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A escrita que surge com a edição deste livro parece propor 

a criação de membranas de contato; depende de sistemas de 

reverberações e trocas, constituindo uma região que será sempre 

transformada, em lances progressivos. Os textos jogam com uma 

nuvem de debates, exercitando uma dinâmica que pode vir a 

inventar outros espaços para a arte: o regime contemporâneo 

indica que esse campo sensorial é inseparável da rede conceitual 

que o coloca em ação e que agora se vê forçada a reconfigurar 

suas conexões.1

Buscando instalar um campo de atração e repulsão, Ricardo 

Basbaum traça aqui, a cada giro crítico, novos sistemas – Novas 

bases para a personalidade. E se há nesse movimento uma níti-

da tensão investigativa do trânsito entre a arte e os discursos, 

as instituições, as práticas contemporâneas, isso não se dá 

sem que se reponha em causa a construção do abrigo poético. 

Aparece então uma linha móvel, perturbadora, promovendo 

aceleração em diversos estratos do circuito, deslocando fron-

teiras, lançando perguntas.  

1 Ricardo Basbaum. “A crítica de arte como campo privilegiado para a ficção con-
temporânea”. Neste volume, p. 39.

introdução: 
escrita = movimento e aceleração
Cecília Cotrim
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Quando um artista é artista em tempo integral, 

nós o chamaremos de “artista-artista”; quando 

o artista questiona a natureza e a função de seu 

papel como artista, escreveremos “artista-etc” 

(de modo que poderemos imaginar diversas 

categorias: artista-curador, artista-escritor, artis-

ta-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, 

artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, 

artista-químico etc.);2

Daqui proliferam labilidades. Múltiplos cruzamentos são 

ativados entre o plástico e o discursivo, vibrando na costura de 

um imenso parangolé imaterial. Escrever = mover espaços. 

É necessário buscar outro padrão de relaciona-

mento entre textos e obras de arte, que nos faça 

acreditar que a escrita pode desempenhar um 

papel maravilhoso na expansão dos sentidos – se 

as palavras estiverem acopladas aos trabalhos de 

um modo especial e interessante. 3

Investindo em regiões intermediárias, este manual busca 

gerar novas estratégias de uso para os escritos de artista. O que 

há a ser explorado, antes de mais nada, como diz um texto de 

Oiticica, seria 

[...] a passagem desta posição de querer criar um 

mundo estético, mundo-arte, superposição de uma 

estrutura sobre o cotidiano, para a de descobrir 

os elementos desse cotidiano, do comportamento 

humano, e transformá-lo por suas próprias leis, 

2 Ricardo Basbaum. “Amo os artistas-etc”. Neste volume, p. 167.
3 Ricardo Basbaum. “A crítica de arte como campo privilegiado para a ficção con-
temporânea” Neste volume, p. 39.
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por proposições abertas, não-condicionadas, único 

meio possível como ponto de partida para isso.4

Duchamp mallarmé? 

A pergunta de John Cage5 indica um deslocamento, e a 

produção de um campo de combates entre a palavra e a ima-

gem, em que seriam rearticuladas certas operações críticas. 

Uma maneira de escrever música: estudar Duchamp, anota 

Cage nos 26 Statements Re Duchamp. A escrita de Basbaum 

vai rememorar (de modo a repotencializar) o interesse teórico 

por algumas dessas situações-limite, insistindo no inespecífico 

e refazendo o caminho crítico a partir de uma pergunta pela 

arte em geral.

um tipo de experiência que se coloca nos limites 

de um tipo de produção positiva e de negação de 

produção: q não quer ser obra mas q quer mani-

festar-se no tempo e no espaço e q por isso mesmo é 

contradição e limite...6, está marcado em um texto 

novaiorquino de Oiticica, ou, na Conversa infinita 

de Blanchot: a experiência-limite é a resposta 

que encontra o homem quando decide colocar-se 

radicalmente em questão.7 

Você gostaria De participar De uma experiência artística?

A pergunta do Projeto NBP8 repercute, torna-se pergunta 

dentro da pergunta. O artista ativa linhas extra-disciplinares que 

transitam entre os múltiplos vestígios do ato criativo – entre o 

4 “A obra, seu caráter objetal, o comportamento”. [Londres. 1969]. In: Aspiro ao grande 
labirinto. Rio de Janeiro, Rocco, 1986. p. 120.
5 CAGE, John. “26 statements Re Duchamp”. In: A Year from Monday. Wesleyan 
University Press. Middletown, Connecticut, 1969, p. 71.
6 OITICICA, Hélio. Ver carta a Neville de Almeida. Nova Iorque: 21 de julho de 1973.
In: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/>
7 L’entretien infini. Paris: Gallimard, 1969. p. 302.
8 Disponível em: <http://www.nbp.pro.br/>.
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Isto é arte, o Isto não é um cachimbo, e o enuncia-

do de Broodthaers: Isto não é arte. Basbaum per-

ceberia em procedimentos deste tipo um inevitável 

olhar sobre si mesmo – não enquanto indivíduo ou 

sujeito psicológico – mas acerca do dispositivo de 

atuação que está sendo construído, isto é, a figura 

do artista, a imagem do artista, o tipo de artista 

que está sendo produzido no momento mesmo de 

produção da obra.9

A grande tendência que se destaca aqui seria assim a elabo-

ração de um complexo dispositivo poético-crítico (e autocrítico), 

voltado para as lateralidades da arte contemporânea, rompendo 

com o mito de isolamento do artista. Pois,

[…]  existem alguns artistas que não se isolam ape-

nas enquanto produtores do seu próprio trabalho, 

enquanto criadores mergulhados somente em seu 

próprio universo poético e que também gastam o 

seu tempo ou melhor, transformam o tempo de 

produção também em dedicação à fomentação, 

à produção, ao agenciamento de outros eventos, 

envolvendo outros artistas, outros criadores. Seja 

através do engajamento na edição de publicações, 

seja reunindo-se em grupos estrategicamente defi-

nidos a partir de certas demandas, seja realizando 

curadorias de exposições, enfim, tudo isso me pa-

rece bastante importante para que a gente fuja do 

estereótipo, dessa imagem tradicional que ainda 

vigora do artista isolado na sua criação […] 10

9 Ver “Deslocamentos rítmicos: o artista como agenciador, como curador e como 
crítico”. Neste volume, p. 215.
10 Ricardo Basbaum. “O papel do artista como agenciador de eventos e fomentador 
de produções frente à dinâmica do circuito de arte”. Neste volume, p. 107.
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O artigo realizado em parceria com Eduardo Coimbra ma-

nifesta a sede de crítica11 que atravessa não apenas as obras, 

mas a atuação desses artistas no circuito de arte brasileiro. Em 

um ensaio (quase documentário) de fôlego, algumas passagens 

das narrativas locais são problematizadas, como se houvesse 

uma busca por tornar as interfaces visíveis. A responsabilidade 

assumida é da retomada de uma análise do circuito, com foco 

maior na cena carioca. O texto movimenta linhas que conectam 

os debates promovidos pelo Suplemento Dominical do Jornal 

do Brasil  às iniciativas independentes dos 1990; relembra ain-

da um último momento brilhante da relação crítica-obra [que] 

ocorreu em um segmento da produção brasileira dos anos 1970, 

articulado por veículos como Malasartes, Opinião, Espaço ABC 

e, posteriormente, A Parte do Fogo.12  Tornando visível a arte con-

temporânea, E agora? e mais alguns outros ensaios deste livro, 

como regiões de sombra dos 80 (& diamantes), Cérebro cremoso 

ao cair da tarde, constituem um núcleo de questões em torno 

de situações locais13, em que o artista procura descrever traje-

tos singulares – dentro dos quais estaria capturado, e junto aos 

quais teria atuado intensamente. O contexto da arte no Brasil é 

considerado com cautela, na dinâmica local/global. Basbaum 

assume (nesse desenho paradoxal) a condição de agenciador 

e fomentador, em busca de novas perspectivas críticas para as 

11 Ver “Cica e sede de crítica”, In: Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, 
ficções, estratégias. Org.: Ricardo Basbaum. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2001.
12 Eduardo Coimbra; Ricardo Basbaum. “Tornando visível a arte contemporânea”. 
Neste volume, p. 25.
13 Em “Gestos locais, efeitos globais”, Basbaum escreve: “a conexão local-global é a 
combinação produtiva na medida em que articula dois campos diferentes e comple-
mentares que podem produzir efeitos um sobre o outro. Operar localmente mas com 
um olho aberto para o cenário global é a fórmula que se provou valiosa (as grandes 
companhias o sabem muito bem) para tornar possível agir sobre as circunstâncias 
locais na roupagem de um significante móvel, um curinga político a trazer jogos im-
previsível para a arena social. A tarefa estaria em deslocar este plano para as formas 
de ação características (e singulares) dos campos cultural e artístico (sem deixar de 
questionar o que particulariza ou não estas áreas), como modo de engajar-se num tipo 
particular de debate, no qual se acredita ser importante problematizar as experiências 
e discursos sensoriais, perceptuais e cognitivos.” Neste volume, p. 57.
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proposições contemporâneas. Para uma geração que vem após a 

intermídia e as tendências conceituais, a compreensão do campo 

de reverberação da obra torna-se de fato expandida:

O sentido da obra é construído pelo modo de sua 

circulação, pelas instituições, por onde essa obra 

passa, pelo trânsito que a obra consegue construir 

nos seus deslocamentos, seja através do museu, da 

galeria, do centro cultural, ou via colecionador, pela 

revista ou pela crítica. 14

Este Manual do artista-etc – máquina nômade vinculada a 

uma espécie de lista de urgências – traz proposições que envol-

vem a propagação de obras e conceitos experimentais,15 além 

de um projeto de reavaliação crítica de narrativas cristalizadas, 

já tornadas clichê.

[…] estranho, então, seria observar como as coisas 

se normalizam e criam seus percursos, impondo-se 

no tecido social e construindo suas vias de norma-

lização – processos políticos, econômicos, sociais 

que constituem as coisas e o mundo e junto ao qual 

temos que negociar nossa localização. 16 

     

Sob o regime do Bigness e os delírios do capitalismo cogniti-

vo, as demandas de um furor de arquivo17 podem comprometer 

14 Ricardo Basbaum. “O papel do artista como agenciador de eventos e fomentador 
de produções frente à dinâmica do circuito de arte”. Neste volume, p. 107.
15 Não posso deixar de me referir ao projeto inacabado de Oiticica, planejado 
durante seu período em Nova Iorque, no início dos anos 1970. Ver carta a Neville de 
Almeida, Nova Iorque, 21 de julho de 1973 “… vou publicar aqui … seria assim um 
volume separado sob o título de Documentos da experimentalidade brasileira…”.  
In: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/>.
16 Ricardo Basbaum. “Regiões de sombra dos 80 (& diamantes)”. Neste volume, p. 171.
17 Ver, de Suely Rolnik, “Furor de arquivo”. Revista Arte & Ensaios. Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais, Escola de Belas Artes UFRJ. Rio de Janeiro: ano 
XVII, nº19, 2009.
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toda disposição experimental que não seja atenta aos fluxos 

multitudinários: 

O tecido local da arte e da cultura brasileira é 

bastante mais complexo do que isto, revelando 

diversos esforços de engajamento dentro da cena 

contemporânea que abordam o contexto de modo 

mais crítico, isto é, evitando aceitar seus atuais 

contornos como naturais, fixos e estáveis. O forte 

contraste entre a configuração de um circuito de 

arte que já construiu seu acesso ao teatro global da 

arte e sua realidade interna de grandes dificuldades 

econômicas retrata uma situação em que os princi-

pais elementos que se destacam são basicamente 

orientados em direção ao mercado, deixando 

quase nenhum espaço para posições que levem 

em conta aspectos do debate crítico e cultural ou 

estratégias de resistência a este mercado…18

Lidando com essa rede de problemas, a obra de Basbaum gera 

linhas que podem alterar narrativas reducionistas, como aquela 

da volta à pintura nos anos 1980. Na mobilidade da relação obra/

mundo, e em micro/macro contatos, o refrão seria transformado 

pela configuração de um trauma,19 que tomaria o aspecto da 

marca NBP. O artista deslocaliza assim a operação crítica; ela 

atravessa nevralgicamente os processos de externalidade da obra, 

contrariando determinações do circuito de arte que só fazem 

exaurir o campo. O investimento crítico na região de sombra dos 

18 Ricardo Basbaum. “O papel do artista como agenciador de eventos e fomentador 
de produções frente à dinâmica do circuito de arte”. Neste volume, p. 107.
19 “É no êxtase hipnótico da repetição do refrão, entretanto, que se revelam os recalques 
e esquematismos de uma vida em sociedade. Quem passou por ali sabe: diversas outras 
formas de ação e intervenção contribuiram para a sustentação necessária da tensão 
criativa do período, e cabe trazer à tona outras histórias (outras ficções) e percursos”, 
observa Basbaum em “Regiões de sombra dos 80 (& diamantes)”. Neste volume, p. 171.
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1980 é percebido, assim, como uma possibilidade de fuga, desde 

as propostas dos coletivos A Moreninha ou Visorama ...

      

[…] os anos 80 foram marcados por um falso 

antagonismo entre crítica e pintura, nefasto para 

ambas, anulando o espaço de atuação da crítica, 

suplantada pelos valores de mercado, e restringin-

do a pintura ao prazer de pintar. Para os ideólogos 

da Geração 80, a pintura seria “independente do 

discurso verbal da crítica”, numa postura que 

reduz o objeto artístico a uma condição passiva, 

contemplativa e esteticista. 20

A revisão crítica focaliza então experiências que se estende-

riam desde meados da década de 1980 às atividades coletivas 

que nos envolveram [e tanto nos motivaram na vida e na arte] 

em início da década de 2000.21  Talvez tenha sido inventada aí 

uma zona de convergência com esses momentos dos 1980, em 

propostas alternativas ao circuito tão restrito daquele fim de 

século22. Interessa esse encontro de sentidos poético-políticos: 

a Lapa em vibração, provocando transtornos – entre Agora-Ca-

pacete, Rés do chão, Zona Franca, Gentil Carioca etc., e Lapada… 

20 Ricardo Basbaum; Eduardo Coimbra. “Tornando visível a arte contemporânea”. 
Neste volume, p. 25.
21 Uma coagulação de pessoas, um movimento gerado por artistas-etc, ou artistas//, como 
eu gostava de chamar, que transcorreu entre Agora, Capacete, Zona Franca, Rés do chão, 
a Rádio O inusitado, o Colóquio Resistências, Centro de Contra-Cultura – Casa da Grazi, 
a sede do Urucum, as ações dos grupos Linha Imaginária, do Torreão,  Alpendre, Camelo, 
Grupo-Grupo, e, à nossa volta, as manifestações e performances do Hapax, Empreza, 
Rradial, Atrocidades Maravilhosas, Crioulos da criação, Agente-dupla, P[h]oderParalelo, 
Imaginário periférico, produzindo uma maré de criação, turbulência e aceleração crítica, 
que da Lapa se ampliou e se deixou contaminar por grupos de vários cantos do mundo, 
atravessando tantas outras terras e águas. [Parte dessa movimentação pode ser acompa-
nhada através de documentos reunidos por iniciativas editoriais independentes.]
22 “Os trajetos recalcados nos anos 1980 são aqueles que questionam o circuito 
e a circulação enquanto valores genéricos e propõem uma ampla politização de 
linguagens e dos processos institucionais” Basbaum. In: “Regiões de sombra dos 80 
(& diamantes)”. Neste volume, p. 171.
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[ritmos, ressonâncias, percutindo, repercutindo]

Mas, se tudo nessa escrita é processo, se estamos sempre no 

meio, a tarefa explicitada por estes textos mostra ambições histó-

ricas, além das exigências propriamente críticas que atravessam 

o livro. Alguns agregados de problemas precisam ser retomados. 

Há uma demanda para que as configurações da história local 

sejam pensadas pelo artista-etc – e isso ainda que o timbre, a 

dicção, a intensidade, o ritmo surjam sempre em deslocamento, 

delineando as margens provisórias de um jogo que tangencia a 

ficção, transcorrendo ao menos entre dois termos. eu-você. Será 

preciso criar o superpronome e enfrentar o oponente que está lá 

até o fim23, como no xadrez.

[…] Toda a ação deveria resumir-se em 15 minutos 

e depois todos cairiam fora (a deixa era algo como 

“acabou o doce”). Tudo muito rápido. Os garçons 

distribuindo doces e andando pelo espaço; aqueles 

sentados na plateia levantando-se de vez em quan-

do e colocando orelhas de burro. Só que ninguém 

esperava pelo desfecho inusitado da noite quando, 

já em meio à intervenção (vejam, muitas coisas 

aconteciam ao mesmo tempo: cinco garçons distri-

buíam doces e santinhos pelos quatro cantos – as 

pessoas vinham pedir! –, eu mesmo coloquei um 

torrão de açúcar no copo d’água de ABO; a palestra 

corria solta em italiano, e em determinado momen-

to falava-se que “o que está acontecendo aqui é uma 

performance, forma de arte ultrapassada, típica dos 

anos 70...”; em minha bandeja de garçon carregava 

um gravador que tocava música sertaneja, sucesso 

23 CAGE, John. “26 statements Re Duchamp”. In: A Year from Monday. Wesleyan 
University Press, Middletown, Connecticut, 1969, p. 70.
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da dupla Pirapó & Cambará; Barrão distribuía 

imagens de Cosme&Damião, Alexandre, torrões 

de açúcar e balas, assim como Márcia Ramos e 

Lucia Beatriz; na primeira fila de cadeiras, Eneas 

Valle assistia à palestra de costas, acompanhando 

tudo por um espelho retrovisor; Paulo Roberto Leal, 

Cláudio Fonseca, Hilton Berredo vestiam suas ore-

lhas de papel; ...) Bonito, que tinha o rosto cada vez 

mais vermelho, levantou-se de sua cadeira e partiu 

para cima de meu gravador, socando-o para o chão. 

Paulo Roberto Leal, que estava sentado ao lado, 

levanta- se gritando “vai bater em artista lá na sua 

terra!”. Desnecessário descrever a cena tragicômica, 

confusão armada e debandada geral do grupo para 

fora da galeria (eu ainda gritei “Moreninha!”). Pelo 

vidro, víamos que Eneas Valle ainda ficara por lá, 

observando a palestra recomeçada pelo espelho 

retrovisor. Na saída, encontramos a dupla Alex 

Hamburger – com chapéu de marinheiro feito de 

jornal dobrado e uma espada amarela de He-Man 

– e Márcia X. – vestida de Rambo. Fomos todos para 

o Baixo Gávea, comentar o acontecido.24     

Nessa descrição, desenvolve-se uma tonalidade mais íntima, 

afetiva mesmo, do texto de artista, que se abre a um aspecto do 

trabalho de Basbaum – o performativo. Cada um desses motivos 

acentua-se, ganha relevo, conjuga-se a outras linhas, numa ópera 

de múltiplas vozes que examinam e descrevem, em maior ou 

menor proximidade, situações da arte contemporânea. 

                 

 […] estão em jogo não apenas a discussão dos me-

canismos para operar dentro da dissociação entre 

24 “Cérebro cremoso ao cair da tarde”. Neste volume, p. 31.
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os limites do “sujeito empírico” e “sujeito artista” 

(ali onde ocorrem os deslocamentos arte&vida), 

mas ainda a presença do próprio corpo como um 

dos materiais de trabalho, assim como a produção 

da “imagem do artista” como elemento intercessor 

junto a um sistema de mediação ou circuito.25

O corpo surge em ato, fazendo vibrar a escrita – em contato 

com outras regiões: as experiências plásticas, sonoras; a imagem, 

o filme, a tv, o vídeo; a arquitetura; a cidade –

Trabalhar na linha de fronteira e torná-la perme-

ável, tátil, poética – menos fronteiriça e mais uma 

zona quente e liminar, onde forças livres e disponí-

veis podem tanto carregar [o diagrama] de energia 

quanto dissolver seus planos pré-preparados. Ali 

as coisas se movem de modo errático.  

O modo de funcionamento algo errático do diagrama26, 

estabelecendo links entre a prática visual e o campo discursivo, 

manifestaria, em suas ações, o grau máximo de desdobramen-

to promovido por essas instâncias problemáticas – como no 

sistema de interpenetrações deflagradas por uma membra-

nosa-entre.

25 Ver “Deslocamentos rítmicos: o artista como agenciador, como curador e como 
crítico”. Neste volume, p. 215. 
26 Em “A crítica de arte como campo privilegiado para a ficção contemporânea”, 
Basbaum observa: “Nos últimos cinco anos, em minha prática de artista, tenho 
trabalhado com diagramas. Sobretudo desenvolvendo um tipo especial de diagrama, 
desenhado a partir dos pronomes “EU” e “VOCÊ”, que combina linhas e palavras 
(com referências a tempo e espaço), permitindo trazer para o visível diferentes 
padrões de relacionamento – envolvendo afeto, atração, conexão, repulsão etc. Os 
diagramas produzem um campo afetivo e indicam paisagens mentais, apresentando 
aspectos de processos de transformação: estabelecem conexões e desconexões entre 
sujeito e objeto, localizando a construção de identidade em um certo território que 
configuram. Traçar territórios é parte do processo, do mesmo modo que territórios 
podem dar origem a outros processos.”. Neste volume, p. 39.
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Claro, se um desenho – mapa, diagrama – é convo-

cado a servir de ferramenta para produção de pensa-

mento, é porque está já posto o desejo de se pensar de 

outra forma – pensar sensivelmente, sensorialmente, 

pensar o ainda não articulado, o impensado.27

Contaminadas pela experiência, passagens deste livro re-

metem à poética de Silence, de John Cage. Penso na composição 

de textos que podem ser tomados como partituras, relatos, ou 

manuais de instruções para ações, concertos etc. A escrita movi-

menta-se assim por múltiplas possibilidades, numa total aber-

tura à dimensão do acontecimento. Parece mais uma tentativa 

de repropor um sistema de relações entre os trabalhos e outros 

campos, por eles deflagrados: play invention.

De fato, não importa se os textos aparecem em 

momento posterior ou simultâneo em relação aos 

trabalhos. O importante é não cair na armadilha 

das cadeias de causa e efeito, que podem envolver 

o trabalho de arte em um relacionamento linear, 

estranho ao seu funcionamento, forçando-o a 

abandonar seu potencial multiplicante, caracte-

rístico dos tempos atuais. O que realmente conta 

é a habilidade do texto em subverter o padrão de 

tempo tradicional (a cadeia passado-presente-

futuro), interatuando com os trabalhos de modo a 

enfatizar sua atualidade e pertencimento ao pre-

sente: a combinação de texto prospectivo e trabalho 

de arte fabrica um agregado conceitual-sensorial 

que de fato opera como produção de real. 28

27 “Sur, Sur, Sur, Sur… como diagrama: mapa + marca”. Neste volume, p. 241.
28 Ricardo Basbaum. “A crítica de arte como campo privilegiado para a ficção con-
temporânea” Neste volume, p. 39.



