamento direto com o campo da arte, com 
as produções efetivas e ativas, etc, em seu tensionamento das linhas culturais.  
 
LL: Estamos de acordo que o curador ganha popularidade a medida que o neoliberalismo, 
por meio do marketing, abocanha o mercado cultural. Nesse processo, perdeu-se o que me 
parecia ser a ferramenta mais preciosa para a atividade curatorial, a saber: a investigação 
própria à pesquisa. Eu já disse antes aqui que a recente demanda por curadores sem vínculo 
fixo com uma instituição alcançou um nível desproporcional à realidade das coleções dos 
museus locais, do ensino da arte e das políticas culturais. Com isso, a partir dos anos 1980, o 
pesquisador de arte foi sendo eclipsado por um tipo de autoridade que não deixa de ser um 
especialista ainda que formado em cursos diversos. Na Europa e nos Estados Unidos, em 
virtude da grandeza de suas coleções, souberam privilegiar a história da arte.6 
Diferentemente dos círculos anglo-saxões, onde ocorre uma glamourização do curador, no 
Brasil, o personagem é literalmente demonizado, pré-fabricado a partir de notícias e 
escândalos. O debate raramente consegue inseri-lo no campo dos estudos da crítica. Quando 
                                                        
6 Pesquisas recentes revelam, contudo, um dado muito preocupante: jovens curadores migram para cursos de 
gestão empresarial. Cf. Chin-tao Wu. Privatização da cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os 
anos 1980. São Paulo: Boitempo, 2006. 
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o faz, em ambientes acadêmicos, vemos que a história das exposições ainda é a história de 
um pensamento minado por preconceitos. Os partidos são realmente cindidos, sem 
negociação possível, onde o outro lado está sempre “abaixo da crítica”, cabendo indagar 
qual o parâmetro usado. Fica evidente que o “antigo” conservador de museu tinha uma 
ligação mais íntima com a missão do historiador da arte, enquanto a figura do curador 
independente me parece um desdobramento mais claro do crítico moderno, com todas as 
polêmicas incluidas. 
 
Bom, mas o que significa ser curador independente, ou seja, não ter de responder, em 
primeira instância, em nome de uma coleção que está sob a sua guarda, não ter de dar 
consistência e valor a um patrimônio? Haveria um potencial subversivo nessa condição que 
se define a partir de uma falta?  
 
A mesma pergunta, formulada no contexto brasileiro, consegue a mesma resposta? Aqui, esta 
falta que caracteriza o curador independente é dupla, e ambígua também, porque mesmo 
trabalhando sobre um acervo, este acervo é, de saída, deficitário. Agora, se este curador 
declara que trabalha na reescritura da narrativa das manifestações culturais, como pensar 
esta “independência” numa cidade que tem as carências das coleções públicas de arte 
contemporânea de São Paulo? Nesse sentido, a política de desengajamento se torna mera 
consequência da perda da autonomia intelectual sobre o projeto. Como não politizar tarefas 
em princípio “burocráticas”, como a elaboração de estratégias de parcerias para captação 
de recursos que possam viabilizar projetos educativos? 
 
O Brasil faz parte da fortuna dos historiadores europeus e norte-americanos na condição de 
ex-colônia. Ser curador na América do Sul significa fazer uma reviravolta dentro de um 
discurso hegemônico que elegeu paradigmas de vanguarda a partir de Picasso ou Duchamp, 
Pollock ou Warhol. Não sendo um “sujeto falante anônimo” (un être parlant anonyme, na 
acepção de Rancière), tanto o silêncio como as contextualizações simbolizam uma estrutura 
de subjetivação. Quero dizer que a curadoria tem sua própria forma política: ela não precisa 
propor um engajamento. Ela já denota toda uma organização institucional. Ela permite fazer 
historicizações, mas permite sobretudo exclusões que podem ser problemáticas. Ela é menos 
“aristocratizante” do que a atividade dos conservadores que operavam por hierarquias e 
estabeleciam gêneros mais nobres, materiais nobres etc. em virtude da ciência do restauro. 
Por isso, é considerada “perigosa”. Por isso, não poderia ser exercida sem o conhecimento 
profundo do complexo jogo de poder dentro da cultura de massa.  
 