Querer o outro, saber atraí-lo, atraí-la, diz uma tese de Bas-

baum – ou seria uma canção de Filix Jair? A escrita aqui se confunde 

com a invenção de territórios e ritmos, ao vivo. Assumindo traços 

performativos, tenta acompanhar uma fala que percorre rapidez 

e viscosidade – em seu rigor crítico, os textos reunidos pelo artista 

neste livro traem por vezes arfares indeterminados, impulsos que 

se desdobram em tensão com uma rede de acontecimentos, entre 

estrutura e duração. A estratégia do artista-etc vive dessas reper-

cussões, assim como da contradição contínua do poético-crítico. 



sorriu o pássaro automático!

Alexandre Dacosta / Ricardo Basbaum, 2010



Não seria correto que este livro fosse algo prescritivo, como 

promete um manual comum: ao agregar – etc. ao título, o que 

se quer é apontar horizontes de variação, onde aquele que se 

deixa tomar pelas atividades do campo da arte o faz apontando 

para diversos caminhos, direções múltiplas (além mesmo do 

detalhamento das próprias linhas de escolha). Um artista pode 

ser muitos, de vários modos e maneiras, mas somente se assim 

se quer ou requer; ao mesmo tempo, esse local de práticas (tão 

antigo ou na iminência de ser ainda desbravado?) parece se 

enfraquecer a cada dia, sob tantas requisições de aqui e acolá, 

na roda dos interesses: daí ser necessário muitas vezes adjetivá-

-lo, para ganhar contundência no dia a dia dos embates, sob 

negociação permanente. Claro, para melhor escapar da captura 

sumária por limites predefinidos e/ou estabelecidos; e também 

para substantivar ações e modos de fazer.

Os textos aqui reunidos foram escolhidos dentre aqueles 

– pois organizo minha produção na dupla direção de ações 

plásticas e discursivas, em mútuo contato – que se referem di-

retamente ao circuito de arte e à imagem do artista: inventar-se 

como artista, processo que se dá em público e sempre frente a 

apresentação: 
manual do artista-etc 
Ricardo Basbaum
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um circuito real, concreto, em suas materialidades e medidas. 

Insistências, confrontos, embates, fugas e linhas limite: a tra-

jetória não é linear nem tranquila, ou seja, há uma coleção de 

aventuras e o redelineamento constante entre as demandas e 

desejos em jogo, de um lado ou de outro – o que se quer, o que se 

lhe é atribuído, as intervenções, processos efetivos e resultados. 

O famoso Coeficiente, agora transmutado em cálculo diferencial, 

algoritmo – camadas de complexidade e cérebro eletrônico, 

processadores e corpos: mesma alegria (como prova dos nove), 

mas talvez mais curvas, nós e estratos – traçados nada simples, 

sozinho ou em grupo, sempre em coletivo. 

Frente a um Brasil recente e os entusiasmos do novo milênio, 

os anos 1980 consolidaram câmbios decisivos, que incluem o 

redesenho do circuito de arte em decorrência das novas pressões 

da economia neoliberal e da ordem mundial global – desde então, 

a arte que se produz aqui desliza de fato pelo mundo (como efeito, 

projeto, desejo ou realidade) e a cultura se profissionaliza com a 

massiva presença dos interesses e capitais corporativos, na ausên-

cia de políticas culturais regulares. É neste contexto que me lancei/

fui lançado (como tantos) no enfrentamento das linhas delineadas 

– naquele momento – por um certo circuito e configuração social, 

buscando as práticas possíveis implicadas na formação de si como 

artista. Era preciso ir além – sem retorno, sem volta – do que se 

oferecia de modo impostivo, pela avidez de uma forte onda que 

afinal estabeleceu padrões de funcionamento outros, mecanismos 

e dinâmicas pragmáticas e eficientes. Atividades e ações em torno 

do escrever, falar e conversar, procurar constituir-se em grupo, 

publicar e editar – exercícios que fortalecem a imagem do artista 

para além do mero produtor de obras de arte. Qualquer um que 

se projeta em tal campo de práticas sabe – ou “ficará sabendo” – o 

quanto a imagem do artista é colocada, hoje (traço de uma par-

ticular conjunção de interesses), sob disputa constante, local de 

muitas demandas, mas pouca variabilidade efetiva. 



manual do artista-etc

23

PDF enviado 
para 
imprensa

Tais discussões demarcam o que aqui é publicado, acreditan-

do em contribuir para o acirramento de seus efeitos – tornando 

os escritos de fato parte visível de esforços de transformação e 

transvaloração, tão caros aos agentes da arte em suas linhas de 

afirmação e fuga, em vórtices, paradoxos e zonas de contato 

limite, onde há ambiguidade. Tópicos que, afinal, já permeiam 

de modo eloquente as poéticas mesmas em suas formas e es-

tratégias de ação, para além do puramente discursivo. Fôlego 

de invenção, sempre é aí que a aposta se efetiva – e que a cena 

é posta em movimento.

Agradeço a Carolina Soares e Thaís Rivitti, por terem iniciado 

as conversas que resultaram nessa publicação – assim como a 

Vitor Cesar. Sergio Cohn acolheu generosamente o projeto, in-

centivando a pronta edição. Cada um dos textos aqui reunidos 

foi escrito para um evento ou publicação particulares – a maioria 

já em circulação, através de meios variados: agradeço àqueles 

que os tornaram possíveis, pelo interesse e estímulo. A Eduardo 

Coimbra, Raul Mourão e Bojana Piskur, coautores, agradeço a 

permissão de publicação de nossos textos em parceria. Cecília 

Cotrim e Jorge Menna Barreto dedicaram parte de seu precioso 

tempo de trabalho na escrita dos textos de introdução e quarta 

capa deste livro e sou grato a ambos pela interlocução preciosa 

e constante. Finalmente, pela conversa, carinho e afeto, tenho a 

sorte de ter a companhia de Daniela Mattos. 





Em uma sequência de artigos, publicados inicialmente no 

suplemento Ideias do Jornal do Brasil, e agora reunidos no livro 

Argumentação contra a morte da arte, o crítico de arte Ferreira 

Gullar levantou diversos impedimentos acerca da legitimidade da 

arte contemporânea. Por uma série de dificuldades, esta produção 

de arte nem sempre tem sido trazida a público de modo claro e 

preciso, sendo frequentemente questionada em termos do seu 

próprio valor e possibilidade. Como artistas plásticos, produtores e 

pensadores de arte, achamos necessário expressar nossas posições 

acerca dessas questões, deslocando-as de um horizonte anacrôni-

co, limitado e preconceituoso – de onde partem visões como as de 

Gullar – para um campo ampliado, atual, crítico e transformador.

Grande parte dessa visão que coloca em dúvida a legitimida-

de da produção contemporânea deve-se, na realidade, à precarie-

dade do meio de arte no Brasil: crítica que não cria pensamento 

em contato com as obras; mercado que não promove a circulação 

dos trabalhos; museus sem capacidade de formação de acervos.

Pode-se dizer que o papel da crítica foi fundamental para a ar-

ticulação e eclosão do movimento neoconcreto, momento raro em 

tornando visível a arte 
contemporânea*

* Em coautoria com Eduardo Coimbra
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que crítica e produção caminharam juntas. Todas as possibilidades 

que se seguiram, experimentadas pela arte dos anos 1960, no Bra-

sil, têm origem na consistência e sofisticação deste embate: ideias 

e conceitos, em arte, são sempre formados verbal e plasticamente, 

de modo que não é possível existir criação crítica desvinculada de 

um contato direto com as obras, assim como é ingênuo supor que 

se pode produzir arte sem pensamento. O Suplemento Dominical, 

do Jornal do Brasil, foi um espaço, na imprensa, que permitiu o 

desenvolvimento de uma discussão deste tipo.

A crítica de arte, por diversos fatores, não manteve a con-

tinuidade dessa linha de atuação, seguindo um desempenho 

pontuado por espasmos isolados e desarticulados entre si, de 

criação de pensamento, em meio a momentos de retração crítica. 

Nesse sentido, um último momento brilhante da relação crítica-

-obra ocorreu em um segmento da produção brasileira dos anos 

1970, articulado por veículos como Malasartes, Opinião, Espaço 

ABC e, posteriormente, A parte do fogo.

Já os anos 1980 foram marcados por um falso antagonismo 

entre crítica e pintura, nefasto para ambas, anulando o espaço 

de atuação da crítica, suplantada pelos valores de mercado, e 

restringindo a pintura ao prazer de pintar. Para os ideólogos da 

Geração 80, a pintura seria “independente do discurso verbal 

da crítica”, numa postura que reduz o objeto artístico a uma 

condição passiva, contemplativa e esteticista. Esta postura 

redutora enraizou-se de tal modo no circuito de arte (do Rio de 

Janeiro), que contaminou não só a crítica como também mu-

seus e mercado, incapacitando-os de localizar corretamente os 

segmentos atuantes da produção contemporânea. Na realidade, 

essa passividade traz implícita uma conceituação do artista como 

um subprodutor, do qual se espera que produza de acordo com 

expectativas já delineadas por um circuito que não aceita ser 

questionado e transformado pela atividade artística, e onde as 

vozes da crítica – dispensadas pela imprensa ou ocupadas em 
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reuniões institucionais – resumem-se, quando muito, a três 

minutos de bate-papo no calor do vernissage.

Para tornar visível a produção contemporânea é necessário 

o emprego de métodos corretos, de modo a extrair de um con-

junto de atividades caóticas e disformes os contornos precisos 

de um acontecimento artístico. A dificuldade desse trabalho é 

a exigência de estar sempre disponível para recriar parâmetros 

críticos, reconhecendo a primazia das obras na deflagração desse 

processo; do contrário, uma reflexão calcada em pré-conceitos 

tornar-se-ia uma especulação estética vazia e estéril.

Nos últimos trinta anos, as pesquisas plásticas, avançando 

além da arte moderna, nada mais fizeram do que radicalizar e 

aprofundar diversas questões, entre as quais, romper com a ideia 

da especialização do artista em um meio específico – busca da 

essência –, combater a discriminação entre materiais e meios 

artísticos e não artísticos, e ampliar o campo de atuação da arte 

para além de um espaço próprio, fechado, que não se relacio-

nasse com outros campos do conhecimento.

Produzir arte hoje é operar com vetores de um campo amplia-

do. Um campo que se abre ao entrecruzamento das diversas áreas 

do conhecimento, num panorama transdisciplinar, sem prejuízo 

de sua autonomia e especificidade enquanto prática da visualida-

de. A cultura como paisagem não natural, configura o território 

onde se move o artista: sua ação transforma-se numa intervenção 

precisa ao mobilizar instabilidades do campo cultural (regiões da 

cultura que permitem problematizações, conflitos, paradoxos), 

por meio de uma inteligência plástica que torna visível uma rede 

de relações entre múltiplos pontos de oposições, onde o trabalho 

de arte é um dispositivo de processamento simultâneo e ininter-

rupto, e nunca uma representação, destas relações.

Para resgatar a importância da produção artística contempo-

rânea, como valor cultural, é necessário aceitar e compreender, 

repetimos, a primazia da obra, mas enquanto objeto especial de 
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visibilidade através do qual propagam-se as questões instaura-

doras da trama do real – processo complexo, de compromisso 

ético-estético –, permitindo acesso a um veloz impulso de atu-

alização. É a partir das obras que destacamos alguns pontos de 

oposição que atravessam a produção contemporânea como 

um todo, variando em maior ou menor grau, em suas diversas 

vertentes: (Esta pequena amostragem não menciona, por ques-

tão de espaço, muitos dos principais artistas contemporâneos).

TEXTO X IMAGEM − Qualquer trabalho de arte se relaciona 

com o campo discursivo, mas alguns incorporam diretamente o 

texto como matéria ou narrativa imagética, em uma interpene-

tração entre verbal e plástico (Ed Ruscha, Joseph Kosuth, Barbara 

Kruger, John Baldessari, Rosângela Rennó, Jenny Holzer, Alex 

Hamburger, Leonilson).

COMUNICAÇÃO X PENSAMENTO − Quando a instanta-

neidade comunicativa comprime o tempo de reflexão, com 

a utilização de logomarcas, sinais, diagramas, slogans (Matt 

Mullican, Ricardo Basbaum, Peter Halley, Lothar Baumgarten, 

Hans Haacke, Barbara Kruger).

ESPAÇO ÍNTIMO X ESPAÇO PÚBLICO − Qual a fronteira entre 

impessoal/público e íntimo individual? Anomalias da intimidade 

tornada pública, inocência, perversidade, desejo, obsessão, vida 

e morte (Robert Gober, Mike Kelly, Lia Menna Barreto, Matthew 

Barney, Ivens Machado, Fernanda Gomes, Rodrigo Cardoso, 

Tunga, Valeska Soares), o isolamento e massificação do indivíduo 

no espaço público e político (Jenny Holzer, Sandra Kogut, Andres 

Serrano, Cildo Meireles, Barrio, Gran Fury, Guerrilla Girls).

TECNOLÓGICO X TRANSLÓGICO – O disfuncionamento do 

objeto a partir de racionalidades não lineares, e sua recuperação 

através de práticas apropriativas e de intervenção (Waltércio 

Caldas, Bertrand Lavier, Ange Leccia, Jac Leirner, Barrão, Ashley 

Bickerton, Eduardo Coimbra, Milton Machado, Mark Dion), e a 

desnaturalização do espaço ambiental e sua reconstrução por 
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meio de uma neutralidade ativa e estrutural (Jan Vercruysse, 

Ana Tavares, John Armleder, Waltércio Caldas, Marcos Chaves, 

Carla Guagliardi).

REAL X SIMULAÇÃO − A persistência da imagem como 

fator de desmaterialização do real, tornado signo, e também de 

criação de realidades virtuais onde, por um lado, a matéria está 

presente como adjetivo da imagem (Richard Artschwager, Leda 

Catunda, Haim Steinbach, João Modé, Márcia X., Brígida Baltar, 

Sérgio Romagnolo), e, por outro, a utilização de uma iconografia 

própria da reprodutibilidade, simultaneamente cópia e original, 

configura um território autocentrado que se remete sempre a 

si mesmo (Jeff Koons, Cindy Sherman, Allan McCollum, Haim 

Steinbach, Sherrie Levine, Márcia Ramos, William Wegman).

HISTÓRIA DA ARTE COMO UM CAMPO DA CULTURA − É 

possível encontrar trabalhos que questionam a possibilidade 

e a eficiência dos meios tradicionais (natureza da pintura e da 

escultura), através de procedimentos de extração ou saturação 

que tensionam seus limites enquanto meios específicos (Ro-

bert Ryman, Jorge Guinle, Anselm Kieffer, Daniel Senise, Julian 

Schnabel, Beatriz Milhazes, Marcus André, Alexandre Dacosta, 

Nuno Ramos, Frida Baranek, Carla Guagliardi, Ernesto Neto, José 

Resende, Ângelo Venosa).

Todas essas oposições, e muitas outras que poderiam ser 

levantadas, configuram, na realidade, um conjunto de possibi-

lidades na rede de relações que emergem de cada trabalho de 

arte, de modo que cada obra seja verdadeiramente atravessada 

por uma multiplicidade, e não por um só par de oposições. O 

mapeamento proposto acima deve ser entendido como uma das 

possíveis estratégias de localização e nunca como redução dessas 

obras a uma única questão. O trabalho é sempre anterior, ele é 

uma síntese plástica e não uma transcrição visual, constituindo-se 

como singularidade a partir do encontro sujeito-matéria-contexto. 

A afirmação de um campo propriamente plástico se conclui com 
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o estabelecimento de novas modalidades de espaço e tempo, 

através das particularidades de cada obra, determinadas pela rede 

de relações que a constitui.

É importante lembrar que, dentro da perspectiva do campo 

ampliado, a relação destas obras com a história da arte se dá 

principalmente a partir de um questionamento da natureza da 

obra de arte, e não tanto da natureza de cada meio de expressão. 

O artista contemporâneo é um operador da visualidade e seu 

trabalho uma intervenção no campo da cultura: é na atuação de 

uma inteligência plástica potencializada ao máximo que o artista 

vai buscar eficiência em sua prática, agora estruturada na forma 

de um Projeto Plástico, sob o signo da transdisciplinaridade 

(cruzamento e superposição de vários campos do conhecimento) 

e Intermídia (livre trânsito entre diferentes meios de expressão, 

com a utilização de diversos materiais).

A partir das ideias expostas acima, demonstramos, em linhas 

gerais, ser possível construir um pensamento que permita discu-

tir a produção contemporânea. Este texto se coloca como uma 

estratégia de pensamento gerada em confronto direto com as 

obras – compartilhando, simultaneamente, de um mesmo fluxo 

criativo –, devendo ser lido, portanto, junto com os trabalhos a 

que se refere. Só foi possível concretizá-lo a partir de conversas 

e discussões realizadas nos últimos três anos, no Rio de Janeiro, 

dentro do grupo Visorama1, formado por artistas plásticos iden-

tificados com as possibilidades da arte sob a perspectiva de um 

campo ampliado. Este esforço é necessário, para criar condições 

de compreensão de nossos próprios trabalhos, confrontando-os 

com as principais produções e questões da contemporaneidade, 

a nível nacional e internacional.

1 Grupo criado em 1990, por artistas que então residiam no Rio de Janeiro. Compu-
nham o grupo inicialmente Carla Guagliardi, Eduardo Coimbra, João Modé, Márcia 
Ramos, Marcus André, Ricardo Basbaum, Rodrigo Cardoso, Rosângela Rennó e 
Valeska Soares, aos quais juntaram-se posteriormente Analu Cunha e Brígida Baltar. 
O Visorama produziu e organizou ciclos de debates no Rio de Janeiro e São Paulo e 
os simpósios “Visorama na UFRJ” e “Visorama na Documenta” (ambos em 1992).



memória da memória, essa joia delirante

remover cobertores do cérebro cremoso, acionar aberturas

novas paisagens internas e externas

minhas-nossas interfaces produtivas

cara a cara

geração

Dez anos atrás [1987], vivia-se no Rio de Janeiro ainda sob 

o estigma da Geração 80 – oportunidades e espaços, vazios e 

especulações. Para alguns jovens artistas, a chance de conquistar 

um lugar dentro do circuito das artes, seja através do ingresso no 

mercado, seja através de ações com presença na mídia. Região 

contraditória de avanços e recuos: certa dimensão obscurantista 

tudo rodeava, procurando acercar-se da superfície dinâmica dos 

acontecimentos, mas sem deixar de amputar as pontas de ousa-

dias mais radicais, num moralismo provinciano que ambicionava 

o controle da nova situação, conjuminando interesses do mais 

arcaico capital (aliança rural-paternal) sob a sensação-novidade 

da globalização. As luzes vinham de um incrível trânsito subterrâ-

cérebro cremoso ao
cair da tarde
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neo diurno que estendia-se em rede pelas casas, praças, escolas, 

faculdades, instituições etc – aparelhos atravessados à própria 

revelia por interesses indomados, sem qualquer ambição que não 

a própria expansão: motricidade boba, mas muitas vezes genial-

mente reveladora dos impulsos simples do crescimento. Sombras 

haviam, sob os lances do cinismo e do descomprometimento, 

achando que arte é apenas o lance gordo de tudo, ignorando as 

conexões perversas do nada. 

morena

Até que num belo dia de janeiro de 1987, reunidos no estú-

dio de Barrão, em Laranjeiras, agentes visuais dos 80 (artistas, 

um crítico) resolvem programar um passeio domingueiro em 

Paquetá, praia da Moreninha. Motivo: fazer pintura impressio-

nista; ou melhor, como dizia o press-release/manifesto, refazer a 

história da arte moderna ao ritmo de um movimento por mês. Do 

impressionismo chegaríamos à arte conceitual, body art e per-

formance e, com certeza, à transvanguarda. O objetivo imediato 

era criar um acontecimento de intervenção na dinâmica própria 

da imprensa, abusando da temporalidade da mídia, levando-a 

ao absurdo: criou-se a ficção de que os “artistas da Geração 80” 

estariam comemorando o centenário do grupo A Moreninha, 

formado a partir da passagem de Manet pelo Brasil (em 1849) 

– grupo que congregaria pintores dedicados ao Impressionis-

mo; a homenagem consistiria em uma “maratona de pintura 

impressionista em Paquetá”. Assim fomos todos à pequena ilha 

da Baía da Guanabara, sonados, na barca das sete horas de uma 

manhã ensolarada de domingo, 1º de fevereiro, 1987. Registrou 

o JB: “São os seguintes artistas plásticos da Geração 80 que par-

ticiparam do evento: Alexandre Dacosta, André Costa, Beatriz 

Milhazes, Cláudio Fonseca, Cristina Canale, Chico Cunha, Eneas 

Valle, Gerardo Vilaseca, Hilton Berredo, João Magalhães, Jorge 

Barrão, Lúcia Beatriz, Luiz Pizarro, Márcia Ramos, Paulo Roberto 
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Leal, Ricardo Basbaum, Maria Lúcia Catani, Valério Rodrigues, 

Hamilton Viana Galvão e seu filho Rodrigo, Solange de Oliveira, 

e o professor John Nicholson” – e o crítico Márcio Doctors (na 

fotografia posso reconhecer, ainda, Maria Moreira). Gente de 

todos os tipos, artistas de muitos gostos. Impossível negar que 

foi muito divertido. Desde a barca já cantávamos o hino-fado-

-toada-rock-corta-jaca “Fim de milênio em Paquetá”, que eu e 

Alexandre Dacosta compusemos juntos. Em vários momentos 

repetíamos a canção, já chegados na ilha: em uma delas, a equipe 

do Fantástico registrou em imagens, ao mesmo tempo que uma 

moça que passava pela praia era eleita como personificação de 

A Moreninha e homenageada por todos. Acho que deu um bom 

clipe. Eneas Valle realizou uma ação de inspiração beuysiana-

-tropical, com um rádio grande e outras coisas. Sorriso nos lábios, 

tenho até hoje vontade de rir, alegra-me a lembrança do sol e da 

divertida cordialidade.

bonito

Claro que a euforia tomou conta de todos (ao menos de 

mim!), e no próximo encontro do grupo (as reuniões eram no 

ateliê de Hilton Berredo) pensou-se logo em como continuar as 

atividades – e caiu como uma luva a palestra do crítico italiano 

Achille Bonito Oliva, que ia ser realizada em 15 dias na Galeria 

Saramenha: oba! vamos fazer uma intervenção na palestra do cé-

lebre crítico, mentor da Transvanguarda, tendência que chegava 

até nós envolta em suspeitas do tipo “é um movimento conser-

vador, pois só fala de pintura”, ou então “trata-se muito mais de 

um jogo econômico do que artístico”. Realmente, a impressão 

cultural corrente naqueles dias esbarrava numa total ausência 

de valor e direção, exceto o fluxo econômico apontando o mais 

caro como mais importante – e não o contrário, supondo que 

a ação do artista possa importunar, valer algo. E o Bonito, com 

toda a sua aura provocadora, já exibida em visitas anteriores ao 
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Brasil, virou alvo jasperjohnsiano ultraevidente para a próxima 

intervenção do grupo. A verdade é que ninguém estava nem aí 

para ele (presente-pretexto com valor simbólico), a ação visava 

muito mais a plateia local, o circuito local, a arte local (Cruzeiro 

do Sul, Cildo Meireles): a mesma coisa de sempre, fazer algo e 

produzir feedback, retorno.

ação

Trocamos de roupa nos banheiros do Shopping da Gávea, 

vestindo uniforme de garçons e garçonetes (eram cinco: eu, 

Alexandre Dacosta, Barrão, Márcia Ramos e Lucia Beatriz). 

Sentados em cadeiras na plateia, “disfarçadas”, outras pessoas 

do grupo. A palestra começaria às 21 horas. Toda a ação deveria 

resumir-se em 15 minutos e depois todos cairiam fora (a deixa 

era algo como “acabou o doce”). Tudo muito rápido. Os garçons 

distribuindo doces e andando pelo espaço; aqueles sentados na 

plateia levantando-se de vez em quando e colocando orelhas 

de burro. Só que ninguém esperava pelo desfecho inusitado da 

noite quando, já em meio à intervenção (vejam, muitas coisas 

aconteciam ao mesmo tempo: cinco garçons distribuíam doces 

e santinhos pelos quatro cantos – as pessoas vinham pedir! –, eu 

mesmo coloquei um torrão de açúcar no copo d’água de ABO; 

a palestra corria solta em italiano, e em determinado momento 

falava-se que “o que está acontecendo aqui é uma performan-

ce, forma de arte ultrapassada, típica dos anos 1970…”; em 

minha bandeja de garçon carregava um gravador que tocava 

música sertaneja, sucesso da dupla Pirapó & Cambará; Barrão 

distribuía imagens de Cosme & Damião, Alexandre, torrões de 

açúcar e balas, assim como Márcia Ramos e Lucia Beatriz; na 

primeira fila de cadeiras, Eneas Valle assistia à palestra de costas, 

acompanhando tudo por um espelho retrovisor; Paulo Roberto 

Leal, Cláudio Fonseca, Hilton Berredo vestiam suas orelhas de 

papel; …) Bonito, que tinha o rosto cada vez mais vermelho, 
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levantou-se de sua cadeira e partiu para cima de meu gravador, 

socando-o para o chão. Paulo Roberto Leal, que estava sentado 

ao lado, levanta-se gritando “vai bater em artista lá na sua terra!”.

Desnecessário descrever a cena tragicômica, confusão armada 

e debandada geral do grupo para fora da galeria (eu ainda gritei 

“Moreninha!”). Pelo vidro, víamos que Eneas Valle ainda ficara 

por lá, observando a palestra recomeçada pelo espelho retrovisor. 

Na saída, encontramos a dupla Alex Hamburger – com chapéu 

de marinheiro feito de jornal dobrado e uma espada amarela de 

He-Man – e Márcia X. – vestida de Rambo. Fomos todos para o 

Baixo Gávea, comentar o acontecido.

Depois

Curiosa foi a polêmica que se seguiu, pelas páginas dos jor-

nais, depois que ABO, surpreso e confuso com sua involuntária 

participação em nossa intervenção, entrevistado pelo Caderno 

B, qualificou a cultura brasileira de “sambista”: entraram em 

cena os nomes de Chico Buarque e Nei Lopes, para afirmar 

que samba nada tem de pejorativo, e que “quem não gosta de 

samba bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé” 

etc. Caminhos imprevistos para a intervenção, que nada tinha 

de ufanista, nacionalista, populista, xenofóbica ou patriótica – 

termos enterrados lá longe (ver “Brasil diarreia”, HO) pelos ventos 

da abertura política, sendo que ainda tínhamos na boca o gosto 

amargo da derrota das “diretas já”, condenados a esperar ainda 

alguns anos pelas eleições diretas para Presidente. Depois da 

escapada para o Baixo Gávea, o grupo realizou, durante a semana, 

seguidas reuniões de avaliação, onde o denominador comum foi 

a sensação geral de incompreensão – era preciso então que dis-

séssemos algo, na primeira pessoa do plural, a respeito da ação. 

Sendo o meio de arte algo basicamente movido por conversas de 

alcova – fofocas –, imaginem o que rolou pelo circuito naqueles 

dias, quantos ouvidos “quentes”, quantas lágrimas derramadas, 
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relações afetivo-comerciais perturbadas por tamanho affair! 

Minha impressão é que o momento foi subaproveitado como 

foco de discussões interessantes: esta ação apenas tornou visí-

vel a fragilidade e a extrema “pessoalidade” das relações entre 

os personagens do ambiente de arte local – o que facilita tanto 

amizades como inimizades, e dificulta uma inserção mais con-

sistente do trabalho. Cérebros cremosos os nossos, ontem mais 

que hoje, amanhã mais do que sempre. 

lapaDa

“A Moreninha morreu, Bonito Oliva dançou e aí vem a Lapa-

da” (press release da exposição). Pois é, houve (em junho) a tal 

Lapada Show, exposição reunindo trabalhos variados de todos 

(nomes: Alexandre Dacosta, André Costa, Cláudio Fonseca, 

Cristina Canale, Eneas Valle, Gerardo Vilaseca, João Magalhães, 

Jorge Barrão, Hilton Berredo, Márcia Ramos, Paulo Roberto Leal, 

Ricardo Basbaum, Solange Oliveira, Valério Rodrigues, Márcio 

Doctors e participações de Lygia Pape, Alex Hamburger e Márcia 

X.) em plena Lapa, rua do Lavradio. Esta Lapada apresentava 

instalações, pinturas etc., e honestamente causou-me um estra-

nho incômodo, pois os trabalhos tinham dificuldade de diálogo 

entre si, revelando que o que aproximava aqueles artistas era 

muito mais a necessidade de “enunciar” do que “visualizar”: 

as ações buscavam o verbo (meu trabalho trazia três frases, 

sobre uma pintura sobre o chão, os cantos da sala cobertos de 

terra: “momento definido como pré-arte / o beijo amoroso em 

nós mesmos e em nossos amigos / contagem regressiva para o 

salto vindouro”), procurava-se a palavra – sem a qual ninguém 

conversa. Por isso considero que Moreninha-Lapada-Orelha 

é um ponto final na Geração 80, seu esgotamento enquanto 

tendência de visualidade muda, demonstrando que não há arte 

sem o problema da criação de um discurso forte, sem a fala do 

artista (migração das palavras…).
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orelha

Foi então que o grupo decidiu rebatizar-se como Orelha, em 

homenagem ao universo audiovisual, a Van Gogh (que arrancou 

a sua) e à operação que seria realizada por Eneas Valle (em suas 

próprias): operação plástica que mexeu com todos, e me parecia 

genial que um dos artistas submetesse o próprio corpo a marcas 

de uma transformação que carregaria, como conteúdo, as proposi-

ções e discussões que se acumulavam no grupo – body work, body 

art, problema ético-estético. Cirurgia precedida por um pequeno 

ritual performático, tudo vídeo-documentado (ritual + cirurgia) 

por Sandra Kogut (imagens praticamente desconhecidas), em 

meados de 1987. Produzir um vídeo e um livro, esta era a meta, 

ambos tendo como título o nome deste órgão do corpo com função 

de conduzir o som para o nervo auditivo. O pequeno volume, b&p, 

trazia na capa a orelha de Marcel Duchamp e precedendo cada 

capítulo fotos das orelhas dos artistas do grupo. Em seu texto, 

Márcia Ramos desenvolve um estudo classificatório, identificando 

todas as orelhas (do mundo?) como pertencentes aos grupos α, β 

e γ; já Eneas Valle, numa prosa rápida e espirituosa, descreve seus 

“Geodemas de Uá Moreninha”; Márcio Doctors ensaia, sob o título 

“A Experiência estética da invenção como radicalidade estética da 

vida”. E por aí vai. Através de colagens, desenhos, poemas, quase-

-ensaios, partituras, fotografias, Orelha é um volume-colagem, 

hoje esquecido. Cada um procurou, a seu modo, caracterizar esta 

presença feminina fugaz que a todos assombrou dez anos atrás, 

provocando um peculiar efeito de possessão espiritual provoca-

dor de ações artísticas. Estranho, curioso, o processo do trabalho 

coletivo: pessoas de diferentes percursos encontram-se e realizam 

uma série de atividades para depois, aos poucos, seguirem seus 

caminhos – e o grupo se desfaz, nunca se percebe bem como. E 

hoje? Bem, ao cair da tarde já não estamos tão derretidos, ainda 

que, ao meio-dia, o forte sol de verão atue implacavelmente sobre 

encéfalo, bulbo raquidiano, cerebelo, medula e osso.





a crítica de arte como campo
privilegiado para a ficção
contemporânea1

Nos últimos cinco anos, em minha prática de artista, tenho 

trabalhado com diagramas. Sobretudo desenvolvendo um tipo 

especial de diagrama, desenhado a partir dos pronomes “EU” e 

“VOCÊ”, que combina linhas e palavras (com referências a tempo 

e espaço), permitindo trazer para o visível diferentes padrões de 

relacionamento – envolvendo afeto, atração, conexão, repulsão etc. 

Os diagramas produzem um campo afetivo e indicam paisagens 

mentais, apresentando aspectos de processos de transformação: 

estabelecem conexões e desconexões entre sujeito e objeto, lo-

calizando a construção de identidade em um certo território que 

configuram. Traçar territórios é parte do processo, do mesmo 

modo que territórios podem dar origem a outros processos.

Tais diagramas corporificam possíveis estratégias narrativas 

que podem ser desdobradas a qualquer momento pelo especta-

dor, dando origem a novas estórias/histórias que agora passam a 

incorporar o/a espectador/a ele/ela mesmo/a, convidado/a (de 

modo especial) a fazer parte do jogo narrativo. Em minha prática 

1 Como o leitor verá, este texto deve muito de seu argumento ao conceito de 
“linha orgânica”, proposto em 1956 por Lygia Clark (uma linha na junção de duas 
superfícies da mesma cor, não traçada ou desenhada pela artista) – nas palavras 
da artista, “uma linha que é real [e] existe em si mesma, organizando o espaço”.
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como artista, os diagramas aparecem como meio de tornar visíveis 

as ligações entre prática visual e campo discursivo: os diagramas 

não seguem teorias já escritas, mas são estruturas que se abrem 

para o lado de fora, posicionando-se como uma zona interme-

diária, membranosa, que querem ocupar. Trabalhar na linha de 

fronteira e torná-la permeável, tátil, poética – menos fronteiriça e 

mais uma zona quente e liminar, onde forças livres e disponíveis 

podem tanto carregá-lo de energia quanto dissolver seus planos 

pré-preparados. Ali as coisas se movem de modo errático. 

Qualquer um que tenha experimentado trabalhar com pala-

vras, imagens e objetos pode ver quão valiosas são as passagens 

que conectam campo visível e discurso. Manuseá-las (as passa-

gens) possibilita que se construa um projeto de deslocamento 

entre ambas as matérias (arte e texto), descobrindo os signos de 

um estado de atenção que permite melhor entendimento acerca 

de como sentidos e coisas se entretecem e se relacionam entre si. 

No processo de descobrimento de como localizar-me neste lugar 

caótico e instável, vi-me na posição de desenvolver estratégias 

na direção da invenção de meios coletivos para intervenção em 

um circuito particular: aquele em que costumo atuar, no Brasil. 

Enquanto grupo2 (porém agregando também outros artistas), 

experimentamos diversos modos de estar juntos, planejando 

eventos onde pudéssemos confrontar nossos trabalhos – não 

somente entre nós, mas também com o que estava sendo pro-

duzido em outros lugares. Apresentações de slides, simpósios, 

palestras, discussões, encontros etc, foram organizados com a 

intenção de descobrir e inventar tópicos e questões relacionados 

a nossas práticas enquanto artistas. Alguns anos depois de ter-

mos realizado tais atividades, fundamos a revista de arte Item.3 

2 Refiro-me ao grupo Visorama, ativo no Rio de Janeiro entre 1991 e 1993 na promoção 
de debates em torno da arte contemporânea. Os participantes do grupo foram, entre 
outros, Eduardo Coimbra, João Modé, Carla Guagliardi, Brígida Baltar, Márcia Ramos, 
Marcos André, Rodrigo Cardoso, Rosângela Rennó, Valeska Soares e Analu Cunha. 
3 Item foi fundada em 1995, pelos artistas Raul Mourão, Eduardo Coimbra e Ricardo 
Basbaum. 
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Porque escolher uma revista como forma de ação? É pos-

sível incorporar aí um programa interessante que atenda às 

expectativas dos artistas? Pode uma revista tornar visíveis certas 

demandas culturais no interior do circuito de arte? Item surgiu 

como parte de uma estratégia de criar um novo campo discursivo 

que pudesse articular um certo segmento da produção de arte 

contemporânea no Brasil, aquela que não vê o mercado como 

o principal objetivo do artista. Na medida em que o circuito 

(ou sistema) de arte brasileiro é extremamente frágil (de fato 

reproduz em sua estrutura muitas das dificuldades e arcaísmos 

da economia do país como um todo), usualmente os trabalhos 

de arte que ali circulam não compartilham nenhuma dimensão 

investigativa, para além de sua presença visual. Este parece ser 

um tipo de fator ‘endêmico’ em relação aos trabalhos de arte no 

Brasil: como em qualquer outro local, o mercado pode consumir 

o melhor da arte contemporânea, na intenção de integrar-se no 

cenário do mercado global da arte; mas isso é feito/processado 

sem que se tome cuidado com as ‘camadas discursivas’ geradas 

pelos trabalhos. É quase um lugar-comum considerar que a 

maioria dos críticos e escritores de arte brasileiros não assumem 

os riscos excessivos de se aproximar daqueles trabalhos de arte 

que não se acomodam dentro das expectativas já conhecidas; 

e os artistas se recusam a articular suas posições em palavras, 

deixando em aberto uma atenção em relação ao uso do texto 

como ferramenta para abrir perspectivas para seus projetos.

Obviamente, não desejo aqui criar a impressão de uma 

superfície monótona. Alguns críticos e artistas importantes de-

sempenham um papel ativo em relação à arte contemporânea, 

cumprindo seus papéis na cena brasileira. Ainda assim, a maioria 

dos escritores de arte têm permanecido atados ao hábito de abor-

dar o texto como ferramenta para somente reagir aos trabalhos 

de arte, ao invés de assumir uma possibilidade mais inventiva de 

compartilhar com eles algo da substância que permeia a região de 
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fronteira imagem/texto. Quando assumem trabalhar apenas sob 

a perspectiva reativa, os escritores enfatizam seus papéis como 

juízes ou didatas, para os quais seus escritos presumivelmente 

irão estabelecer uma útil e prática parceria com os trabalhos de 

arte – considerando que estes necessitam de tradutores, com a 

autoridade (e habilidade) para falar em nome deles. Em termos 

gerais, os artistas não se importam com o que estes escritores 

reativos afirmam sobre seus trabalhos, mas sentem que pode ser 

importante serem mencionados aqui ou ali, nas páginas pres-

tigiosas das revistas de arte ao redor do mundo. Tal é o círculo 

vicioso da escrita sobre arte: artistas fazem o trabalho; críticos 

comentam. Existe alguma essência natural pertencente às pala-

vras, trabalhos de arte ou à percepção que poderia garantir que 

as coisas deveriam proceder assim? Ao reproduzir infinitamente 

essa estrutura, uma certa hierarquia é produzida: artistas na base, 

como produtores de imagens; críticos e curadores (e galeristas) 

no topo, como aqueles responsáveis por organizar a discussão 

sobre o sentido dos trabalhos. Podemos dizer, com certeza, que 

esta estrutura não preenche as necessidades da arte como um 

espaço aberto e experimental. É necessário buscar outro padrão 

de relacionamento entre textos e obras de arte, que nos faça 

acreditar que a escrita pode desempenhar um papel maravilhoso 

na expansão dos sentidos – se as palavras estiverem acopladas 

aos trabalhos de um modo especial e interessante. 

Está fora de questão, hoje, pensar sobre a criação como algo 

pertencente de modo exclusivo ao campo da arte; mesmo a 

arte atual não é mais abordada mais em termos de criatividade. 

Esportistas, bancários, engenheiros ou doutores podem ser mais 

“criativos” que artistas (que não se importam mais com isso). 

Mesmo o termo “invenção” pode não mais indicar exatamente a 

condição da prática artística hoje. Desde pelo menos a segunda 

metade do século, as artes visuas têm se aproximado da realidade, 

isto é, evitando desperdiçar energia ao se construir enquanto 
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metáfora que existiria somente fora do mundo. Depois dos anos 

1960, pode-se dizer que a arte produz o real: não há como se 

esconder do trabalho; ou este é confrontado ou ignorado. Nesse 

sentido, pode-se dizer que quando a crítica de arte opera de modo 

reativo está, de fato, evitando um confronto verdadeiro com o 

trabalho de arte, simplesmente porque aceita como destino o 

fato de surgir posteriormente ao trabalho – em uma sequência 

de tempo – vendo a si mesma como apenas o passo seguinte após 

a produção das obras. Textos reativos dificilmente encontrarão 

outro lugar que não ao lado, em lugar contíguo às peças – uma 

posição que algumas vezes dá a falsa impressão de constituir um 

todo ou visão total, compreendendo textos e trabalhos de arte, 

mas que de fato mantém o trabalho fora do mundo (reduzindo 

a complexidade do “mundo” à linearidade da “palavra”, tornan-

do-os quase sinônimos)4. Efeito completamente diverso é obtido 

quando o escritor está engajado em outro modo de escrita – que 

organiza o discurso de forma diferente em termos de espaço – 

que poderíamos chamar de prospectiva. 

De fato, não importa se os textos aparecem em momento 

posterior ou simultâneo em relação aos trabalhos. O importante 

é não cair na armadilha das cadeias de causa e efeito, que po-

dem envolver o trabalho de arte em uma relacionamento linear, 

estranho ao seu funcionamento, forçando-o a abandonar seu 

potencial multiplicante, característico dos tempos atuais. O que 

realmente conta é a habilidade do texto em subverter o padrão 

de tempo tradicional (a cadeia passado-presente-futuro), inte-

ratuando com os trabalhos de modo a enfatizar sua atualidade e 

pertencimento ao presente: a combinação de texto prospectivo e 

trabalho de arte fabrica um agregado conceitual-sensorial que de 

fato opera como produção de real. Temos então um padrão valioso 

de espaço-tempo, repleto de sutilezas, que lança o leitor-especta-

4 A primeira versão deste texto foi escrita em inglês. No original há um jogo de 
palavras que se perde na tradução: “reducing the complexity of the ‘world’ to the 
linearity of the ‘word’, making them almost like synonymous”. (N.A.)
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dor um passo adiante. Ela/ele entrará em um ambiente discursivo 

onde o processo de vivência dos trabalhos está entretecido com os 

conceitos trazidos pelo texto, de modo a ela/ele estar submetida/o 

a um tipo de dupla experiência, sensorial e conceitual: o trabalho 

de arte, em toda a sua materialidade, exercita plenamente a capa-

cidade de funcionar como ponto de atração, um centro transitório 

que reordena tudo a sua volta; esta potência de atração é resultado 

do campo sensorial criado pelo trabalho, do padrão sensível de 

pensamento que se dá com a intervenção; assim, esse campo 

sensorial é inseparável da rede conceitual que o coloca em ação 

e que agora se vê forçada a reconfigurar suas conexões. Assim, o 

tipo de escrita que podemos chamar de prospectiva fabrica es-

trategicamente um sentido de atualidade que designa e desenha 

a intervenção proposta.

É com esse propósito que irei me apropriar, aqui, de alguns 

trabalhos de arte produzidos recentemente no Brasil – no Rio 

de Janeiro, para ser mais preciso – que podem ajudar no apoio 

a meu argumento. O que irei dizer não pretende, obviamente, 

fechar a leitura das peças; as poucas linhas a serem trazidas aqui 

apontam apenas para a utilização das palavras de acordo com 

os propósitos deste texto – não procedo assim constrangido 

por eventualmente compartilhar de um forte senso de intimi-

dade com esses trabalhos, que me permitiriam posicionar seus 

padrões de impacto sensorial de acordo com a rede conceitual 

primeiramente tecida neste texto. Mas pelo fato de que todos 

os artistas que irei brevemente comentar têm também estado 

engajados, com suas obras, em projetos que ultrapassam as 

simples estratégias pessoais, isto é, têm trabalhado intensamente 

na construção de uma paisagem coletiva – que faz com que suas 

intervenções não sejam vistas no isolamento de puras conquistas 

individuais, mas sim como parte de uma possível estratégia de 

modificação do circuito de arte e suas camadas discursivas. A 

revista Item tornou-se uma forma concreta de ação somente por-
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que temos sido capazes de imaginar as linhas diagramáticas que 

conectam diferentes artistas (é necessário forjar um sentido de 

comunidade) em torno de um projeto de intervenção no cenário 

corrente da arte brasileira. A necessidade de transformação não 

é uma vaga ambição, mas condição de sobrevivência.

Em 1996, Brígida Baltar cavou um abrigo, no tamanho de seu 

corpo, nas paredes do ateliê – localizado em sua casa. Ali, pôde 

experimentar-se; como em um autorretrato expandido, criado 

em referência ao seu corpo físico. Esta peça era parte de uma série 

mais ampla de trabalhos, utilizando coisas encontradas na casa 

em que vive, algumas vezes coletadas e mantidas em grandes 

potes ou mesmo utilizadas em outros experimentos (materiais 

como poeira, tijolos, pedras, partes da estrutura da casa etc). Ao 

mesmo tempo, começou também a coletar elementos de seu 

próprio corpo ou ligados à história de seu corpo enquanto corpo-

rificação de identidade: lágrimas, sopro, imagens, roupas velhas 

etc. O que me interessa nesse trabalho é a proposta de ocupar 

com seu próprio corpo a parede que limita a casa: ela constrói 

um lugar na linha de fronteira, sentindo as bordas enquanto es-

paço membranoso e tornando-o visível. Ali ela invitavelmente se 

perde, ao mesmo tempo em que mostra ser impossível viver sem 

que se expandam as linhas que são continuamente desenhadas 

em torno. Ela enfatiza a importância de agir sobre esses limites, 

não quebrando as fronteiras de modo simples e ingênuo, mas 

ocupando-as estrategicamente, transformando-as em um espaço 

espesso, tal qual membrana. 

Eduardo Coimbra, com suas imagens e earthworks, tem se 

deslocado através de problemas semelhantes, no sentido de 

tornar as interfaces visíveis. Não é seu próprio corpo, mas a 

instituição (museu ou galeria), como espaço envolvente, que 

é posta em questão através de suas ações. Trazer o lado de fora 

(terra) para dentro é uma bem conhecida estratégia da land-art (e 

podemos recordar Robert Smithson e seus non-sites), mas Eduar-
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do insere uma dimensão que inclui a imagem, ao posicionar na 

terra caixas de luz que mostram a paisagem que se conserva fora 

das paredes do Museu. Gostaria de tornar claro no trabalho seu 

esforço em conectar os lados de dentro e de fora, enfatizando a 

interface entre eles não como uma linha, mas enquanto espaço 

real e espesso a ser explorado. 