Na era em que instituições e mercado parecem unir suas forças em direção a eventos 
espetaculares, o curador vem sendo acusado de tomar a palavra para promover o discurso 
hegemônico, ao invés de acompanhar projetos de artistas que possam ser dissonantes. O que 
me parece incompreensível é que o curador se afastou do espaço social antes mesmo de lhe 
servir de caixa de ressonância. Me pergunto se uma exposição tem o poder de instaurar um 
lugar que pertence à política, assim como é (ou foi) a fábrica, a rua ou a universidade… 
 
RB: Penso ser interessante você apontar para aspectos “perigosos” 7 da atividade curatorial, 
uma vez que, devido à sua direta adequação ao status-quo do ambiente da arte dentro do 
                                                        
7 Talvez seja interessante lembrar que "perigo", na era moderna, era associado a qualquer elemento estranho ou 
estrangeiro que pudesse ameaçar a pureza idealizada e asséptica de uma proposta, circuito, sistema ou situação. 
Daí tópicos como 'erro', 'ruído' e 'acaso' serem comumente rejeitados como nocivos pelos administradores ou por 
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regime econômico neoliberal, o curador é imediatamente identificado como agente de 
inscrição das obras no arquivo geral da normalidade institucional; ou seja, personagem (no 
senso-comum) sobretudo pacificador das tensões e conflitos propostos pelas obras, 
responsável pela inserção dos artistas no jogo hegemônico da arte. Mas quando você recoloca 
a questão – importante – da potencial ‘periculosidade’ do exercício curatorial, compreendo a 
possibilidade desse gesto em dois níveis: por um lado, ao conceber o evento, o curador 
(aquele que inventa e propõe um evento – exposição, jogo, espetáculo, publicação, etc) pode 
exercer uma intervenção ao nível de sua modalidade e funcionamento, concebendo sua 
arquitetura e estrutura, indicando quais os segmentos ali contidos e como se inter-relacionam, 
e mesmo interferindo em modelos de organização, gerenciamento e produção, em contato (ou 
não) com a instituição com que está trabalhando; ou seja, pode potencialmente construir o 
evento também em seu nível interno, de gerenciamento, administração, etc, buscando 
autonomia para seu gesto. Por outro lado, cabe ao curador desenvolver, alimentar e acelerar as 
linhas de contato entre as obras exibidas e a sociedade ou campo da cultura, intensificando os 
pontos em que efetivamente o poema constitui sua dimensão pública ou comum (empatia, 
conflitos, tensões, impasses, etc) – ou seja, politizando as obras de modo concreto. Trata-se, 
neste segundo momento, de conceber a ação curatorial enquanto gesto que se recolhe para 
privilegiar a relação direta das obras com seu público de espectadores, leitores e visitantes, 
fazendo-as funcionar em potência significativa. Pode-se assim imaginar a imensa força com 
que se pode revestir a ação do curador, se tomar para si esta dupla tarefa: articular o 
evento/exposição em sua arquitetura interna; colocar as obras em funcionamento pleno, 
ativando seus pontos de contato com a sociedade. Nesse caso, sem dúvida que o curador atua 
com força no jogo político, de forma própria e singular; e, ao mesmo tempo, um 
evento/exposição assim concebido instauraria uma capacidade de intervenção envolvendo de 
modo pleno a relação entre “o poético e o político” (como escreve Suely Rolnik, em 
ressonância com a proposição de Catherine David para a documenta X, 1997), podendo 
extrair daí importantes efeitos. A proposição acima, entretanto, coloca-se como possibilidade 
de articulação que para se efetivar envolveria etapas seguidas de contínua negociação: assim, 
talvez o resultado não se coloque pleno, enquanto autonomia efetivada do evento; mas sempre 
se podem tensionar limites e assim deslocar as linhas para configurações diversas ou 
ligeiramente disformes. 
 
LL: Um curador-artista teria assim a possibilidade de burlar (ou desviar) rotas de inscrição 
dentro de uma suposta normalidade. Gostaria que você desse um exemplo que você considera 
bem-sucedido, para que possamos analisá-lo em grupo.  
 