Vejo a mesma questão na instalação “Mergulho no Reflexo” 

(1996), de João Modé, apesar dele carregar o problema em direção 

ao eu interior, ao espaço interno do corpo. Para esta instalação, 

o artista raspou todos os pelos de seu corpo (depois de deixá-los 

crescer nos quatro anos anteriores à exposição), dispondo-os na 

entrada de um labirinto, que se tornou um ritual de passagem 

para alcançar a sala principal – construiu uma estrutura de ma-

deira, finalizada com a utilização de materiais apropriados da na-

tureza, tais como cascas de árvore, por exemplo. A sala principal da 

instalação estava coberta de terra (no piso), e o artista agrupou ali 

uma pequena árvore, cipós e insetos. Não posso deixar de pensar 

nesse espaço como um experimento com natureza artificial, con-

siderando o cubo branco da galeria como laboratório, um espaço 

asséptico e a salvo de seu lado de fora. Mas ao invés do espaço 

institucional frio, Modé está falando sobre colonizar a si próprio, 

plantando árvores dentro de seu próprio corpo, deixando insetos 

correrem sobre suas pernas e braços. Ele criou um espaço ritual 

de transformação, considerando a subejtividade contemporânea 

como um espaço amplo e vazio que necessita ser recolonizado. 

Autocolonização, construção de si.

“O Puxador” (1999), de Laura Lima, também estabelece 

preocupações com a relação entre espaço interior e exterior. 

Esta obra-performativa consistiu na ação de puxar a paisagem 

para o interior do espaço da galeria, por um homem nu – haviam 

diversas cordas atadas ao seu corpo, amarradas a palmeiras do 

lado de fora. O trabalho “termina” quando a paisagem é final-

mente trazida para dentro da galeria. Caso fosse uma artista 
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do anos 1970, Laura certamente realizaria ela mesma o esforço 

performativo do trabalho, experimentando com seu próprio 

corpo. Mas quando decide trabalhar com o corpo de outra 

pessoa, inventa uma performance que torna visível o processo 

de incorporação e corporificação: quer que testemunhemos de 

que modo a paisagem é transformada em símbolos orgânicos 

que correm em nossa mente-corpo – recuperando o processo 

de “metabolismo simbólico” de Lygia Clark. Se a paisagem é 

efetivamente trazida para a sala, é porque é transformada em 

imagens orgânicas, substâncias que circulam dentro de nós – 

apesar de (a paisagem) permanecer fisicamente invisível. Um 

dos efeitos desta peça é tornar visível o processo complexo de 

incorporação da informação, mostrando sobretudo o esforço 

físico envolvido nessa passagem. 

O trabalho de Raul Mourão que gostaria de mencionar tam-

bém envolve o lado de fora, o espaço das ruas. Raul produziu 

suas “5 pinturas” (1999) a partir de sinais comumente utilizados 

nas ruas do Rio de Janeiro. Onde quer que exista uma área em 

obras na cidade, esta é demarcada por painéis horizontais de 

madeira, com fundo branco, demarcado por listas vermelhas em 

“V”. Como indica o artista, a partir de agora todos aqueles que 

verem estes sinais nas ruas imediatamente os transformarão em 

pinturas: este é de fato um modo de integrar a arte no espaço 

público através de estampagem, isto é, através da percepção e 

memória. Mas o que também me chama a atenção aqui é o fato 

de que as cinco pinturas repousam no chão justapostas uma 

sobre a outra, de modo que apenas a primeira pode ser tocada 

com os olhos. As pinturas tornam-se um objeto, uma escultura 

que sinaliza um lugar dentro da galeria, mas que de fato quer nos 

carregar para fora, para as ruas. O que constitui seu lugar dentro 

do cubo branco é o espaço secreto que se desdobra quando o 

espectador é capaz de ver somente a primeira pintura, as outras 

quatro permanecendo ocultas aos seus olhos. Não importa se elas 
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são ou não iguais: um espaço secreto foi criado e algo deverá ser 

feito a esse respeito. 

Marssares mantém sua câmera fotográfica no congelador. 

Certamente não para produzir imagens congeladas, mas com 

certeza para confrontar-nos com a imagem que registra um ob-

jeto em processo de desaparecimento, na medida em que o gelo 

derreterá por completo se a câmera não for escondida novamente 

de nossos olhos no interior do congelador. Obviamente, a ima-

gem já foi emancipada da máquina, já está em seu exterior. Nossa 

mente é mais rápida que o mecanismo da câmera, e se a cada 

vez que apertamos o botão produzimos apenas uma imagem, 

quando confrontados com esta imagem particular produziremos 

milhares. Congelar a máquina parece ser uma estratégia para 

liberar nossas mentes de uma mecânica que consideramos já 

conhecida. Ou melhor, tornar-nos conscientes de que a mecânica 

que produz imagens na arte depende também de outro processo 

maquínico, notadamente da hibridização do corpo com certos 

objetos, de modo específico: deixar a mente-corpo ser invadida 

e pressionada pelas forças sensoriais-conceituais. 

Gostaria de finalizar este texto apresentando dois tipos de 

veículos. Aqui, veículo indica uma estrutura que transporta a si 

mesma em conjunto com certos conceitos desenhados e projeta-

dos, formando um agregado que articula conteúdos discursivos 

e não discursivos.

O primeiro veículo é o quiosque de Helmut Batista e Bia 

Junqueira: uma escultura em forma de banca de jornal (1999), 

construída para multiusos. Além de vender edições de arte, revis-

tas, livros etc., pode ser utilizada para encontros (espaço interno) 

e como tela de projeção – já que suas paredes são construídas 

com uma superfície semitransparente que pode receber imagens 

de projetor de slides ou vídeo.

O segundo veículo está presente em uma imagem de 1994, do 

início de meu projeto “Você gostaria de participar de um experiên-
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cia artística?”. Este projeto, ainda em desenvolvimento, consiste 

em convidar participantes a utilizar em casa, por um mês, um 

objeto de ferro pintado medindo 125 x 80 x 18 cm. Como se pode 

perceber, o objeto parece vazio, mas na realidade carrega diversos 

conceitos, que também podem ser utilizados. Localizado na linha 

de fronteira entre ser ou não um trabalho de arte, o objeto pretende 

produzir um processo de transformação, deflagrando palavras 

(entre as quais, comentários e críticas), ações e comportamentos, 

produzidos a partir de um nível intenso de vivência, hibridização e 

envolvimento por ele provocados (e não exclusivamente derivados 

de um processo analítico único e central).

Enquanto revista de arte, Item se percebe como veículo, fer-

ramenta para estratégias discursivas e não discursivas.





Nós (Eduardo Coimbra, Raul Mourão e Ricardo Basbaum) fa-

zemos parte do grupo Agora - Agência de Organismos Artísticos. 

Não constituímos exatamente um "grupo", mas uma "agência". 

Uma "agência" não é uma galeria de arte, não é um escritório 

de arte, não é um centro cultural, não é uma loja, não é uma 

cooperativa de artistas. O conceito de "agência" está próximo da 

ideia de "prestação de serviços artísticos", de produzir valores e 

intervir num certo campo cultural. 

Mas não pensem que somos criaturas com "imenso poder 

altruísta de contribuição para o bem público". Longe disso. O 

Agora é composto de artistas, engajados na produção de arte 

contemporânea. Logo, os "serviços" que podemos oferecer 

passam diretamente pelas linguagens que estamos mobilizando 

em nossos trabalhos, em nossa prática e atuação como artistas. 

Nossa agência produz textos, viabiliza exposições, organiza 

palestras e debates, realiza projeções de cinema e vídeo, comer-

cializa trabalhos de arte e edições de múltiplos de artistas. Todas 

estas atividades se inscrevem dentro de uma possibilidade de 

uso das linguagens de arte contemporâneas – aquelas nas quais 

agora*

* Em coautoria com Eduardo Coimbra e Raul Mourão
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estamos engajados. A arte contemporânea nos dá ferramentas 

para a produção de Realidade, tornando visível um campo de 

questões e problemas. 

Importante é deixar claro que a agência Agora não quer 

competir com as instituições de arte estabelecidas, enfrentar 

museus ou galerias e lutar por esta forma de poder dentro do 

circuito. Também não quer permanecer num espaço marginal 

alternativo, sem ter acesso ou participar dos acontecimentos. 

Queremos nos estabelecer numa região ainda vazia, dentro 

do circuito brasileiro, que permita agilidade para a realização 

de iniciativas que, de outro modo, teriam que se desgastar na 

burocracia das grandes instituições. 

Aos poucos, estas atividades vão configurando um perfil de 

linguagem e atuação que criam outras possibilidades de cir-

culação para ideias e trabalhos. Nossos e daqueles com quem 

desenvolvemos laços de afinidade – não pessoais, claro, mas 

estratégicos. Ocupar esta página, utilizando a Internet como 

ferramenta de ação, já é parte de nosso projeto de intervenção. 

Contamos com vocês para esta aventura interessante.



Desde os anos 1950 (inicialmente no eixo EUA/Europa) a 

Galeria de Arte consolidou-se como a instituição que garante a 

comercialização da arte contemporânea. Aparentemente, não há 

como escapar desta evidência: parece ser necessário construir 

uma conexão entre a produção e o mercado, e a instituição que 

realiza esta tarefa é a galeria, um espaço aberto de exposição que 

possui uma lista de “clientes”, atende aos acervos dos museus, 

participa de feiras internacionais, disponibiliza informações 

adicionais a respeito de “seus” artistas (aqueles que são “exclu-

sivos” desta ou daquela galeria) etc. Muitas vezes, se um curador 

está interessado em conhecer melhor a produção de um artista, 

é a galeria – e não o artista – que é inicialmente procurada. A 

galeria funcionaria então como um verdadeiro administrador 

do artista, regulando os aspectos comerciais de sua carreira e 

de sua inserção no circuito.

Mas a situação descrita acima refere-se apenas àquilo que é 

plenamente visível, oferecido ao olhar sem qualquer dificuldade. 

O verdadeiro processo de produção de um artista não se dá ali 

onde a galeria se aproxima e assume grande parte do controle 

regulador. Não vou gastar palavras mencionando o óbvio, mas 

pós-galerias
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este processo não é linearizável e responde às mais variadas 

motivações, sob a espantosa constatação: os artistas passam o 

tempo inventando problemas – para si próprios, para os outros, 

para a cultura. Acontece também que a arte moderna autonomi-

zou a arte sob o signo de uma tradição crítica e emancipadora 

(portadora também de uma importante ironia), que nas últimas 

décadas transmutou-se em “intervenção”, “resistência”, “produ-

ção de pensamento”, “singularidade”, “acontecimento”, “emer-

gência” (poderíamos buscar outros termos ainda). A condição 

atual é de uma inescapabilidade às forças onipresentes da lógica 

do capital, com as quais é impossível não negociar, já que não há 

qualquer local ideal de abrigo, mas continua sendo imprescindí-

vel reinventar as possibilidades de fuga da produção a esta lógica 

totalizadora, buscando também a fabricação de outros valores.

Um caminho seria evidenciar que o mercado não se constitui 

como um bloco único, e apostar na multiplicidade das forças 

ali envolvidas: pode-se então negociar espaços para produções 

que apontem para a construção de outras estruturas de inserção 

dos trabalhos no jogo econômico. Caberia também à inquietude 

dos artistas menos conformados inventar formatos de ação, que 

tanto sensibilizem as galerias a mudanças conceituais quanto 

desenvolvam, sob a forma de agências autônomas, propostas 

de disseminação de suas experiências de trabalho e linguagem.

Estas observações dizem respeito principalmente ao circuito 

de arte brasileiro, em que as principais galerias existentes têm 

que lidar com um público comprador de perfil majoritariamen-

te conservador, penalizando a circulação de trabalhos menos 

comprometidos com a utilização de suportes convencionais e 

linguagens já reconhecidas.



Fazer arte contemporânea no Brasil é debater-se em isola-

mento, em atmosfera de quase mutismo. É muito bom bater um 

papo sobre o trabalho realizado, a exposição recém-inaugurada, 

os grandes planos futuros e as descobertas de linguagem... Mas 

falar com quem? Conversar com quem? “Espelho, espelho meu, 

existe artista mais genial do que eu?”. A frase famosa da bruxa 

soa aqui como armadilha para o artista desavisado que pensa 

ser a nova Branca de Neve (li há tempos na revista Artforum que 

Mondrian enviava de NY, para a irmã na Holanda, postais da 

Branca de Neve, que ele adorava. Talvez branca sobre branca 

fosse a tara do genial holandês).

Artistas cultivam certos rituais de cumplicidade entre si: 

existe uma fala que corre “inter-estúdios”, conversas ao pé do 

ouvido que deslizam à meia-voz na visualidade escancarada 

dos vernissages. Este zumbido muitas vezes é nobre (quando 

fantásticas e inovadoras teorias saem das bocas ali mesmo, em 

estado bruto), e outras vezes é baixo (a maledicência produtora 

de estereótipos, a vulgar fofoca ácida). É inegável que a conversa 

mundana dinamiza o ambiente da arte, onde a moral não tem lu-

gar e o imperativo ético aflora como garantia de estruturação das 

debater ou debater-se?
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linguagens, das posturas e atitudes dos artistas. É fácil imaginar 

Picasso e Braque comentando o cubismo, ou Marcel Duchamp e 

Man Ray divertindo-se com seus projetos, entre um lance e outro 

da partida de xadrez. Mais difícil é acreditar que aqui e agora, 

na América Latina, numa capital qualquer do Brasil, possamos 

estar falando algo significativo ao nosso interlocutor de vernis-

sage, enquanto o vinho branco espera na taça. Grandes negócios 

definem-se nos bastidores; o meio de arte hoje é extremamente 

competitivo – cada qual em busca de lugar à sombra do violento 

sol tropical, esquecendo-se que a arte avança, mesmo, naquele 

papo que parece furado, mas que é afiado e desafia as coisas a 

ficarem como estão.

Um debate, texto, entrevista ou palestra é maneira de tecer 

publicamente considerações do tipo exposto acima, produzir 

discurso a partir de experiências dentro do campo da arte e suas 

fronteiras. Estas formas de ação também possuem seus rituais, 

mas a condição de se estar ocupando uma esfera pública dimen-

siona as ações e os efeitos para um patamar de acessibilidade 

e de jogo político: marcar posições, abrir questões, configurar 

polêmicas etc.: lances importantes na construção da imagem 

do artista, sua dimensão pública e figuração na cultura. Ainda 

que o lugar do artista seja eminentemente problematizador, 

um modo de exercê-lo passa pela intervenção nesses espaços 

públicos de discussão. Se todo mundo conhece o célebre rosto 

do cantor popular e da atriz da novela das oito, o importante 

artista contemporâneo circula anônimo pelas ruas da cidade: 

a visibilidade de suas propostas tem o preço da invisibilidade 

corporal (há aqueles que fazem da construção de alguma corpo-

reidade pública seu próprio trabalho). A força de sua ação está 

em torno de nós, mas, paradoxalmente, não a vemos: isto é arte 

contemporânea. Abram os olhos!



Como o próprio nome indica, o grupo MAGNET1 pretende 

exercer uma modalidade de prática coletiva a fim de fazer as 

coisas se moverem e modificarem. Isto é, instalar um campo de 

atração e repulsão, um núcleo magnético que concentre e produ-

za forças invisíveis, mas que se tornam visíveis somente através 

de seus efeitos nas coisas, estruturas e pessoas (seres vivos). Cer-

tamente MAGNET é visto e sentido de modo diferente através de 

cada um de seus membros, que foram reunidos (assim imagino) 

por meio de um jogo de simultâneas coincidências e cuidadosas 

escolhas. O grupo compreende agentes em busca de vários tipos 

de conexões com o mundo da arte, revelando ricos padrões dis-

similares de agenciamento em relação ao circuito, sejam centrí-

petos ou centrífugos. Mas agora em que somos afinal um grupo 

de trabalho, a partida já se iniciou e nós seremos deslocados no 

espaço e no tempo em consequência do impacto das ações que 

1 Grupo internacional de trabalho formado em fevereiro de 2001 por iniciativa do 
International Institute for the Visual Arts (inIVA, Londres), composto por artistas 
e curadores de diferentes países. O objetivo deste coletivo é discutir as práticas 
artísticas contemporâneas sob a perspectiva da globalização. Participantes: Clifford 
Charles (África do Sul), Gary Stewart (Inglaterra). Gilane Tawadros (Inglaterra), Guil-
lermo Santamarina (México), Hou Hanru (China), Michelle Marxuach (Porto Rico), 
Ricardo Basbaum (Brasil), Steve Ouditt (Trinidad Tobago) e Suman Gopinath (Índia).

gestos locais, efeitos globais
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compartilharemos. É por isso que MAGNET me parece um tipo 

de agrupamento estranho e (talvez) mutante (logo, fascinante): 

cada um dos participantes carrega suas próprias experiências 

e referências, seus registros de disputas contra ou a favor de 

compromissos e comprometimentos locais (será que “local” é 

apenas o lugar em que estamos agora? Existe um lugar ao qual 

“pertencemos”?) – entretanto, que tipo de fantasia associamos à 

experiência “global”, enquanto realidade ainda a ser construída, 

inventada, avaliada, habitada? Como um grupo, MAGNET não 

tem outra escolha senão ocupar um espaço experimental; logo, 

MAGNET necessita desenvolver novas formações dos sentidos 

(para incrementar a percepção) e repertórios instrumentais (para 

desarmar armadilhas, criar abrigos).

É quase um consenso (além de um modismo) entre aqueles 

que trabalham com arte hoje, que muitos aspectos do jogo da arte 

têm sido disputados num teatro de operações global. Obviamente 

é possível perceber que muitas outras épocas e culturas dispu-

seram também, a seu modo, de uma amplitude de perspectivas, 

que transcendiam ambientes estritamente locais – a noção de 

“global”, portanto, sendo sujeita a inúmeras mudanças através 

dos tempos. Talvez pudéssemos pensar na palavra “cósmico” 

como muito mais ambiciosa do que “global”, esta última enfati-

zando um tom realista e pragmático, a primeira implicando uma 

mistura espiritual com as coisas e seres vivos. De fato, se desde 

o século XVI o mundo ocidental tornou-se mais extenso com 

a inclusão das Américas, e desde o século XX o eurocentrismo 

está sendo desmontado pela inclusão das perspectivas de pen-

samento de diferentes culturas de cinco continentes, agora, no 

começo de um novo milênio, o mundo parece estar se movendo 

em direção a cada um de nós representado pela imagem de uma 

superfície que pouco a pouco se encolhe – uma consequência dos 

espaços telecomunicativos e de comércio que potencialmente 

interconectam todos os países já estruturados em rede (isto é, 
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muito menos da metade do mundo). Podemos ver esta imagem 

como um construto tecnológico planejado para instalar-se no 

imaginário, marca suficientemente poderosa para seduzir uma 

audiência em busca do novo. Não é difícil de se supor este novo 

campo do global como tendo emergido em consequência do 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional atingido desde 

os anos 1950, implicando em novas práticas perceptivas que 

transformaram as noções correntes de tempo, espaço e experiên-

cia, gerando uma nova textura sensorial. Se este espaço potencial 

está sendo colonizado pelas grandes corporações econômicas 

operando num mercado Global, isto não significa que este espaço 

lhes “pertença”: de fato, estas companhias apenas se expandem o 

mais rápido que podem (o truísmo “tempo é dinheiro” nunca foi 

tão verdadeiro quanto hoje), na medida em que temem perder 

a competição por novas zonas de comércio. Mas é necessário 

trazer para um primeiro plano diversas estratégias de coloniza-

ção do global que pertencem ao espectro de práticas culturais 

e artísticas, mostrando que diferentes estratégias de fixação nas 

regiões do global estão de fato acontecendo.

De modo a evitar um fácil mal-entendido, não é correto consi-

derar o global como um “espaço” ou “território”, uma vez que não 

possui concreção física: considerar que Londres ou Nova Iorque 

são mais “globais” do que o Rio de Janeiro ou Mombay é tomar 

erradamente o conceito de global, colaborando ao mesmo tempo 

para torná-lo um elemento mais próximo dos grandes centros 

financeiros (isto é, fazer dele um item facilmente manipulável). 

Parece muito mais interessante tomar o global como um “campo”, 

uma região habitada por padrões de relacionamento em que as 

representações simbólicas podem ser redesenhadas e rearranja-

das. Não estamos distantes de um campo de batalha, para onde 

os grupos devem dirigir suas estratégias (não creio que existam 

aqui espaços para indivíduos isolados, no sentido tradicional: 

também a subjetividade precisa ser reenquadrada) e em relação 
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ao qual devem ficar atentos. Vejo que MAGNET deve conduzir 

a atuação “especializada” de seus artistas praticantes, curado-

res, trabalhadores e pensadores de arte para cuidadosamente 

desmontar certas estruturas do campo global com o objetivo 

de rearticular determinadas ferramentas operacionais válidas, 

como um modo de construir intervenções locais (lembre-se: o 

local pode estar em qualquer lugar). Assim, concebemos o global 

como um campo de relacionamentos em que atualmente ocorre 

uma batalha simbólica: a cada segundo são negociados sentido 

e representação, sendo que a arte tem um papel a desempenhar 

nesta cena – de ao mesmo tempo sensorializar e conceituar –, 

estabelecendo as condições para um campo experimental. O 

global, enquanto marca, é direcionado diretamente para a mente; 

mas, como um campo, volta-se para o exterior, formando um 

tipo de pensamento coletivo que conecta os corpos fisicamente 

espalhados pelo planeta. 

Armadilha ou miragem: aquele que está desatento pode 

facilmente abrir a porta e entrar, embora não exista espaço real 

do lado de dentro (não existe um interior!), nenhuma ação ali 

acontece, não haverá qualquer traço de movimento. A condição 

global é de pura atração, mas não produz nada a não ser efeitos. 

Nós repetimos: não se trata de um lugar a ser alcançado, mas de 

uma condição operacional a ser atingida, se desejamos intervir 

num certo cenário mundial. Trata-se de uma região a ser ocu-

pada com uma série de ferramentas ainda em desenvolvimento: 

sensorializar o global equivale a problematizar o campo corrente 

da sensorialidade, discutir as políticas da percepção, coletar os 

efeitos desviantes conforme padrões de rearranjo das represen-

tações (ou o que chamaríamos sua crítica). 

Não há sentido em trabalhar em relação ao global segundo 

uma estratégia de direção única: sendo este um espaço simbólico 

e linguístico, todos os gestos que alcançam sua estrutura mas 

não têm conexões com seu lado de fora apenas desperdiçam 
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energia em loopings cíclicos e autodestrutivos. Por isso que 

insisto em escrever um roteiro que localize um lugar específico 

para ações dentro de um contexto local: a conexão local-global é 

a combinação produtiva na medida em que articula dois campos 

diferentes e complementares que podem produzir efeitos um 

sobre o outro. Operar localmente, mas com um olho aberto para 

o cenário global é a fórmula que se provou valiosa (as grandes 

companhias o sabem muito bem) para tornar possível agir sobre 

as circunstâncias locais na roupagem de um significante móvel, 

um curinga político imprevisível a trazer jogos para a arena social. 

A tarefa estaria em deslocar este plano para as formas de ação 

características (e singulares) dos campos cultural e artístico (sem 

deixar de questionar o que particulariza ou não estas áreas), 

como modo de engajar-se num tipo particular de debate, no 

qual se acredita ser importante problematizar as experiências 

e discursos sensoriais, perceptuais e cognitivos. MAGNET é um 

instrumento errante que procura engajamento neste combate. 