RB: Hoje (isto é, no cenário dos últimos 25 anos, em aceleração constante) tantas coisas 
acontecem pelo planeta e em tal velocidade, que se torna impossível a qualquer um seguir os 
passos de todas as coisas. Por outro lado, isso faz com que se esteja atento sobretudo a certas 
redes de relacionamento e contato, apontando para o que passa próximo e que pertence às 
                                                        
quem ocupasse postos de gerenciamento ou poder, tornando-se importante veículo para ações e intervenções dos 
artistas. Para o mundo pós-moderno, entretanto, caracterizado por uma maior horizontalidade entre os procesos 
de produção e consumo ("todo mundo é um artista"), 'perigo' parece ser uma espécie de condição ambiental 
permanente, sempre mantida no limiar de ‘evento possível’ – tanto via catástrofe ambiental ou cósmica (choque 
de um meteoro), quanto eminência de ataque terrorista ou levante político. Se, no primeiro caso (modernidade), 
as instâncias de poder procuravam 'eliminar' qualquer ameaça de 'perigo', no segundo (contemporaneidade), tal 
noção é permenentemente cultivada pelas mesmas instâncias, sob a justificativa intimidatória de uma necessária 
'mobilização iminente' e contínua. Desde a Guerra Fria, somos forçados a viver nossas vidas sob o signo da 
emergencialidade. 
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dinâmicas afins; de modo que o que posso trazer aqui são exemplos permeados por essa 
proximidade, além de ações e projetos que vivenciei ou mesmo produzi e organizei. De modo 
direto, cito a experiência proposta por David Medalla, ao criar em 2000 a London Bienalle: 
Medalla inventa uma anti-bienal, absolutamente desburocratizada e impulsionada pelo 
investimento de desejo de seus participantes – era assim que se produzia valor ali: pela 
vontade estar junto, se agrupar, interessar-se pelo erotismo do corpo e do contato coletivo 
enquanto matrizes de intervenção e produção de pensamento. Diversos grupos se 
mobilizaram, formou-se uma forte rede de artistas articulados por certa disponibilidade 
afetiva, muito próxima da maneira como o próprio David Medalla desenvolve seus trabalhos 
(performances, intervenções, situações participativas, proposições coletivas, forte relação 
arte/vida). Em 2001 um segmento da London Biennale ocorre no Rio de Janeiro – com a 
presença de Medalla e Guy Brett –, momento em que novos artistas e outras práticas de ação 
emergem na cena da cidade, driblando certa estratificação do circuito local.  
 
Penso também no evento Zona Franca, que ocorreu por exatamente 52 semanas, também no 
Rio de Janeiro, em 2001. Os organizadores (núcleo formado por Alexandre Vogler, Guga 
Ferraz, Aimberê Cesar, Roosivelt Pinheiro e Adriano Melhem) buscaram um formato voltado 
diretamente à experimentação e aos diversos meios expressivos – sem impor limites diretos – 
dando vazão e canalizando uma imensa energia não assimilada pelo circuito de arte 
institucional (sobretudo na dinâmica direta das atividades, sem intermediários, quase que 
eliminando a distinção entre artistas e público). Também esse evento se coloca como decisivo 
para que diversos artistas conquistem visibilidade, trazendo modelos de produção, 
organização e trabalho que fortalecem a prática desses agentes frente ao circuito local e 
brasileiro, desenvolvendo forte traço de independência e autonomia fundamentais para um 
diálogo institucional mais equilibrado, onde o artista não mais aceitará aquela posição 
subserviente, de funcionário do circuito, típica dos anos 80.  
 
Outro momento bastante significativo se refere à atuação do grupo A Moreninha, no Rio de 
Janeiro, em 1987-88. Este grupo, formado por artistas e críticos com atuação forte naquele 
momento (próximos ao que se chamou de “Geração 80”), realizou uma série de intervenções 
que considero muito importantes para se entender a dinâmica da arte contemporânea do 
período. Não se pode falar exatamente em processo curatorial, ao se referir a A Moreninha, 
mas sim em uma série de ações ligadas à articulação de diversos tipos de eventos – por um 
lado, próximos ao happening e à performance (maratona de pintura impressionista na Ilha de 
Paquetá; intervenção em palestra de Achille Bonito Oliva), e, por outro, voltados à 
compreensão da mecânica própria da construção do acontecimento mediático, a partir da 
produção de notícias ficcionais e construção de fatos, posteriormente veiculados pela 
imprensa. Mas é importante que se perceba, também, que A Moreninha realizou ainda uma 
exposição, autogestionada (“Lapada Show”), além de um vídeo e uma publicação (ambos 
chamados “Orelha”). Assim, o conjunto de gestos que se produziu compõe um corpo crítico 
que indica tomada de posição em relação ao ambiente da arte daquele momento: considero A 
Moreninha como o fim da Geração 80, pois indicou a saída dos artistas da posição passiva em 
que eram então colocados – assediados por clichês de todos os tipos (“volta à pintura”, etc) –, 
recuperando a possibilidade da fala, discurso e escrita. Nesse sentido, A Moreninha antecipa 
os coletivos de artistas que irão se multiplicar a partir da segunda metade dos anos 1990, em 
diferentes pontos do país. Claro que percebo minha trajetória – com a Dupla Especializada 
(em parceria com Alexandre Dacosta) e A Moreninha – como se desdobrando a partir daí, em 
relação direta com as experiências da revista item (1995-2003) e espaço Agora (1999-2003). 
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Estes dois últimos gestos se configuram, respectivamente, como ação voltada à renovação do 
discurso da crítica de arte e ação direcionada à renovação da dinâmica do circuito de arte 
local. Em ambos os casos, trata-se de prática próxima à curadoria, que procura reunir 
atividades afins para fortificar a possibilidade de uma proposição coletiva; ou seja, há uma 
aposta em estratégias de agrupamento por afinidade, de modo a constituir ferramentas de 
negociação da inscrição junto ao circuito, construindo esta inscrição a partir de posição mais 
autônoma. Gosto de pensar que esse conjunto de ações coletivas indica experimentação em 
torno de um deslocamento de papéis junto ao circuito, apontando para o delineamento de 
outra imagem do artista, com implicação em modos diferentes de construção da obra e sua 
circulação. 
 
Quero ainda enfatizar aquele que considero o trabalho em que realizo de modo mais direto a 
superposição entre as práticas do artista e do curador: trata-se da série “re-projetando”, que 
comecei a desenvolver em 2002. Nesta proposição, procuro demarcar áreas de ação para a 
realização de eventos, a partir de um procedimento que envolve ao mesmo tempo acaso e 
controle: utilizando um mapa (que pode ser de uma cidade, bairro ou outro espaço qualquer –
a escala é variável), projeto sobre ele a ‘forma específica NBP’ (elemento virótico com o qual 
trabalho desde 1991), de modo a determinar 9 pontos (formados pelos 8 ângulos e o círculo 
central), localizando assim 9 regiões. Nesta áreas – que podem ser pesquisadas em diferentes 
graus de extensão – serão então formalizados os eventos – que também podem se configurar 
de diferentes maneiras: posso realizar propostas de minha autoria, envolver artistas 
convidados, propor o desenvolvimento de projetos curatoriais localizados, promover 
conferências, seminários, etc. O resultado se dá em uma sequência de eventos, onde os 
projetos se contaminam recíprocamente – todos desenvolvidos a partir da presença transversal 
do desenho ou marca NBP. Ocorrem diversas camadas de contato, em planos e níveis 
variados, implicando portanto em uma operação de construção de discurso, de modo a se 
delinear os sentidos comuns, em suas curvas ora convergentes, ora divergentes. Trata-se então 
de um processo que se inscreve claramente no desenvolvimento de meu trabalho – ao propor 
uma possibilidade de articulação da forma NBP – e ao mesmo tempo aponta para a 
artquitetura de eventos, em clara proposição de viés curatorial. Em abril de 2008 tive a 
oportunidade de realizar re-projetando de forma completa, trabalhando junto ao Casco – 
Office for Art, Design and Theory (Utrecht, Holanda)8, então dirigido por Emily Pethick. O 
projeto se desenvolveu em dez dias (de 17 a 26 de abril de 2008), em diversos locais da 
cidade. No último dia, ocorreu a inauguração do diagrama do projeto, seguido de mesa-
redonda com a presença dos participantes – além de confraternização final. A partir daí a 
exposição estava aberta ao público, apresentando, além do diagrama, documentação de todas 
as atividades. “Re-projecting (utrecht)” foi uma excelente oportunidade para se perceber as 
relações entre diversos parâmetros de construção do evento, a presença da instituição e sua 
modalidade de funcionamento (que vão para o primeiro plano) – em contato direto com as 
questões e conceitos inscritos e viabilizados pelo projeto NBP.  
 
 
Publicado em: 
Marcelina - Revista do mestrado em Artes Visuais da Faculdade Santa Marcelina, v.3, p.109 - 126, São Paulo, 
2009. 

                                                        
8Veja aqui documentação completa do projeto: 
http://www.cascoprojects.org/?show=&browseby=search&entryid=139&searchq=re-projecting 