Sob estas circunstâncias, os artistas brasileiros têm ati-

vamente buscado, de diferentes modos, diversas atitudes de 

envolvimento em direção ao apelo de uma dinâmica global. 

Hélio Oiticica, por exemplo, viveu em Nova Iorque por oito anos 

(1970-78), mas recusou-se a estabelecer ligações mais fortes com 

o circuito de arte local ou o mercado, preferindo cultivar uma 

permanente conversação com seus amigos no Rio de Janeiro, 

Londres ou Paris. Pode-se dizer que naquele momento a cultura 

brasileira era para ele uma referência deslocada, quase-mítica, 

presente como subtexto na maioria dos seus escritos de então: 

a recusa em jogar o convencional jogo da arte de Nova Iorque 

era mantida através de seu esforço consciente de conectar seu 

trabalho com certas referências particulares na cena interna-

cional (John Cage, Yoko Ono, The Rolling Stones) sem contudo 

abandonar os traços daquilo que havia inventado no Brasil – que 

o mundo só descobriria vinte anos mais tarde, dez anos após sua 
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morte. É possível ver esta atitude como uma resistência ativa con-

tra uma “internacionalizacão natural”  de seu trabalho: se deve 

haver uma arena internacional ela deve levar em consideração 

um modo de pensar diferenciado, uma outra atitude sensorial, 

uma política menos moralista do corpo e da sexualidade etc. 

Uma cena completamente diferente foi construída nos anos 1980, 

quando o circuito de arte brasileiro (como outros circuitos de 

arte ao redor do mundo) se beneficiou do fácil fluxo de dinheiro 

vivo da era conservadora Reagan-Thatcher e implementou um 

ambiente de galerias que iniciaram uma eficiente conexão inter-

nacional com o mercado de arte dominante. É possível dizer que 

estas ligações estavam já consolidadas nos anos 1990, quando 

algumas poucas galerias conseguiram administrar sua partici-

pação regular em feiras de arte e eventos, vendendo trabalhos 

para colecionadores internacionais e museus. Pode-se ver que 

a arte brasileira de alguma forma entrou para o teatro global da 

arte pela porta da frente, abraçando padrões de trabalho que 

trouxeram credibilidade para todo um conjunto de profissionais 

de arte – de artistas a curadores, críticos de arte e editores, gale-

ristas e colecionadores etc.: o completo rearranjo interno assim 

produzido não pode ser medido facilmente, mas sem dúvida 

que uma decisiva atualização do circuito ocorreu, em parte 

como consequência dos novos e influentes acordos de mercado 

obtidos, em parte como resultado de uma atitude mais acurada 

em relação às linguagens de arte e suas mediações. As questões 

mais óbvias e quase ingênuas que deveriam ser formuladas sobre 

este processo de mercantilização são: tendo em vista a arte e a 

história da arte brasileira e sua representação social, será a arte 

exportada pelo novo mercado de arte brasileiro representativa de 

que tipo de debates? Devido às fortes desigualdades econômicas 

que estruturam a economia brasileira e ao péssimo e desastroso 

índice interno de distribuição de renda, será que o mercado de 

arte brasileiro espelha estas mesmas características, fracassando 
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na distribuição do capital simbólico que produz? De que modo 

é possível hoje falar de uma “arte brasileira”, na medida em que 

sua mobilidade é determinada principalmente pelo fluxo de 

capital e não pelas questões levantadas pela produção mesma, 

mantida numa posição secundária? Dada a novidade trazida por 

sua presença num contexto global da arte, qual foi o impacto 

desta condição no circuito de arte brasileiro do final do século XX?

O tecido local da arte e da cultura brasileira é bastante mais 

complexo do que isto, revelando diversos esforços de engajamento 

dentro da cena contemporânea que abordam o contexto de modo 

mais crítico, isto é, evitando aceitar seus atuais contornos como 

naturais, fixos e estáveis. O forte contraste entre a configuração de 

um circuito de arte que já construiu seu acesso ao teatro global da 

arte e sua realidade interna de grandes dificuldades econômicas 

retrata uma situação em que os principais elementos que se des-

tacam são basicamente orientados em direção ao mercado, dei-

xando quase nenhum espaço para posições que levem em conta 

aspectos do debate crítico e cultural ou estratégias de resistência 

a este mercado. Entretanto, alguns artistas têm assumido a neces-

sidade de se organizar de modo a se capacitar a desempenhar um 

papel mais decisivo nos termos de uma política das artes. Graças 

(mas não exclusivamente) às iniciativas de artistas, os últimos dez 

anos revelaram um intenso trânsito de informações e experiên-

cias entre diversas partes do país, em que grupos assumiram as 

tarefas e deveres estratégicos da auto-organização. Muitas destas 

iniciativas são efêmeras, mas demonstram uma consciência 

diferente – atenta à importância dos processos de mediação na 

construção das linguagens artísticas – em relação ao circuito de 

arte. Uma revista como Item (publicada no Rio de Janeiro), grupos 

como Visorama (Rio de Janeiro), Arte Construtora (São Paulo/

Porto Alegre), Torreão (Porto Alegre), Alpendre (Fortaleza), Ago-

ra/Capacete (Rio de Janeiro), Camelo (Recife), Linha Imaginária 

(São Paulo) e Atrocidades Maravilhosas (Rio de Janeiro) – entre 
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outros – têm estado ativos na tarefa de inventar novos caminhos 

para o trânsito do trabalho de arte e seus conceitos: tais esforços 

provaram-se efetivos na produção de mudanças. Certamente 

nada disto seria possível sem os celebrados encontros (colisões?) 

que o mercado local estabeleceu com a cena internacional desde 

meados dos anos 1980: a entrada no teatro global (típico da nova 

ordem econômica emergente do final do século XX) produziu no 

cenário da arte brasileira uma forte conscientização acerca de 

quais eram as reais condições locais quando contrastadas com as 

promessas de uma dinâmica global e suas recompensas.

Trabalhar sob circunstâncias locais, mas estabelecendo 

relações entre uma rede global: este é talvez o primeiro passo 

estratégico que grupos independentes de artistas aprendem, 

como meio de se tornarem menos amarrados às conexões locais, 

assegurando uma mobilidade política necessária para produzir 

mudanças no ambiente em que atuam. MAGNET pode ser efetivo 

neste ponto: constituir um campo em que os problemas em torno 

do local/global sejam constantemente criados e desconstruídos, 

ajudando a estabelecer um conjunto de instrumentos para inter-

vir numa estrutura global – contaminando com inesperados vírus 

e memes as áreas de apoio linguístico, simbólico e lógico que a 

informam e constituem. Imagino o quão útil MAGNET pode ser 

enquanto estrutura conectada a certos pontos estratégicos da 

produção e discussão de arte, em torno dos diferentes circuitos 

locais, através de pessoas trabalhando como agentes ativos 

envolvidos dentro de demandas concretas da arte e da cultura.

MAGNET é a partir de agora um organismo vivo composto 

das partes de dez pessoas diferentes; ninguém sabe para onde 

está indo ou como irá se comportar, ou ainda para qual direção 

nos levará. Como um corpo coletivo, é muito maior do que cada 

um de seus membros e portanto cada um de nós deve ouvir o 

que ele nos diz para tentar experimentar o que pode trazer para 
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nós em termos de uma diferente percepção do mundo, das novas 

interfaces sensoriais que estabelece com as coisas. MAGNET 

foi já concebido como um dispositivo conectado com nossos 

corpos e mentes: uma coisa sobre a qual devemos pensar é por 

que, neste momento particular, um grupo de pessoas foi reunido 

para trabalhar sobre algo que não pode exatamente delinear o 

que será – MAGNET está localizado no âmbito dos gestos poten-

ciais. Quantos projetos foram já concebidos enquanto estratégia 

aberta e cujos objetivos são sentidos como pistas liminares que 

atraem os participantes para o centro dos eventos tanto quanto 

para suas bordas? A própria palavra “arte” está aqui sob ataque, 

e a proposta de MAGNET não acontecerá se nós não evitarmos 

(cuidadosamente) um amplo conjunto de certezas que utiliza-

mos quando nos referimos a ela. Sim, é um jogo interessante: 

atração x repulsão. Se evitarmos fixar-nos em uma ou outra 

posição poderemos abordar a economia entre ambas as forças 

como a dinâmica que nos conduzirá para algum lugar.

********************************

MAGNET− manifesto2

MAGNET é um grupo de artistas e curadores de diferentes 

partes do mundo.

NÓS queremos produzir um campo de trocas em bases glo-

bais, onde diferenças locais possam ser discutidas, confrontadas 

e problematizadas.

LOCAL é, para nós, uma palavra de múltiplos sentidos, que 

se altera de lugar para lugar, de contexto para contexto.

GLOBAL é, para nós, uma condição contemporânea com-

plexa, envolvendo aspectos sociais, econômicos e políticos. NÓS 

2 Texto assinado pelo grupo MAGNET e publicado em Magnet #1 - non-place, 
Londres, inIVA, 2001.
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não tememos assumi-la também como um espaço prazeroso 

para o desenvolvimento de contatos e a implementação de redes.

MAGNET atua entre o desenvolvimento das linguagens 

artísticas e suas mediações, deslocando-se através daquela es-

pessa membrana que impregna de coloração política a dinâmica 

entre arte e vida: MAGNET age na (micro) política da arte (em 

sentido amplo).

NÓS não somos representantes de nossos países, mas agentes 

que funcionam como pontos nodais de várias redes, conectando 

os contextos locais e globais. Acreditamos que MAGNET pode 

desempenhar um papel transformativo junto ao circuito de arte 

– extensões incluídas.

MAGNET enquanto grupo é uma entidade orgânica que 

ultrapassa seus membros individuais, uma forma de vida em 

si mesma, com comportamento não linear e imprevisível. (Nós 

perguntamos: onde MAGNET irá nos levar?)

MAGNET irá produzir uma revista e um website como 

passos iniciais em direção ao estabelecimento de ferramentas 

regulares para apoiar a continuidade desta discussão: “Como 

o fenômeno da globalização está mudando a natureza da ação 

artística e suas mediações?” Queremos desempenhar um papel 

ativo neste processo.

MAGNET é Clifford Charles, Gary Stewart, Gilane Tawadros, 

Guillermo Santamarina, Hou Hanru, Michelle Marxuach, Ricardo 

Basbaum, Steve Ouditt e Suman Gopinath.



O assunto deste texto é mesmo um tema pertinente à 

presente edição do Panorama: o trânsito do artista através de 

funções que ultrapassam a sua posição como simples produtor 

de obras de arte. O recuo no tempo pode parecer demasiado, 

mas a condição de ser um artista tem sido extremamente fluida, 

desde o abandono da artesania e virtuosismo como condições 

a priori para a produção da obra (encontramos ainda em Mário 

de Andrade uma insistência muito grande neste ponto) e sua 

inserção numa ordem econômica de mercado (sempre marcada 

por contradições e conflitos) – transformações que remontam 

ao início da era moderna – até as discussões acerca da morte do 

sujeito (do autor, do artista…) durante a euforia estruturalista, 

chegando ao conceitualismo e aos experimentalismos diversos 

com sua dupla insistência em especificidade e desaparecimento. 

Há muitas décadas os contornos do que pode ou não ser uma 

obra de arte dissolveram-se por completo, traço que se acirra no 

pós-1945 com a positivação da fúria negativa e irônica das van-

guardas históricas. Percebe-se logo que ser (ou não) um artista 

não é algo de que se possa exigir limites rígidos ou absolutos, 

revelando-se mais como um trânsito, um certo deslocamento 

o artista como curador
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através das coisas combinado com a produção de um espaço 

particular de problemas (o lugar do ‘poético’, que Bataille asso-

cia ao “mal”1), um determinado formular de questões em que 

objetos, situações, eventos e uma certa configuração do sensível 

estão envolvidos: este indivíduo (ou coletivo, claro) insere-se 

(é inserido: trata-se de uma atribuição que necessariamente 

envolve alteridade) numa rede de dinâmicas e num contorno 

de espacialidade em que se movimenta, deflagrando toda uma 

economia própria deste conjunto de operações. Assim postos, os 

limites que jogam com a determinação e a identidade do artista 

não mais se configuram em simples problema de cruzamento 

de fronteiras (entrar e sair), mas sim enquanto delineadores de 

uma figura de espacialidade que acaba conduzida a vivenciar 

estes atravessamentos a partir de uma possível singularidade de 

inserção: escapar das determinações de um campo ou mesmo 

amplificar sua atuação a partir de uma deliberada mistura de 

linhas de identidade marcam também a seu modo o território 

do artista e suas realizações – traço muito claro em algumas das 

mais importantes trajetórias artísticas do século XX, em suas 

superposições entre arte e ciência, literatura, filosofia, pedago-

gia etc. Seria interessante comentar algumas impressões de tais 

estratégias de superposição a partir da experiência da invenção 

e produção de exposições – o campo das ações identificadas 

como “curadoria”.

Não se trata de “ser artista todo o tempo”, ainda que André 

Breton tenha nos lembrado que o artista trabalha também 

dormindo, mas considerar certa ordem de circunstâncias em 

meio ao desempenho de funções variadas, sem deixar de prestar 

atenção a determinado elenco de questões: certamente o artista 

guarda como tesouro sua proximidade com a obra, exibindo os-

tensivamente um perfil cúmplice às manobras da produção. Não 

1  Ver “Baudelaire” de Georges Bataille, em A literatura e o mal. Porto Alegre: 
L&PM, 1989.
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há como eliminar a mistura com o trabalho que o singulariza, 

com o qual estabelece compromisso e a partir do qual aparece 

sintomaticamente contaminado, a arrastar ou buscar afinida-

des e ressonâncias deste contágio: como elemento antípoda se 

apresenta uma permanente ânsia por alteridade que ao mesmo 

tempo desperta e desmobiliza o processo das contaminações, 

tornando clara uma dimensão de permanente relatividade e frag-

mentação de qualquer gesto e resultado. Como se para o artista 

existisse a constante demanda pela instauração de um centro, 

a partir do qual tudo gravita de modo centrípeto e centrífugo: 

perceber a relatividade de sua própria posição central é algo que 

custa muito caro a qualquer poética e todo o artista se cerca de 

variados cuidados rituais neste deslocamento. Se hoje este gesto 

figura como ferramenta importante – saber perceber e habitar 

o espaço de mediações em que se constroem as noções do “eu” 

e do “outro” – é certamente como sintoma de uma época em 

que se nota claramente a transitoriedade das regiões centrais, 

sua efemeridade e condição de contínuo deslocamento. Esta 

movimentação para fora de si não deixa de ser uma condição do 

próprio exercício do gesto poético, que foge do loop narcísico e 

busca hospedagem no corpo do outro – espectador, audiência, 

público… – mas que também pode ser encontrada no elenco de 

práticas daqueles artistas que se inscrevem na tradição de hibri-

dização junto a poéticas alheias, em que buscam as singularida-

des da alteridade conforme se manifestam através de seu próprio 

jogo de corpo: o exercício de atividades – institucionalizadas em 

maior ou menor grau – de interlocução informal e produção crí-

tica, por exemplo, ou de agenciamento de trabalhos e curadoria. 

Tais artistas de algum modo colocam-se como atravessadores a 

partir de quem múltiplas alteridades vêm a se constituir discur-

siva ou espacialmente – mas o decisivo acaba sendo mesmo a 

(feliz) impossibilidade de anulamento da própria poética, cuja 

presença produz o tempero característico desta expressividade 
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híbrida e múltipla: falar do outro sempre através de si mesmo é 

falar de si através do outro. Daí não ser simples coincidência ou 

“acidente lírico” o fato de muitos dos principais críticos de arte 

serem poetas, escritores inventores de linguagem: na inevitável 

explicitação de sua condição de proximidade para com a pala-

vra é que se passam as manobras e operações verdadeiramente 

intersígnicas onde volumes de sentidos e camadas de juízos são 

manuseados – espaços que incorporam  transcriações imagem/

palavra em que aquele que escreve igualmente transparece en-

quanto usina de maquinações poéticas. 

Se o lugar do agenciamento crítico tem sido explicitado 

como região de invenção de linguagem – espaço em que a 

discussão crítica se aproxima de sua dimensão poética, sob o 

efeito de “poéticas em entrelaçamento” –, o que se passa no caso 

do possível “jogo curatorial”, quando a ação de agenciamento 

é voltada especificamente para a construção de exposições? 

Na perspectiva até aqui desenvolvida, o artista como curador 

situa-se inicialmente a partir de um não aniquilamento – quase 

uma afirmação, talvez – dos parâmetros de seu próprio fazer. 

Entretanto, a perspectiva aí colocada afasta-se de um simples 

agenciamento discursivo, para incorporar a dimensão da reali-

zação de um evento: o número de variáveis envolvidas aumenta 

enormemente (mas um evento pode ter qualquer dimensão, 

micro ou macro), uma vez que há neste caso a experiência direta 

do confronto com as obras, seja de que jeito for. Neste tipo de tra-

balho há em geral uma maior presença do aparelho institucional, 

pela obrigatoriedade das condições de produção e organização 

do evento, tornando inevitável um enfrentamento burocrático 

com questões organizacionais e financeiras: pode ser tentador 

afastar-se das especificidades de linguagem próprias deste setor, 

mas não há como eliminá-las, já que significam mesmo cuidar 

das dimensões de viabilidade da exposição em seus múltiplos 

compromissos e em seu jogo econômico. Ainda que a lógica 
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de produção da arte contemporânea tenha há muito assumido 

uma relação esclarecida nos termos de sua inserção no fluxo do 

capital, esta é uma questão em que sempre se encontrará um fio 

de tensão absolutamente insolúvel, no choque entre diferentes 

utilizações do tempo e na administração dos resultados. Talvez 

se possa indicar pistas deste antagonismo através das figuras 

do “público” e do “espectador”: enquanto que o primeiro é 

caracteristicamente definido através de números (“quantos 

visitantes?”) ou estatísticas classificatórias (“de que faixa etária, 

idade ou classe social?”), o segundo revelaria um personagem 

singularizado em contato direto com a obra, envolvido em um 

processo de fruição sensorial. Em termos ideais, uma exposição 

ou evento bem-sucedido seria aquele em que o indivíduo entra 

enquanto “público” e sai “espectador”, transformado pela experi-

ência, tocado pela – e tocando a – obra de arte. No balanço destas 

duas posições extremas estariam envolvidas questões acerca da 

funcionalidade da arte e sua busca por resultados “em tempo real”: 

enquanto o contador checa o balanço para auferir as contas em 

busca do saldo positivo ou crescente, ansioso por transmiti-lo 

ao patrocinador, o poeta contabilizaria a conquista de questões 

cuja conclusão permanece em aberto, problemas no sentido de 

uma proximidade com os fluxos da vida e da existência, traços de 

sensorialidade e percepção em atualização através da experiên-

cia do aqui e agora. Ainda que nenhuma dicotomia se expresse 

no mundo real de modo tão linear, estes dois polos estabelecem 

demandas-chave do evento, cada qual exercendo seu  magnetismo 

e posicionando os personagens durante o processo, indicando o 

perfil da realização através da ênfase nesta ou naquela direção 

(que fique claro: não existem apenas duas, mas a combinatória 

das possibilidades envolvidas nas linhas de fuga do binarismo 

simplificador, atingindo-se sempre condições reais complexas). 

É interessante perceber, nesse sentido, o gesto do artista Da-

vid Medalla ao conceber a London Biennale 2000, intitulando-se 
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seu “presidente e fundador”: o projeto consistiu na construção 

de um evento “totalmente gerado por artistas”2, que utilizando 

a marca de uma “bienal” imprimisse um funcionamento com-

pletamente diverso do esperado em uma situação com esta 

característica, de modo a desenvolver um modelo mais orgânico 

e menos burocratizado e hierarquizado. Claro que se trata mes-

mo de um comentário crítico ao gigantismo de um certo tipo 

de evento de arte contemporânea, mas há ainda a vontade de 

construir uma intervenção neste debate, ao tornar exequível um 

outro formato de atuação. Se as linguagens da arte já incorpo-

ram em suas poéticas uma inteligência do circuito – estratégias, 

mediações, construção de imagem, manobras políticas etc. – a 

London Biennale 2000 constrói sua presença a partir de um 

aproveitamento desta possibilidade: ao deslocar seus habituais 

procedimentos poéticos (“funcionalizando-os” de outro modo) 

para a administração de um acontecimento artístico coletivo – na 

passagem das atribuições do artista para aquelas de “presidente 

e fundador” (curador?) – Medalla contamina a linguagem do di-

rigente institucional com a mesma dimensão erótica e sedutora 

que imprime em seus trabalhos; porém aqui ela desliza para o ou-

tro de maneira diversa, solicitando-o não enquanto espectador, 

mas reconhecendo nele a competência para o desenvolvimento 

de jogos de linguagem sofisticados e legitimando-o como parte 

do tecido da arte contemporânea. O interesse mobilizado pelo 

evento inventado por Medalla decorre do sucesso desta operação 

de superposição de papéis e redirecionamento poético, que tanto 

2  O parágrafo inicial da carta convite escrita por David Medalla para a London Bien-
nale 2000 dizia: “A Bienal de Londres será inteiramente realizada por artistas. Estará 
aberta para qualquer artista de qualquer lugar do mundo. Não haverá restrição de 
idade, sexo (gênero), nacionalidade ou raça. Um artista pode participar da bienal 
simplesmente enviando três cópias – para mim em meu endereço em Bracknell – de 
uma fotografia (no tamanho aproximado de um cartão-postal) de si mesmo(a) (ou 
de uma pessoa próxima) portando uma flecha (de qualquer tamanho ou material) 
inscrita com as palavras ‘BIENAL DE LONDRES 2000’ e seu próprio nome (a foto-
grafia deve ser tirada em frente à estátua de Eros em Piccadilly Circus, Londres). 
Não há taxa de inscrição.”
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reposicionaram um evento de dimensão coletiva em um formato 

ágil e aberto quanto adicionaram uma outra camada de sentido 

ao seu próprio trabalho. 

Dentro do âmbito desta mostra – Panorama 2001 – a questão 

se apresenta com alguns nuances próprios, e é evidente que tomou 

parte mesmo de seu projeto de construção: é inegável a atenção 

dispensada a esta situação de atravessamento de papéis, desde 

a presença entre os curadores de alguém que não exerce a ativi-

dade em tempo integral e possui uma trajetória de intervenção 

no circuito enquanto artista, até o convite para a participação na 

exposição de uma série de nomes cujo percurso é marcado por 

este tipo de trânsito. Também o interesse em  relação aos projetos 

coletivos de artistas – onde a posição de um artista-agenciador 

fica absolutamente explícita – revela as pistas de uma investi-

gação em curso em torno do lugar do artista e suas atribuições, 

limites e linhas de fuga. Quando se olha de perto as organizações 

coordenadas por artistas, um aspecto que imediatamente vem à 

tona é a não conformidade, para a maioria de seus membro, ao 

modelo da “carreira” artística – o chamado modelo “de sucesso”, 

indicando como deve ser o “artista bem sucedido” (não se trata de 

uma imposição mas de um modelo que se percebe hegemônico, 

também sujeito a mudanças e transições), parece não admitir lugar 

(só a custo de muita insistência e persistência) para estes trajetos 

que inventam e acumulam outros percursos frente ao circuito; 

talvez esta comparação possa ser mais produtiva se olharmos 

essas diferenças em termos de modelos de espacialidade, em que 

a posição deste ou daquele papel é percebida em seus espaços 

de movimentação, deslocamento e mapeamento. A mecânica 

do circuito não é inocente ou natural, claro, e, mais do que isso, 

evidencia-se francamente – não há qualquer novidade neste 

enunciado – em sua premiação imediata outorgada através do 

estímulo aos formatos de “carreira” que consagram a curto-prazo 

o artista individual produtor de objetos de comercialização não 
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problemática: este é um dado que pertence a uma espécie de lógica 

estrutural do sociocapital e que permeia mesmo diversas camadas 

do real – tanto estruturas quanto corpos. Mais uma vez, fugindo 

de qualquer esquematismo, um olhar mais curioso deve trazer à 

tona trajetórias que traçam diversas outras espacialidades, em que 

o artista emerge em posições de hibridizações poéticas variadas 

e constrói inserções de identidade na  deriva – em suas linhas de 

fuga – de carreirismos ligeiros e automatizados: isto se dá com 

certeza no traçado proposto por estes artistas-agenciadores que se 

organizam em polos de proposição e fomentação de atividades de 

arte contemporânea – Alpendre, Grupo Camelo, Agora/Capacete, 

Torreão, Linha Imaginária, por exemplo. Além da disponibilidade 

para refletir sobre suas escolhas poéticas e de linguagem numa 

matriz que contempla a recepção e acolhida do outro – a atuação 

crítica que comentamos inicialmente – estes artistas têm ainda que 

administrar a dimensão política de seus deslocamentos e atitudes, 

conscientes de como esta sua ação de agenciadores influe na trama 

de contatos que constituem o circuito de arte – portas se abrem e se 

fecham a partir deste jogo (mais um a ser conduzido…), que influe 

diretamente na recepção de sua própria produção (que afinal é um 

dos itens básicos na legitimação de seu “estar” dentro do circuito).

Talvez um primeiro balanço que se possa fazer da presença 

de diversas estratégias coordenadas por artistas no atual mo-

mento da arte brasileira, assim como da atuação, consciência 

e consistência de diferentes e variados artistas que negociam 

suas presenças no circuito a partir de uma caracterização 

muito menos estreita de seus papéis enquanto “produtores 

de arte”, deva passar pela percepção de que está em curso um 

outro arranjo poético da cultura – um período de invenção de 

estruturas de pertencimento e narrativas legitimadoras: há um 

desejo de escrever (ou reescrever) inscrições, deslocar certos 

acomodamentos para um arranjo mais dinâmico e produtivo, 

movimentar e reinventar mecanismos e circulações. Quando o 
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poético se aproxima deste modo do jogo institucional (do qual 

não deveria realmente se afastar), forçando sua presença junto 

às demandas mais formais e pesadas da economia, burocracia 

e hierarquia política e social, é sintoma e sinal de que alguma 

agudeza de preparação e delicadeza de pensamento estão sendo 

reinvindicados como ferramentas necessárias – menos idealiza-

das e mais próximas das lutas do dia a dia. Não é por acaso que 

manobras antagônicas, de grande porte – sempre sob a aura de 

alguma grandiosidade desmesurada ou truculência na condução 

do processo –, estão em curso no presente momento enquanto 

estratégias ligadas à construção de uma possível realidade da 

arte brasileira para exportação: tal antagonismo entre “presen-

ça insinuante do poético” x “grandiosidade brutalista do jogo 

econômico-institucional” somente confirma a importância do 

sintoma e aponta como o primeiro termo da dicotomia se faz 

significativo e decisivo no quadro da atualidade. Um momento 

assim agrega ainda importância por indicar mobilidade e po-

tencialidade de transformação, mas não enquanto jogo utópico 

e sim como resultado de dinâmicas imediatas, em processo de 

ebulição e de conquista de eficiência, ao seu modo. Existe uma 

expressão de cunho modernista que entretanto guarda impor-

tante atualidade: “cada vitória do artista é uma derrota para a 

sociedade” – não se trata aqui de um confronto (hoje ingênuo) 

entre aristocracia cultural e público burguês banalizado, mas 

sim de uma função do poético que não se deve perder de vista, 

portadora de um horizonte de resultados que não se contabilizam 

em cifras, mas em intensidade perceptiva, desnaturalização e 

questionamentos. É sempre interessante quando se percebe a 

arte a se aparelhar com um tecido poético-institucional que in-

corpora em sua prática dimensões não discursivas de linguagem; 

tais situações não são frequentes, de modo que quando ocorrem 

merecem atenção e um olhar cuidadoso.





Mistura

Situação em que os objetos estabelecem uma 

relação de acoplamento e contaminação recí-

proca, resultando numa perda de nitidez dos 

contornos que os separam uns dos outros. Esta 

dissolução de fronteiras produz um estado de 

hibridização em que as unidades “possíveis” são 

postas em transitoriedade, emergindo enquanto 

novos objetos instáveis num espaço de problemas 

compartilhado por todos.

Confronto

Situação de investimento na alteridade em que 

se aposta na diferença como valor. Há uma fuga 

das políticas do consenso e uma consequente 

politização da percepção no sentido da produção 

de uma diversidade sensorial. Contra a tirania da 

intimidade se quer afirmar a amizade e outras 

formas transversais de agrupamentos em sua 

dimensão política, como fuga dos efeitos homo-

geneizantes das práticas institucionais.

mistura + confronto



ricardo basbaum

78

PDF enviado 
para 
imprensa

Os dois conceitos transcritos acima orientaram a concepção 

e desenvolvimento desta exposição – não necessariamente nesta 

ordem. Sim, foram escritos nas últimas semanas, finalizados 

pouco antes da inauguração da mostra. Havia muita pressa 

e bastante nervosismo junto à equipe de produção (por que 

sempre há nervosismo e ansiedade nas equipes de produção?). 

Pouco importa, neste caso, a sequência cronológica, a ordem 

dos fatos temporais: se os conceitos foram deitados no papel ao 

calor dos últimos minutos, posso afirmar que há muitos meses 

já rondavam meus ouvidos, habitavam meu coração (ou seja, cir-

culavam sob aspecto proteico pelo plasma sanguíneo). A ordem 

dos fatores não é o mais importante num processo de criação. Se 

o planejamento desta exposição (I) iniciou-se com uma reflexão 

acerca de alguns aspectos pós-coloniais que poderiam informar 

algo acerca da dinâmica dos circuitos de arte contemporâneos 

(brasileiro e português); (II) desenvolveu-se sob silêncio espan-

toso por longos meses; e (III) finalmente concretizou-se em torno 

de duas simples proposições – bem, trata-se de manejamento e 

controle de uma economia de forças que, mesmo soltas (pois sua 

região preferida é aquela do imponderável, que felizmente insiste 

em insinuar-se) e aparentemente selvagens ainda reclamam e 

exigem atenção, continuam à procura de corpos para inscrever-se 

e produzir acontecimentos. 

“Como uma exposição de arte contemporânea é concebida 

e construída?” Esta importante pergunta rodopiava ao meu lado 

no início dos trabalhos – o convite primeiro deu-se por volta de 

setembro de 1999, através de Paulo Cunha e Silva, no Rio de Ja-

neiro – e prosseguiu, sempre, rodopiando até seu encerramento 

(isto é, com a exposição montada e a inauguração processada). 

Está em jogo aí, é claro, o papel do curador-comissário1: tendo 

estado quase sempre mais próximo das possibilidades de pro-

1 Adoto neste texto a dupla grafia do termo, uma vez que “curador” é de uso corrente 
no Brasil e “comissário” em Portugal.
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dução de meu próprio trabalho, desta vez a experiência (não 

inédita, que fique bem claro, tendo eu já me aventurado neste 

campo anteriormente) exigia uma localização diversa dentro 

da trama. Sempre há uma trama, um percurso a ser articulado 

como mecanismo de condução ao resultado que se espera (uma 

pergunta: admitindo francamente a não linearidade do mundo, o 

“resultado que se espera” já nasce como proposição condenada; 

daí que este resultado só pode ser imprevisível e é necessário 

assumir esta lógica do acidente; logo, espera-se desde sempre o 

“inesperado”, que pode chegar a qualquer momento); e sempre 

há que se suscitar ou estar aberto ao que não pensamos, de jeito 

nenhum, desde o começo do projeto. Aqui, creio que o importante 

é mesmo deixar claros certos referenciais iniciais: “sim, gostaria 

de ter na exposição artistas que não estabelecessem uma relação 

demasiadamente naturalista com o circuito, isto é, que provoquem 

algum tipo de tensão, tenham sido atravessados por alguma forma 

de esquecimento, ou mesmo tenham distribuído a potência de 

suas obras em atividades variadas que possam ter produzido, em 

algum momento, espaços de invisibilidade para suas propostas”. 

Estas são impressões que se tornaram efetivas principalmente ao 

lado dos artistas brasileiros – sintoma evidente e propositalmente 

não recalcado da clara proximidade minha com esta produção; 

maior, certamente, do que com aquela, a portuguesa.

A pergunta que me lançaram, quase uma dezena de vezes: 

“você cura-comissaria artistas ou obras?” A resposta na ponta da 

língua sempre vinha imediata – “artistas, é claro”. 

O acesso à arte contemporânea portuguesa deu-se quase 

como retomada de um contato inicial que teria sido abreviado 

devido a uma série de circunstâncias2. Meu olhar estrangeiro 

sobre a arte de Portugal reivindica este momento como decisivo 

para sua formação – por quê? Talvez por preguiça ou acomo-

2 Em julho de 1994, convidado por André Magalhães, realizei exposição individual 
no CAPC. Nesta ocasião entrei em contato com Miguel Leal, Cristina Mateus, Luís 
Palma, Paulo Mendes e Miguel von Hafe Pérez.
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dação; talvez por autocircunscrição em um recorte específico, 

preciso, em que me vi cercado de personagens potenciais que, 

no decorrer dos anos seguintes só iriam aumentar a importân-

cia de sua participação no cenário local. Destaco este dado dos 

encontros – obra do acaso, desimportante sob a maioria dos 

aspectos, sobretudo biográficos, mas relevante enquanto marca 

deflagradora de um trajeto que se mostrou útil no correr dos 

anos seguintes, em que mantive correspondência (ir)regular 

com Miguel von Hafe Pérez. Gostaria de enfatizar: estes dados 

indicam que a apreciação que faço do circuito de arte de Portugal 

é atravessada pelo sabor de encontros cuja ressonância se faz 

presente ainda agora, quando é possível fruir – como se estivesse 

mirando um gráfico, desenho ou diagrama3 – as linhas também 

em seus percursos, desencontros, desvios, reforços e superpo-

sições. Quero dizer: isto já é índice de alguma convergência dos 

percursos da arte contemporânea portuguesa e brasileira na pele 

de alguns poucos personagens. Repito: trago à tona relações de 

amizade não enquanto iluminadoras de intimidades ou relações 

interpessoais, mas para acentuar seus aspectos “exteriores”, 

voltados ao lado de fora dos corpos4: construção de alianças, 

acordos estratégicos, cumplicidades, modelos de ação etc. É 

preciso valorar esta dinâmica para resguardar a importância 

de algo próprio ao ambiente da arte em sua comunidade de 

personagens (é aqui que se instauram as poéticas das passagens 

entre arte & vida), que funciona também como resistência às 

demandas quase sempre reterritorializadoras dos aparelhos 

institucionais, em que a lógica do (agora também bio) capital e 

a mecanicidade das relações torna-se hegemônica, formatando 

corpos e processos.

Muitos dos artistas que tomam parte de Mistura + Confronto 

assumem ou assumiram, em seu posicionamento em relação 

3 O diagrama deste percurso pode ser desenhado a qualquer momento.
4 Ver Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, de Francisco Ortega, 
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2000.



manual do artista-etc

81

PDF enviado 
para 
imprensa

ao circuito de arte, papéis que ultrapassam o gesto de produção 

voltado exclusivamente para sua própria obra, para situarem-se 

como “artistas que escrevem”, “artistas curadores-comissários”, 

“artistas que participam de coletivos ou grupos”, “artistas arqui-

vistas e/ou pesquisadores”, “artistas-professores ou atores do 

aparelho universitário”. Poderíamos escrever “artistas-etc”, quase 

como paradigma para a problematização: “ainda onde anda o 

artista-artista?”5 Este último personagem (assim, ser duplicado) 

vigora apenas sob a possibilidade de acordos econômicos com 

o mercado de arte, inevitavelmente agenciado pelas galerias, 

como se a condição da autonomia econômica fosse sempre a da 

exigência da venda total de si (Fausto...). Este lugar ao sol vive 

sob os riscos do solipsismo, autorrepetição, narcisismo circular, 

envelhecimento precoce etc. (hábitos liminares esvaziadores do 

sentido mesmo da existência) – sim, não se pode perder de vista 

que uma recepção não problematizadora do circuito de arte as-

sume como natural a mecânica da compra & venda, isolando o 

artista de outros processos para prepará-lo enquanto produto in-

dividualizado identificado pela assinatura; uma identidade clara, 

sem ambiguidades, que atende à máxima “o freguês tem sempre 

razão”. Ainda que seja inevitável reconhecer a inescapabilidade 

de qualquer artista à tradição e trajetória de negociações com a 

lógica hegemônica do circuito (isto é, promoção, divulgação e 

vendas), é fundamental que se cobre uma atitude que invista na 

desnaturalização destes processos, que saiba forçá-los ao desen-

volvimento de diferentes caminhos e que o automatismo desta 

lógica (toda lógica abriga frestas por onde pode ser pervertida) 

se curve às exigências mais sensíveis de inserções, atitudes e tra-

balhos diferenciados. Claro, quem é capturado e se desenvolve e 

desdobra através dos caminhos e acoplamentos do “artista-etc” 

muitas vezes investe na proposição destas atividades outras en-

5 Não estamos aqui sob a esfera de influência de Ad Reinhardt (“art-as-art...”), ainda 
que conexões possam ser estabelecidas.
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quanto “obras de arte”, isto é, procura acentuar as intensidades 

de tais atuações até o limite das passagens tênues entre arte & 

não arte & antiarte & an-arte6 – trata-se de estabelecer formas 

de deslizamento, de modo a produzir contaminações recíprocas 

entre os dois campos (arte & etc.): “o texto como obra de arte”, “a 

revista como obra de arte”, “a exposição com obra de arte”, “a aula 

como obra de arte”, “o arquivo como obra de arte” etc. Sim, estes 

gestos (ao contrário do que se pensa) produzem rebatimentos no 

circuito de arte, desconstruindo a imagem-clichê do artista (seja 

qual for, cada tempo-local-cultura produz seus próprios clichês) 

e estabelecendo outra frente de rearranjo e tensionamento. Hou-

ve, por parte deste projeto de curadoria-comissariado o propósito 

de reunir alguns muito ativos “artistas-etc”, apostando que destas 

confrontações físicas interpessoais uma múltipla fomentação 

pudesse brotar. Sabe-se que tais artistas empreendedores desem-

penham importantes papéis enquanto agenciadores concretos 

de gestos de produção contemporâneos (estímulo à produção 

de novas obras, publicações, exposições, documentos etc); logo, 

a criação de um ambiente de troca de experiências favorece 

potencialmente o florescimento de intercâmbios (de diversos 

tipos, modalidades e espécies) segundo vontades imediatistas ou 

bem organizadas estratégias. Espera-se – devido à alta qualidade 

e garra dos artistas envolvidos – que algumas passagens tenham 

sido projetadas nesta exposição, mas, sabe-se, efeitos aqui são 

mesmo de longo prazo, lenta disseminação.

O lugar ocupado em Mistura + Confronto pela tarefa de 

curadoria-comissariado foi atravessado por uma tensão seme-

lhante: curador-artista, comissário-artista, quem é este perso-

nagem? É preciso dizer que a indagação se produzia não apenas 

enquanto fulguração exteriorizante, assunto de conversas nas 

6 Regiões fronteiriças do campo da arte em suas linhas, conforme estabelecido por 
Allan Kaprow em sua célebre série de ensaios “The education of the un-artist Parts 
I, II e III”, incluídos em sua coletânea Essays on the blurring of art and life, Berkeley 
e Los Angeles, University of California Press, 1993.
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rodas próximas, mas também como drama, encenação interior. 

O atravessamento do problema neste eixo dentro-fora traz à 

questão um colorido próprio, facilitado pela condição de estarem 

ação, em pleno trabalho (o que é usualmente considerado como 

“proximidade entre teoria e prática” pode ser melhor percebido, 

por exemplo, enquanto “vivenciamento do discurso em sua ins-

crição corporal”), permanentemente imerso no campo de forças 

constitutivo da cena, do combate. 

Observação: para a arte brasileira este atravessamento 

dentro-fora é um problema que já conta com alguma tradição, 

iniciando-se em Lygia Clark (“Linha orgânica”, 1956: membranas, 

fronteiras, regiões de contato possuindo autonomia em si mes-

mas; “Caminhando”, 1964: fita de Moebius, a contínua inversão 

interior-exterior) e atualizando-se com Tunga (“Ão”, 1981: a 

topologia interior do toro abrindo-se num passeio de carro) e 

Tatiana Grinberg (“Desocupado”, 2001: o visitante percorre o 

interior de uma estrutura de montagem do museu, acessando 

daí a arquitetura e a paisagem exteriores). A palavra aqui já 

seria “transatravessamento”: ser invadido com toda força pela 

intensidade das inversões contínuas.

Transatravessamento: é parte constitutiva deste percurso 

construir pequenos comentários – em forma de cascata – se-

gundo a “experiência nada exemplar deste curador-comissário-

-artista”. Desde logo, o leitor nota neste parágrafo a inversão, em 

que a escrita assume um tom retrospectivo de contato com um 

processo já realizado. Mas isto servirá apenas para nos lançar 

ainda mais adiante. Veremos. Perceber o local da curadoria-

-comissariado a partir de suas relações internas, talvez tenha 

sido o mais decisivo: o que faz, afinal, o curador-comissário? 

Além disso, pode a exposição finalizada, aberta ao público, ga-

nhar caráter autoral, a assinatura do curador-comissário? Qual 

a relação do curador-comissário com a produção de sentido da 

exposição, seja como evento ou como obra? Em que ponto do 
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projeto o transatravessamento específico curador-comissário-

-artista se faz presente? Afinal, é mesmo legítima tal demanda? 

Claro está (muito já se escreveu sobre isto) que a construção 

deste posto de trabalho (curador-comissário) é fruto de rear-

ranjos do circuito nos tempos de uma hiperinstitucionalização: 

se hoje, esta posição coloca-se quase como imprescindível na 

legitimação do processo expositivo, é porque se faz necessária 

– por uma conjunção de fatores com certeza extra-artísticos. Tal 

personagem vem a perseguir sua identidade de trabalho já sob a 

pressão de um espaço a ocupar, cuja exigência parece-me sem 

dúvida de cunho institucional. Afinal, localizar as decisões de 

como e quando trazer a público trabalhos de arte, sob o crivo de 

fazê-lo segundo um bem cuidado plano de apresentação – seja 

conceitual, comunicativo ou financeiro – é uma demanda que 

incorpora e aceita a dimensão de complexidade do problema 

da recepção da obra, hoje. É possível notar aí uma preocupa-

ção com o “público”, ou seja, uma figura referente à recepção 

coletiva, social, da exposição em sentido amplo: atende-se às 

demandas (legítimas, ao seu modo, por que não?) da moda e 

do marketing assim como aquelas (mais nobres... ?) de cunho 

intelectual e prospectivo, indicativas mesmo das questões 

importantes a serem discutidas na atualidade. Enquanto que 

a tradição da “participação do espectador” – contemporânea, 

convém lembrar, de formulações acerca da “obra aberta” e da 

“estética da recepção”7 – aponta para uma preocupação com a 

relação da obra com o espectador numa relação direta de con-

tato individual, corporal, o processo de construção de eventos e 

exposições (tarefa do curador-comissário) direciona-se para um 

contato com um “público”, no sentido de audiência, coletividade. 

Nada indica a princípio que estas duas demandas (espectador, 

7 A “participação do espectador” conta com contribuições decisivas dos artistas 
Lygia Clark e Hélio Oiticica, a partir do final dos anos 1950, período em que Umberto 
Eco formula sua “obra aberta”. Considera-se que a “estética da recepção” tenha sido 
iniciada por Hans Robert Jauss, em 1967.
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público) andem necessariamente juntas: pensa-se num público 

identificado segundo pesquisas de opinião, classificado a partir 

de parâmetros sociológicos e econômicos, e um espectador 

cultivado (ou não), iniciado (ou não) em processos culturais, 

experimentando sua sensorialidade enquanto superfície de re-

cepção do imprevisto e inesperado. Estatísticas e subjetividades 

podem se encontrar em uma mesma curva de interesse, mas os 

métodos de uma não confluem de pronto para a outra8. Logo, na 

concepção de um evento parece que a escolha ora recai para uma 

atenção ao gosto do público, ora para a curiosidade insaciável do 

espectador – demandas exteriores às obras vs. questões plásticas 

trazidas pelos trabalhos em sua autonomia. Mas... Pode não ser 

satisfatório responder a um problema através da escolha de um 

dos termos de uma expressão binária... Se queremos trabalhar 

sim dentro de uma perspectiva mais dinâmica.

O esforço de situar-se no entremeio da questão pode ser 

premiado com a percepção de traços fugidios, nem sempre 

capturáveis e registráveis com os equipamentos convencionais 

de detecção; a região polarizada entre as exigências de ordem 

plástica da obra e os requisitos de mediação para recepção do pú-

blico pode ser inóspita e árida – ainda assim, deve-se reconhecê-

-la como um lugar existente. Parece evidente que um projeto de 

curadoria-comissariado que produza um impacto perceptivo, 

que nos faça pensar, que aponte desvios iluminadores em nossa 

conceitual-sensorialidade – efeitos similares àqueles produzidos 

pelos trabalhos de arte que admiramos – indica convergências e 

superposições entre os campos da produção da obra e da produ-

ção da exposição: passagens que não se resolvem de súbito, mas 

que reinvindicam uma temporalidade própria para seu (lento, 

quase sempre) processamento. Entrar na sala de exposições e 

de lá sair confortavelmente, retornando à casa satisfeito(a), é 

8 O conceito de “corpo coletivo” de Lygia Clark (mais uma vez...) guarda a possi-
bilidade de servir de conexão entre os dois universos, ao transformar o grupo em 
organismo vivo. 
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uma exigência padrão do público contemporâneo acostumado 

a diariamente acertar suas contas com a existência, resolver 

todas as suas pendências antes de tentar dormir tranquilo: este 

espectador convencional não suportaria deixar o evento com 

questões e problemas, sobretudo indagações e dúvidas acerca 

da arte contemporânea: a relação direta com as obras deve ser 

resolvida in loco, imediatamente – neste caso, um mau projeto 

é aquele no qual as dúvidas agarram-se ao corpo, insistem em 

não se apagar após uma noite de sono. Muitas vezes, um projeto 

é condenado por não suprir o público com suficiente infor-

mação para que a questão proposta seja resolvida mesmo ali, 

entre quatro paredes. Tal exigência (aqui ampliada pelo efeito 

das palavras sobre o papel) parece mesmo ir na contramão do 

que os trabalhos querem estabelecer – presença reiterada do 

conflito inerente entre obra e evento –, isto é, a proposta de uma 

temporalidade de prazo mais longo, insistente, que quer mesmo 

capturar o espectador em maquinações caprichosas. Sabe-se 

que, dentre eles e elas, (muito) poucos(as) se predispõem a tal, 

como se sabe também que, no limite, o bem-sucedido evento 

operaria a conversão do público em espectadores: de entidades 

dispersas e fóbicas ao acoplamento e hibridização, a peças ativas 

na maquinação complexa que a obra contemporânea oferece. 

Estaria aí situado um aspecto que se faz presente no recorte que 

singulariza o curador-comissário-artista frente ao evento: ofertar 

ao público a linha de fuga do transatravessamento, indicar alguns 

clarões para esta conversão (que já tensionava a modernidade) 

em potencial espectador acoplado, híbrido, singular e ativo – 

caminho repleto de acidentes, que se faz aos poucos. 

Mistura + Confronto estabeleceu-se a partir da estratégia 

comentada acima, procurando tensionar a relação obra x evento 

com a eliminação deliberada de obstáculos entre o público e 

os trabalhos apresentados: para a grande maioria das obras, o 

espaço característico da Central Eléctrica do Freixo se faz pre-
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sente como elemento ativo; a montagem procurou dinamizar-se 

junto a esta arquitetura, ainda que submetida à exigência (de 

raiz econômica e pragmática) de aproveitamento de estruturas 

da mostra antecedente; os trabalhos exibidos foram estabe-

lecidos a partir de uma ampla negociação com cada artista, 

privilegiando, sempre que possível, peças inéditas ou que se 

atualizam a cada remontagem ao modo de work in progress (o 

curador-comissário prefere os artistas às obras); o público é 

recebido na exposição com um par de conceitos que proposi-

talmente escapam às habituais receitas e fórmulas facilitadoras 

de percurso: se o público estranha, o espectador delicia-se, ao 

perceber que os conceitos querem também provocá-lo, lançá-lo 

a uma camada de fruição notadamente sensível, complicadora. 

De certo modo, o público é deixado à própria sorte dentro do 

espaço expositivo, mas se esse procedimento foi adotado é por 

se acreditar numa potência própria às obras que não pode e 

nem deve ser excessivamente organizada a partir de demandas 

externas, muitas das quais equivocadas. Querer estabelecer no 

evento uma tonificação do sensorial é ocupar a área da mostra 

com as premissas da invisibilidade – não enquanto ausência, 

mas como ativação, enigma, sedução9. Propomos mistura e con-

fronto dos conceitos “mistura” e “confronto”, para que se chegue 

a Mistura + Confronto (evitando o confronto sem mistura e a 

mistura sem confronto) – este projeto de transatravessamento 

em forma de exposição.

Uma exposição não é obra do curador-comissário, que está 

para ela mais como agenciador do que como autor, verdadeiro 

(trans)atravessador de situações – procurar no evento a “mão” do 

curador-comissário dando-lhe um possível toque singular talvez 

seja um assunto para entusiasmada polêmica, mas que não se 

aplica em Mistura + Confronto, onde os gestos procuraram ser 

9 Sobre o invisível, enquanto combinação de sensorialidade e conceito, ver Yves 
Klein e Robert Barry.
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mínimos, sempre em busca de uma abertura de espaço para um 

confronto direto com a produção. Porque é preciso perceber que 

só nesse embate algo verdadeiramente acontece. 

*

Neste instante quero propor um caminho possível através 

de Mistura + Confronto: sem qualquer pretensão de totalizar o 

que quer que seja e com a intenção de manter em aberto outras 

possíveis trajetórias frente às obras ali expostas. Reservo-me ao 

direito de traçar algumas passagens; trago à tona a vontade de 

que estas sejam umas entre muitas, e não uma. Ficaria feliz se 

despertasse o leitor para a intensidade concentrada pelos traba-

lhos, ainda que através destas páginas impressas.

Se inicio este passeio com Edson Barrus e sua instalação 

multimídia “Estação Genética Internacional Cão Mulato,” – que 

combina diversos aparatos técnicos, livros, revistas, imagens 

e sons – é porque este trabalho iniciou seu funcionamento de 

modo dramático, quatro dias antes da inauguração da exposição: 

no dia 11 de setembro de 2001, terça-feira, aconteceu o atentado 

ao WTC. Sob o impacto inicial daqueles instantes, ninguém ain-

da tinha noção da dimensão do gesto, da extensão do atentado 

(quantos aviões ainda voavam? quais alvos haviam sido atingi-

dos?) – a única fonte de informações, ao vivo, em toda a Central 

Eléctrica do Freixo, eram os televisores (sem imagem, diga-se de 

passagem) que integravam a Estação Genética Internacional Cão 

Mulato. Imediatamente, todos que trabalhavam na montagem 

(os mais nervosos, os mais curiosos?) desviavam seu  percurso 

para, de algum modo, passar pela instalação e ouvir algumas das 

notícias. Ficou claro que a partir daquele momento o trabalho 

de Edson já havia começado a funcionar – incompleto, aos pe-

daços, sem público, sem exposição, sem explicação. Sua vocação 

comunicativa – no sentido do estabelecimento de redes – veio 
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à tona, efetivamente interligando o espaço de exposição com o 

mundo, fazendo do lugar da obra de arte uma área de conexão 

com o real da “vida universal”10. Construída com a amplitude 

de uma Estação Internacional, esta instalação investe no caos 

acumulativo de informações, operando uma convergência entre 

alta e baixa tecnologia: não apenas informacionais ou genéticas, 

mas também artísticas, se quisermos. Assim, Barrus utiliza-se 

das referências à biologia para dar o tom de sua instalação, cons-

truindo incessantes convergências entre código genético e código 

informático: o objetivo deste work in progress é a criação de um 

cão híbrido, mulato, mas sem condená-lo à hibernação eterna 

em um banco de dados: para o espectador que visita a “Estação 

Genética Internacional Cão Mulato” espera-se a disponibilidade 

para perder-se em meio a tantos aparelhos, imagens e textos – ou 

seja, vivenciar nestes acoplamentos o intrincado caminho do que 

o artista denomina “processo de mulatação”.

Também Artur Barrio, em “Malha”, criou uma situação de 

subversão do tradicional mecanismo institucional expositivo, 

fazendo uma espécie de inauguração antes da inauguração, 

envolvendo alguns dos outros artistas e a equipe de montagem. 

Definindo seu trabalho como “ideia situação” (portanto, não se 

trata de uma simples instalação) o artista desenvolveu um espaço 

de jogos, a partir da tradicional malha portuguesa: para enfatizar 

a importância do tempo presente (fruição em tempo real, poderia 

se dizer) os discos e pinos de metal (peças do jogo) estão ali, pelo 

chão, disponíveis a quem quiser arriscar um lance. Claro que 

o jogo está disposto na sala em meio a diversos elementos de 

mesma importância, tais como pedaços de madeira e cordas – 

peças de referência escultórica, mas que há muito deixaram este 

campo, para ordenarem-se enquanto traços gestuais, produtos 

de uma ação – e inscrições diversas pelas paredes (já tivemos 

10 “Vida universal” é uma expressão utilizada por Baudelaire em “O pintor da vida mo-
derna”, para referir-se à atração do artista moderno pelo presente, pela vida, pelo real.
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oportunidade de discutir os escritos de Barrio nos termos de uma 

“literatura expandida”11). Em várias de suas “ideias situações” 

anteriores, realizadas em 2000/2001, as inscrições se orientaram 

para um confronto com a história da arte brasileira, a crítica, o 

curador; desta vez, assumindo uma tríplice tipologia, comenta as 

relações entre o “teórico” e o “artista”, nos termos de uma relação 

de poder entre a autoridade da palavra e o fazer: “1) o artista de 

ponta cria e é/sendo simultaneamente seu próprio teórico, isto 

é, o artista de ponta encerra em si a teoria e a prática... (praxis)”, 

escreve Barrio. É importante tomar esta frase como um índice de 

força da produção, do trabalho plástico, frente às injunções hipe-

rinstitucionalizantes da contemporaneidade. Voltemos então ao 

início deste parágrafo: na véspera da inauguração de Mistura + 

Confronto, Artur Barrio montou em sua sala uma pequena tábua, 

sobre a qual colocou algumas garrafas de vinho, pão, queijo, 

olivas e tremoços; os amigos, os artistas que estavam por ali, e 

mesmo aqueles que estavam participando da operação geral 

de montagem, aceitaram o oferecimento de bebida e comida, 

numa celebração que estendeu-se durante horas, misturando-

-se ao trabalho em andamento dentro da Central Eléctrica do 

Freixo. Não há dúvida que há aqui a repetição do efeito Edson 

Barrus: um início antecipado da obra, que insiste em marcar 

sua diferença em relação ao cronograma oficial (para tristeza ou 

júbilo do público?). No dia seguinte, e durante todo o período da 

exposição, restaram dentro da sala de jogos de Barrio apenas os 

resíduos de comida e bebida de uma festa já inacessível; manobra 

de escape de uma certa maquinação da visibilidade ao mesmo 

tempo que dela se utiliza para trazer à tona ainda a força de uma 

atuação que precisa do presente, do aqui e agora da experiência.

Estas duas referências iniciais devem ser complementadas 

por outras quatro operações, presentes em Mistura + Confronto, 

11 Ricardo Basbaum, “Dentro d’água”, publicado no catálogo Regist(r)os, Porto, 
Museu de Serralves, 2000.



manual do artista-etc

91

PDF enviado 
para 
imprensa

de escape às armadilhas do aparato técnico estandardizado da 

“forma exposição” – mas é preciso que se diga logo que a adoção 

desta linha de fuga é já parte constitutiva das poéticas contempo-

râneas, e construir um evento qualquer, nesta área, hoje, envolve 

uma complexa administração de escapes, contra-inclusões, 

reversões, forclusões12 etc. Não é simples esta combinação de 

diversas qualidades de relações e conjunções de forças não li-

neares – na maioria das vezes investindo na contradição, humor, 

paradoxo etc. –, devendo resultar em um evento que por sua vez 

requer imediatamente metas de substantiva positividade para 

justificar os capitais investidos. Podemos perceber como cada 

artista desenvolve seu jogo de linguagem na cena contemporânea 

atento a diferentes aspectos desta questão. É por este caminho 

que nos aproximamos dos trabalhos aqui apresentados por João 

Modé, Francisco Tropa, Miguel Leal e Oriana Duarte.

João Modé apresenta três situações no espaço expositivo, 

além de ter realizado uma ação ao vivo – desta vez sim, em con-

tato direto com o público visitante – na tarde da inauguração. 

Gostaria de destacar, inicialmente, talvez a peça mais invisível 

– tão frágil que, por se partir facilmente, pode exigir diversas repa-

rações até o fim da mostra: “Extensor”, um longo fio de veludo de 

algodão vermelho que parte de um ponto bem alto na parede de 

fundo lateral direita da Central Eléctrica do Freixo, seguindo por 

quase 60 metros adiante pelo alto até a parede em frente, onde 

entra janela adentro para o segundo andar do edifício. Gosto de 

pensar este fio, em seu atravessamento ao longo de praticamente 

toda a extensão do prédio, funcionando como índice generoso 

de articulação do conjunto de obras ali expostas, que aceita atra-

vessar os nichos ocupados por outros artistas sem temer sofrer 

ou provocar efeitos de contaminação recíproca – efetivamente 

12 Forclusão: termo introduzido por Jaques Lacan [forclusion], indicando a “rejeição 
primordial de um ‘significante’ fundamental (…) para fora do universo simbólico do 
sujeito” em que o “significante não é integrado no seu inconsciente, mas retorna do 
seio do real”. Vocabulário da psicanálise, Laplanche e Pontalis. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991, p.194-195.
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a obra sobrevoa os trabalhos de Miguel Leal e Francisco Tropa, 

aproximando-se da peça video-escultórica de João Louro; e, claro, 

passa acima e ao lado de dois outros trabalhos de sua própria 

autoria, quase que os reforçando de algum modo. A delicadeza 

material e a cor vermelha exprimem uma certa inatingibilidade, 

a busca por um percurso já além do solo (seja no sentido de “su-

perfície” ou de “execução por uma única pessoa”), transformado 

em região de encontro de entidades diversas. Este encontro fica 

transparente em “Comida para a alma”, onde um conjunto de 

lianas brasileiras estende-se do piso ao teto do edifício, até junto 

das claraboias por onde entra a luz solar. Este feixe de linhas 

serve para a amarração, no alto, de diversos pequenos vasos de 

porcelana que estabelecem, ao mesmo tempo, relações de doa-

ção ou recepção de algo – logo, um campo de trocas, altamente 

rarefeito, espiritualizado, que vai ganhar uma concretude mais 

pragmática em “Do céu, da terra”: nesta ação, o artista, sentado 

a uma mesa, do lado de fora do espaço expositivo, recolhe de-

sejos escritos pelo público em pequenos pedaços de papel, em 

seguida colocados dentro de balões inflados com gás hélio que 

se perdem na imensidão dos céus.

Francisco Tropa marca presença com um pouco mais de 

comedimento, sem entretanto abrir mão da extrema precisão de 

sua intervenção. Sua escultura em bronze “O olho vigilante”, rea-

lizada em seis cópias idênticas, foi pensada para ser distribuída 

em diferentes locais, fugindo assim – de modo explícito – ao seu 

enclausuramento em uma sala isolada, individual. Na instalação, 

o artista procurou pontos em que nunca se tivesse uma visão de 

todo o conjunto, apenas da próxima peça a ser localizada: trata-

-se da construção de um percurso que permaneça sempre em 

aberto, pois se o passo seguinte é de certo modo determinado 

pelo anterior, a cadeia causal é drasticamente evitada quando 

a totalidade do conjunto fica incerta, para além do campo vi-

sual do caminhante – manobra de deliberado esquecimento. 



manual do artista-etc

93

PDF enviado 
para 
imprensa

Desenhadas como bengalas, as esculturas têm fixação própria, 

permanecendo mesmo em pé, eretas, no centro do espaço, como 

se alguma estranha força as mantivesse firmes. No local corres-

pondente ao cabo, existe um grande olho, que se quer vigilante: 

sem ser um olho de controle de ações ou deslocamentos alheios, 

esta vigilância parece ser a de um alerta quase cósmico – no 

sentido de alguma forma de encontro com forças primitivas, 

mitológicas, em que se evoca o que pode hoje ainda existir de 

natureza (uma categoria do pensamento que tende cada vez mais 

a desaparecer, resistindo apenas como o inarticulado ou impen-

sado) –, figurando uma totalização que foge aos binarismos ao 

combinar a forma fálica da haste com a vulva, visível na forma 

do olho, se visto na vertical. Os percursos de Tropa e Modé se 

encontram nas regiões de invisível que seus trabalhos evocam, 

reforçando uma pontuação desmaterializadora dentro de Mis-

tura + Confronto, não no sentido conceitual, mas de referência 

religiosa, no sentido de operar instantes de ligação (que também 

são formas de escape ou fuga) em meio ao conjunto.

As estratégias da serialização e da repetição são adotadas 

de forma muito peculiar por Miguel Leal, nesta exposição. Não 

que sejam questões dominantes em suas propostas, mas sim 

que se instalam de modo sutil em ambos os trabalhos apresen-

tados, servindo mesmo de ferramentas que instrumentalizam 

seu desejo evidenciado de deriva e deslocamento. “A errância 

é sobretudo coisa interior” consiste numa casa construída 

em madeira, sobre rodízios metálicos – as dimensões não são 

pequenas, resultando num objeto de volume considerável, cla-

ramente desenhado a partir da imagem, já bastante familiar, de 

uma casa como é habitualmente reproduzida em meios gráficos 

(quase uma logomarca). O artista estrategicamente determinou 

que este objeto sobre rodas deveria ser posicionado na altura 

do segundo grande portão lateral da Central Eléctrica do Freixo 

(é pelo primeiro destes portões que se entra na exposição), de 
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modo que, com um pequeno deslocamento, a peça pudesse ficar 

situada a meio-termo entre espaço interno e externo, isto é, nem 

dentro nem fora (ou dentro e fora simultaneamente). Existe aí 

a adoção clara de uma linha de fuga dos hábitos expositivos: “a 

casa móvel é também a maneira possível de responder à proli-

feração de pequenas caixas escuras em que cada artista expõe o 

seu trabalho de forma mais ou menos autista, e que se tornaram 

um hábito em muitas exposições de grupo dos últimos anos”, 

escreve o artista em seu projeto13. Trata-se de embarcar nesta 

casa-objeto e escapar da sala de exibição; mas ao mesmo tempo 

esta também aponta de volta para dentro, caso o movimento 

seja revertido. A repetição diária, ao abrir e fechar a exposição, 

deste mesmo movimento (empurrar a casa de dentro para fora 

e de fora para dentro), ainda que possa ser um gesto atribuído 

à montagem da peça é também uma ação que a constitui, que 

formata sua lógica de funcionamento: frente ao objeto somos 

tomados pela visão dupla das séries de dentro e de fora, com-

pondo o resultado da intervenção como este confronto de algo 

que assume determinantes do jogo da arte (para dentro), mas 

está convencido de que nada fará neste campo se não escapar de 

seus devoramentos (para fora). As 25 fotografias do rebanho de 

cabras nômades da região do Gerêz, que compõem “Madagascar 

(la línea)”, vem adicionar mais referências às investigações de 

Miguel Leal acerca das poéticas do deslocamento: estes animais 

heroicamente ignoram os limites da fronteira política entre os 

estados espanhol e português, fazendo de seu território uma 

aventura topológica pelas regiões da borda: cabras piratas pro-

duzem dobras nas linhas dos mapas oficiais, redesenhando-os 

segundo suas máquinas de guerra.

“Tremor na estação D’Ouro” é o título do trabalho final apre-

sentado por Oriana Duarte: para chegar a este resultado a artista 

resolveu abrir mão de seu projeto anterior, de modo a responder 

13 E-mail enviado ao curador-comissário em julho de 2001.
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às circunstâncias novas a que foi apresentada na Central Eléctrica 

do Freixo. Penso ser bastante importante resguardar este espaço 

de manobra frente ao impacto de algo diferente, que se apresenta 

misterioso e fascinante, pois é aí que se encontra a possibilidade 

da arte, sua região de maleabilidade e deslocamento. A artista 

empreendeu um difícil trabalho de sensorializar-se a partir do 

entorno, do novo ambiente – tanto físico, do prédio de exposi-

ção e seus arredores, quanto cultural, das diferenças entre os 

ambientes do Porto e de Recife, onde mora. O impacto do lugar 

levou-a a se recusar a mostrar dentro do espaço expositivo, em-

preendendo uma manobra de busca de um sítio que respondesse 

à voracidade e intensidade que se impunham naquele momento. 

Oriana Duarte encontrou o que buscava numa pequena sala pró-

xima à saída para a rua: situada exatamente embaixo da grande 

ponte que atravessa o Rio D’Ouro, cujos pilares de sustentação 

estão cravados dentro mesmo do terreno da Central Eléctrica 

do Freixo, esta pequena sala oferece uma experiência estranha 

para os que estão ali dentro: todos os vidros das janelas vibram 

à passagem de carros, caminhões e autocarros sobre a ponte, 

produzindo sons que remetem imediatamente à instabilidade 

dos materiais. A sensação é de incômodo, aflição, ansiedade. Sob 

esta atmosfera – que visa principalmente manter uma indicação 

de impacto e iminência de mudanças –, a artista ocupou sua sala 

com registros em fotografia e em vídeo de seus deslocamentos 

de investigação sensível dos arredores; os vidros, assim como 

trechos das paredes, foram cobertos por películas de cor dourada, 

numa clara remissão ao Rio e à ponte que o atravessa. Neste caso, 

a fuga do espaço expositivo foi principalmente configurada como 

construção de um lugar de identidade para o trabalho, uma vez 

que as demandas da sala habitual de exposições são sentidas 

como demasiado generalistas, inibidoras do devir procurado.

Completou-se assim uma primeira volta através de Mistura 

+ Confronto, que possibilitou visitar aquelas manobras que 
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querem buscar outras posições frente à arquitetura da exposição. 

O percurso agora irá se fazer pelos trabalhos que investem na 

questão da imagem, instrumentalizando-a via vídeo, diapositivo 

ou fotografia – sendo o ambiente preferido aquele da instalação, 

ou seja, a imagem espacializada, buscando, quando possível, 

diálogo direto com as características do lugar em que se encontra.

Este é precisamente o caso de “A cadeia alimentar”, de Livia 

Flores: a projeção ocorre numa sala transformada por interven-

ções materiais da artista – uma lâmina de vidro divide o espaço 

e produz desvios no feixe de luz do projetor, palavras coladas à 

parede colhem reflexos. Antes de se perceber a narrativa proposta 

em imagem – ou melhor, simultaneamente a esta descoberta – já 

se nota o local como região de intervenção quase escultórica, 

transformando a percepção puramente fílmica em uma combi-

nação de espaço e imagem-movimento. Claro que esta operação 

complexifica a trama proposta, assumindo mesmo uma condição 

de embate com o ambiente em que se manifesta: a situação fílmi-

ca, que mostra um garçom adicionando uma ferramenta à colher 

de sopa para prosseguir seu processo de alimentação, é multipli-

cada em termos de cor, luz e imagem quando a lâmina de vidro 

interfere no trânsito da projeção – a artista parece querer mesmo 

construir uma poética dos dispositivos de conexão, intermediação 

ou bloqueio (o alicate, a lâmina de vidro): não seria também a 

palavra (presença sutil, mas insistente) um dispositivo do mesmo 

tipo, interpondo-se a meio caminho entre nós e as coisas e assim 

produzindo toda a sorte de reflexos, multiplicações e desvios? O 

termo “cadeia” funciona aqui em seu duplo sentido de conexão 

e enclausuramento: cada nó de uma rede pode ao mesmo tempo 

limitá-la ou expandi-la. Esta instalação de Livia Flores possui um 

efeito multiplicador sobre si mesma, seja centrífugo ou centrípeto, 

e é aí que o trabalho nos captura, ao acoplar-se em nossa cadeia 

de percepções e colocar para nós a tarefa da mistura e confronto 

com o campo de sensações que produz.
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“Alhime”, de Marcelo Coutinho, organiza-se um pouco se-

gundo esta lógica de impregnação escultórica do espaço, que 

compõe com a imagem videográfica. Há mais elementos em jogo, 

apontando para diversas direções, mas a construção do trabalho 

parece derivar de uma premissa minimalista de estruturas e ele-

mentos em repetição: os cubos-esculturas que servem de abrigo 

às galinhas, os próprios animais, a célula musical em ritmo de 

constante marcação quase militar e mesmo o gesto registrado em 

vídeo, em tempo real, com sua contenção corporal – todos estes 

elementos apontam para a clara delimitação de células de vários 

tipos que seguem em seu papel de se apresentarem uma depois 

da outra (ainda que caoticamente, no caso das “células vivas”). 

Mas o trabalho se organiza a partir do verbete “Alhimar”, um verbo:

Alhimar. v. t. d. 1. Ação deliberada de corte em um 

padrão rítmico constante, presente no entorno. 2. 

Disseminação de uma frequência, num contexto 

impróprio para tal. 3. Tentativa discreta de modifi-

cação de uma constante energética, que se mostra 

consoante, interna e externamente ao indivíduo.  

A invenção de vocabulário é um modo de se jogar com a pro-

dução de sentido já prevista na peça, como que se antecipando 

ao fato de que a invenção de linguagem plástica irá implicar em 

invenção discursiva para dar conta das sensações novas produ-

zidas, que exigem nova fala. Esta decisão antecipatória (que na 

verdade é simultânea, claro, aos aspectos plásticos) faz com que 

logo o trabalho pertença a outro lugar, às fronteiras da língua – e 

é desta região que lança seu apelo: o recurso à combinação de 

texto, imagem, som, estruturas, animais vivos, faz com que cada 

um destes elementos seja desviado pelo outro naquilo que já 

achamos conhecer e seja reintegrado no conjunto – enquanto 

borda, fronteira, região de invenção. Podemos então duvidar se 
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o que vemos são galinhas ou um animal com outro nome qual-

quer. Este tempo de percepção e pensamento é violentamente 

ralentado pela presença dominante do vídeo, com sua imagem 

de movimento corporal executado de forma bastante morosa, 

quase imperceptível: parece que a instalação quer mesmo con-

gelar os fatores constantes e modificá-los. Curiosa é a atmosfera 

de disciplina quase militar que toma conta do espaço: um dos 

efeitos de “Alhime” é a tematização crítica de um autoritarismo 

latente nos processos de produção de sentido, presente no campo 

da arte e em seus jogos de poder. 

É preciso desviar-se um pouco desta lógica compositiva da 

imagem e do espaço para aproximar-se de “A Leonor e a Irene”, 

de Rita Castro Neves. Aqui o espaço está neutralizado ao máximo, 

de modo que apenas a tríplice tela desponta na escuridão da sala: 

trata-se de uma narrativa que investe na produção de espaços 

simultâneos, apostando nos efeitos de superposição e nas passa-

gens entre eles. É assim que o trabalho funciona, deslocando-se 

continuamente de uma projeção a outra, como numa colagem 

que tenha sido acelerada, dinamizada – uma hipercolagem – ou 

num trabalho de edição fílmica em que a “cena” anterior está 

sempre ali, a repetir-se, sem nunca ser abandonada. São apenas 

três situações, envolvendo duas irmãs adolescentes: a irmã mais 

nova, aparece em casa, brincando com sua gatinha e, ao mesmo 

tempo, três anos depois, dançando apaixonada com seu namo-

rado; a irmã mais velha deixa-se tocar pela câmera – assim como 

que pelo vento –, oferecendo pouca resistência e uma imagem 

tranquila e serena de si própria. Estas operações simples pode-

riam apenas nos introduzir em mais um ambiente familiar; não é 

o que ocorre e é no envolvimento de certas operações de escolha 

de imagens, construção de roteiro e manipulação de linguagem 

que o trabalho acontece. De fato, se as três parecem equivaler-se, 

logo se nota que o som que toma conta da sala provém apenas da 

primeira sequência, à esquerda – as outras imagens foram slen-
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ciadas, para serem lidas ao som do “batuque de patas de gato”. 

Em seguida, sabe-se que a artista se relacionou de modo dife-

rente com esta imagem: não se trata de algo construído, gravado, 

encenado, dirigido por ela, mas sim de uma cena apropriada de 

um vídeo caseiro familiar: Rita Castro Neves teve o cuidado de 

escolher esta pequena sequência e copiá-la; mas não estava ali 

por trás da câmera de gravação. Assim, as duas outras cenas (ao 

centro e à direita) foram roteirizadas, concebidas e gravadas pela 

artista a partir desta primeira, apropriada. Não sabemos quem é 

a Leonor e quem é a Irene (a da direita ou a do centro?), e estes 

poderiam ser nomes ficcionais para dois personagens femininos 

jovens – mas elas são irmãs e estes são mesmo os seus nomes, 

logo elas desempenham a si mesmas para a câmera. Fica claro 

que a artista se move num terreno em que procura estabelecer 

um lugar de convergência entre as poéticas do ficcional e do real, 

deliberadamente manipulando as imagens, desnaturalizando-as, 

para delas extrair um funcionamento diverso, em que evita os 

excessos do estético ou a positividade do realismo objetivista. 

Esta equação é claramente presente em suas fotografias, em que 

imagens desimportantes do cotidiano tornam-se significativas, 

a partir do enquadramento construído: a fuga do estético é tam-

bém uma fuga do puramente positivo, resultando numa imagem 

que atrai o olhar do espectador para a construção de narrativas 

desviantes potenciais.

Ao escolher a situação cinema como referência para sua 

instalação, Ana Pinto aposta num formato de relação do es-

pectador com a narrativa, ao mesmo tempo que aponta certas 

lacunas por onde o trabalho constrói seus momentos singulares. 

“I have no way of knowing if you can hear me” tem 3 minutos 

de duração e se organiza espacialmente, dentro de Mistura + 

Confronto, como um evento de cinema: na entrada da sala há o 

cartaz do filme, na porta cortinas de veludo, dentro da sala um 

banco para os espectadores se sentarem. Além disso, após cada 
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“sessão” há um pequeno intervalo antes do filme recomeçar, 

para que as pessoas possam sair e a nova audiência entrar. A 

investigação aqui se dá principalmente em termos de estrutura 

narrativa, buscando as especificidades de um cinema digital: 

este trabalho é desdobramento de uma realização anterior de 

Ana Pinto, e permanece a questão por ela já trabalhada em torno 

das reversibilidades entre tempo e espaço. Claro que esta é uma 

questão que persegue toda a lógica da imagem em movimento, 

e cabe destacar a contribuição que as vídeo-instalações e o ci-

nema de matriz digital podem aportar. Neste trabalho, há uma 

cena urbana cotidiana, em que vemos pessoas sentadas num 

vagão de metrô; uma personagem feminina desloca-se do fundo 

do plano em direção à câmera até dominar completamente o 

enquadramento. Existe uma segunda sequência, posterior, em 

que a mesma personagem faz o movimento reverso, partindo da 

câmera para o fundo do plano, desaparecendo por entre as pes-

soas do vagão. Entre estas duas sequências, a artista insere uma 

outra série de imagens, desviando o caminho narrativo inicial 

através de uma distensão temporal: no que seria talvez o espaço 

de um frame, entre a primeira e segunda sequências, todo um 

novo fluxo de imagens é inserido, com uma totalmente diferente 

demarcação de referência. Estas imagens perdem qualquer line-

aridade e acionam uma cadeia de associações sensíveis, como 

num instante de hiperestimulação em que o desejo toma posse 

das coisas em torno em seus múltiplos fluxos, expansivos, não 

conclusivos. Quando a personagem retorna, após esta quebra, 

o ambiente no vagão de metrô não é mais o mesmo, sob o olhar 

do espectador – houve um efeito-cinema.

Marcos Chaves também estabelece uma projeção frontal 

– mas, fora de uma sala: divide um grande espaço com Paulo 

Bruscky, que também tem seu trabalho projetado, em imagem 

grande, aberta. São artistas de linguagens absolutamente di-

ferentes, mas que se encontram em alguns pontos através do 
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humor, da presença da palavra e da estratégia de apropriação. 

As projeções confrontam uma paisagem do Rio de Janeiro, be-

líssima, e uma escadaria da cidade pernambucana de Gravatá: 

mas as situações de gravação e construção da imagem são ab-

solutamente diferentes. A paisagem do Rio de Janeiro (“Eu só 

vendo a vista”) resulta não de fotografia, mas de um longo take 

de vídeo – trata-se de imagem em movimento, o que imprime 

uma estranha vibração à paisagem. Aqui a câmera assume a 

objetividade e neutralidade de uma imagem sem autor, que 

se quer imagem de imagem, que reproduz o que já está por 

demais conhecido e é de domínio público: um cartão postal da 

cidade. Na narrativa de Bruscky (“Via Crucis”), não temos nunca 

uma imagem completa do lugar, mas longos planos-sequência, 

sempre parciais, acompanhando a ação. Como se trata de uma 

performance, a câmera assume desde o início seu lugar entre os 

que tomam parte da ação, evitando qualquer neutralidade de 

um olhar que não se mistura com o que observa. Dois modos 

muito diversos de abordar a paisagem: retirando-se totalmente 

de cena para um olhar sem corpo, quase voyeurístico (Marcos 

Chaves) ou colocar-se completamente na imagem, tirando o 

aparelho de sua neutralidade para que se impregne totalmente 

de uma corporeidade de deslocamento (Paulo Bruscky). No 

primeiro caso, o rumo da imagem é desviado pela inclusão da 

frase “Eu só vendo a vista”, a circular rapidamente sobre ela: é a 

multiplicidade de sentidos permitidos pelo jogo de palavras que 

torna a paisagem habitada por um traço de alguém, seja artista, 

seja espectador. O artista implementa estratégia semelhante 

em sua outra instalação, “Come and watch me”, envolvendo luz 

e espelhos: é também o jogo de palavras que abre espaço para 

uma outra habitabilidade que não simplesmente desencarnada 

(ou puramente narcisística, de um corpo com ele mesmo), numa 

operação de distanciamento e aproximação através do signo 

da escrita. Nada disso é problema para Paulo Bruscky, que, ao 
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contrário, se defronta com a questão inversa, de uma corpori-

ficação excessiva. Em “Via Crucis” a ação prossegue quase em 

tempo real, e as vozes que se escuta na leitura dos nomes vão 

registrando a perda de resistência, o cansaço, à medida que a 

subida se processa – não fosse esta dimensão de audibilidade, 

tudo seria percebido de outro modo. Mas se os homens chegam 

à beira do esgotamento físico, a câmera igualmente acompanha 

esta dinâmica, completamente inserida na lógica do esforço 

físico, absolutamente dentro do processo, participante – é isto 

que não a coloca como registro, mas como agente. Aqui também 

a palavra tem papel decisivo. Restos da escada original de Gra-

vatá, recolhidos por Paulo Bruscky dez anos após as filmagens, 

quando estava sendo demolida, completam o conjunto exibido.

“L’Homme Blessé”, de João Louro, nos devolve para outra 

ordem de problemas: estamos entre a escultura e a video-

-instalação, na presença de um objeto em grande escala que 

dialoga com o espaço expositivo da Central Eléctrica do Freixo 

e ao mesmo tempo abriga duas superfícies de projeção. Mas 

nada neste projeto é simples positividade, uma vez que cada 

parte do trabalho ecoa uma ironia cortante – do título à narrativa 

videográfica; mesmo o desafio das dimensões escolhidas para 

o trabalho não deixam de ser ainda mais um gesto incluído na 

poética corrosiva proposta, em que se faz um pouco caso irônico 

do que pode ser uma efetiva relação dialógica com a arquitetura 

para arrematar um gesto de força que intervêm de modo seco 

e direto dentro da área de exposições. Entretanto, é justamente 

da questão da “grandiosidade” e de algumas de suas poéticas 

associadas que o trabalho se alimenta. De fato, temos uma visão 

cáustica da arte como “business” e do artista como “homem de 

negócios”, absolutamente integrados à ordem em que vivemos, 

sob a lógica do biocapital. A aparente normalidade da estrutura 

escultórica, serena, pintada de branco, complementa-se com 

a naturalidade realista das sequências narrativas em vídeo: 
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um corredor de hotel, por onde passam pessoas a caminho do 

elevador. Atrás das pessoas que passam, no entanto, através da 

porta entreaberta vemos uma sala de execuções com injeção 

letal – a sala da morte. Se buscarmos a outra projeção, de modo 

a ver as pessoas de costas, se afastando rumo aos elevadores, 

então somos nós – de modo mais amplo, o lugar mesmo em que 

estamos parados, vendo a ação que se desenrola – que estamos 

dentro de tal sala da morte, enxergando através da porta. Com 

este simples jogo de deslocamento de pontos de vista, João 

Louro consegue posicionar o lugar do espectador – e do espaço 

expositivo – simultaneamente como região de visão privilegiada 

de sua entrada e como a própria sala da morte, como lugar de 

observação. O artista quer operar uma desidealização absoluta 

do lugar da arte e da figura do artista, analisando-os como ele-

mentos mergulhados inevitavelmente na realidade pragmática 

do capital – perigosamente perversa.

Esta não deixa de ser a questão que move também João 

Tabarra, embora a desidealização aqui se processe de modo 

menos extremado, sem necessariamente abrir um diálogo a 

beira do balcão de negócios. Há a procura de uma relação que 

preserve uma escala de intimidade, onde o sujeito – ainda que 

tomado pelo desespero – constrói um local de embate de corpo 

presente, na espessura de um confronto sensível com as coisas. 

“Globalization (Petit Poéme)” consiste em duas séries idênticas 

de diapositivos, projetados lado a lado: uma das séries traz as 

imagens invertidas em relação a outra, produzindo entre elas 

uma estranha complementaridade duplicada. Vemos a fotografia 

da proa de um navio, que, ao ser repetida, configura a imagem de 

dois navios querendo afastar-se um do outro – o que, entretanto, 

não ocorre. Tabarra quer conduzir esta situação até uma sensação 

de ruptura, auxiliado pela trilha sonora de motores em funcio-

namento constante, a ocupar a atmosfera da pequena sala. Este 

pequeno poema nos conduz através dos impasses e angústias 
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do mundo contemporâneo enquanto engrenagem dominante 

que não indica qualquer saída ou possibilidade de positivação. 

Entretanto o artista aqui desempenha um certo papel heroico, 

ao retratar sempre o mundo numa escala em que pode ser 

confrontado: constrói-se imagens de personagens que viajam, 

caminham, se aventuram, inventam caminhos, pois vive-se com 

a certeza de que o que pode haver de assustador sempre o será 

dentro de certos limites confrontáveis.

A travessia aqui proposta através de Mistura + Confronto tem 

por última passagem a instalação-cenário construída por Paulo 

Mendes, “Morphing mosh (house#2) / transglobal cultural remix 

with … com um cenário de telenovela brasileira representando 

a imigração portuguesa, alguns elementos típicos, um gagman 

brasileiro e outras curiosidades multiculturais adquiridas na 

cidade do Porto durante um período de três dias/work in pro-

gress”, talvez por assumir mais claramente – e de modo direto 

– as propostas de mistura e confronto. O trabalho parte de um 

princípio cenográfico, estruturando-se a partir da montagem 

de um palco sobre o qual todos os outros elementos (objetos, 

vídeo) serão dispostos: trata-se desde logo de uma tomada de 

posição frente à lógica da exposição, indicando a construção de 

um tipo de atitude da encenação, da paródia e do excesso, frente 

ao simples gesto de dispor o trabalho no espaço e dramatizá-lo 

– para o artista, não seria suficiente a mobilização de uma área 

em aberto, induzindo o espectador à participação. Assim, todos 

os objetos do mundo são considerados dentro de uma área de 

cumplicidade com esta proposta de teatralidade, e basta trazê-los 

ao palco, distribuindo-os de maneira adequada, para se construir 

o efeito conjunto de atuação desejado. Mobiliza-se um certo 

sentido estereotipado, para em seguida acentuá-lo dentro da 

área cenográfica: a mobilização deste gesto em diversas camadas 

produz um efeito crítico de distanciamento, através do exagero, 

deboche e humor. Sempre há algum tipo de amargura em tal 
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gestualidade, por não haver abertura lógica para a produção 

de uma alteridade mais radical – uma construção assim ficaria 

desreferencializada dentro de tal sistema. Paulo Mendes buscou 

confrontar as percepções mutuamente estereotípicas entre Brasil 

e Portugal, através de objetos, imagens e textos evocadores da 

realidade cultural e social dos dois países: o cenário procura re-

criar o modo como uma telenovela brasileira (violenta máquina 

produtora de clichês) representaria o interior de uma casa por-

tuguesa – e temos então como resultado a representação que um 

artista português contemporâneo faz de um cenário de teleno-

vela brasileiro representando o interior de uma casa portuguesa. 

Para construir este deslocamento, o artista usa como recurso a 

mobilização maciça de imagens prontas, obtendo resultados 

através da saturação. Ao mesmo tempo, preparou um programa 

de vídeo em que um ator brasileiro lê, com sotaque português, 

uma após outra, anedotas vulgares de brasileiros sobre portu-

gueses, mais uma vez repetindo os clichês mais resistentes que a 

cultura brasileira perpetua acerca de Portugal; este ator está com 

o rosto pintado de branco, qual Al Johnson invertido, reforçando 

novamente a ideia de uma “artificialização artificializada”, que 

percorre a instalação. Há busca de estranhamento e distância a 

partir do que há de mais familiar, comum e banal.

Neste momento do passeio, em que deixamos o espaço da 

Central Eléctrica do Freixo, gostaríamos de propor – se ainda há fô-

lego – um reordenamento das etapas desta visita, com vistas a uma 

visitação renovada a cada um dos trabalhos comentados e uma 

avaliação diversa das poéticas de cada um destes artistas: afinal, 

os percursos, para serem divertidos, devem sempre ser múltiplos. 





Eu me proponho a falar acerca do papel do artista como 

agenciador de eventos e fomentador de produções frente à 

dinâmica do circuito de arte. Não vou ler um texto. Tenho aqui 

algumas anotações e vou torná-las uma sequência através 

desta minha fala.

A razão, o motivo desse tema, desse assunto, está relacionado 

à minha atuação como artista, que passa também por esse tipo 

de prática. Quer dizer, existem alguns artistas que não se isolam 

apenas enquanto produtores do seu próprio trabalho, enquanto 

criadores mergulhados somente em seu próprio universo poético 

e que também gastam o seu tempo ou melhor, transformam 

o tempo de produção também em dedicação à fomentação, 

à produção, ao agenciamento de outros eventos, envolvendo 

outros artistas, outros criadores. Seja através do engajamento 

na edição de publicações, seja reunindo-se em grupos estrategi-

camente definidos a partir de certas demandas, seja realizando 

curadorias de exposições, enfim, tudo isso me parece bastante 

importante  para que a gente fuja do estereótipo, dessa imagem  

tradicional que ainda vigora do artista isolado na sua criação, 

apenas detentor de uma assinatura e de uma obra que, enfim, 

o papel do artista como agenciador 
de eventos e fomentador de 
produções frente à dinâmica 
do circuito de arte
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luta para ser bem sucedida no circuito – como se fosse possível 

ser artista isoladamente.

De algum modo, a prática da arte está relacionada à constru-

ção de grupos, à constituição de certos caminhos para que a obra 

circule, está relacionada mesmo a essa noção, que está tão em 

voga ultimamente, de comunidade. Se a gente pensar em toda a 

História da Arte Moderna, mesmo as vanguardas modernas, no 

início do século, as vanguardas históricas estão todas relaciona-

das a esses agrupamentos muitas vezes rápidos, muitos fugazes 

– um par de anos, dois anos, três anos, quatro anos. Esses artistas 

se encontram ninguém sabe exatamente como, nem por quê e 

depois desenvolvem uma série de ações, uma série de práticas e 

depois se separam. Também não se sabe exatamente como eles 

se deslocam. Existe uma espécie de cola, um aglutinante que 

reúne as pessoas num certo momento e depois aquelas pessoas 

se separam. Quer dizer, não dá para não pensar realmente na 

produção da arte como um conjunto de eventos isolados, como 

artistas errantes absolutamente isolados uns dos outros. E então, 

nos últimos dez anos, o meu percurso como artista também tem 

sido ligado a esse tipo de atuação. Basicamente no Rio de Janei-

ro, através do grupo chamado Visorama, que criamos no início 

dos anos 1990 para produzir discussões e debates em torno da 

produção mais nova de uma série de artistas que estavam pro-

duzindo e que não tinham nenhum retorno por parte da crítica, 

sem acesso a qualquer conversa um pouco mais espessa sobre 

as produções. Não há uma circulação efetiva da produção que se 

desdobre em um debate, em um comentário crítico, enfim não 

deixa nenhum traço. Esta sensação é péssima, e levou um grupo 

de artistas do Rio de Janeiro – eu, Eduardo Coimbra, Rosângela 

Rennó, Valeska Soares, Marcos André, Rodrigo Cardoso e muitos 

outros1, cerca de dez a doze artistas – a realizarem durante um ou 

1Ver nota 1 do texto “Tornando visíviel a arte contemporânea” publicado neste 
livro. [N.A.]
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dois anos uma série de encontros para conversar sobre o nosso 

trabalho, não apenas entre nós, mas colocando o nosso trabalho 

em contraste com o que a gente considerava interessante da pro-

dução contemporânea brasileira ou não, como uma maneira de 

pensar o nosso trabalho no meio de uma produção mais ampla.

Esse trabalho em grupo se desdobrou na revista Item, da 

qual eu e Eduardo Coimbra somos os editores. Lançamos quatro 

números em 1995 e 1996. A revista ficou parada e agora vão ser 

lançados mais dois números. A revista Item também levou à cons-

trução de um espaço no Rio de Janeiro chamado espaço Agora/

Capacete, onde eu e Eduardo Coimbra nos juntamos com Raul 

Mourão e Helmut Batista para criarmos um espaço de exposições, 

performances, vídeos e debates. Eu tenho tido uma atuação que 

passa por esse tipo de ação. Então me interessa trazer à tona esse 

tipo de problema para uma discussão. 

Além de tudo, tem sido perceptível no Brasil, nos últimos dois 

anos, a organização de diversos grupos de artistas em várias capi-

tais do país, o que me parece um sintoma bastante interessante 

e importante. Quando pensamos em Fortaleza, com um espaço 

como o Alpendre, em Porto Alegre, com o Torreão, no grupo Linha 

Imaginária – que na verdade não tem sede fixa: ele é organizado 

a partir de São Paulo, mas propõe a realização de exposições pelo 

Brasil inteiro –, quando pensamos no Rio de Janeiro, no espaço 

que nós criamos chamado Agora/Capacete e que atraiu imensa 

atenção em apenas um ou dois anos de existência, até por haver 

uma necessidade desse tipo de ação, desse tipo de espaço. Não 

posso me esquecer do grupo Camelo de Recife e de outros que 

não tenho registro neste momento.

Se escapamos do Brasil, vemos diversos centros de artistas 

em Londres, em Portugal – a presença lá de um grupo chamado 

Virose, de uma galeria chamada ZDB que também começou 

com formação independente. Percebe-se que tudo isso na ver-

dade são mais do que espaços alternativos, alternativas a uma 
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carência do circuito que indica a emergência de um outro modo 

de organização. Na verdade, este modo não começou agora na 

virada do século. Ele data pelo menos dos anos 1970. Foi típico 

desse momento a emergência de uma série de centros de artistas 

de diversos países, em diversas capitais do eixo Europa-Estados 

Unidos: centros autônomos de artistas independentes. Logo, 

mais do que simplesmente uma alternativa de trabalho acho 

que esta movimentação pode ser um indício da necessidade da 

invenção de uma outra organização dos artistas para pensar a 

produção da sua obra, para pensar suas questões de trabalho 

frente ao ambiente do circuito de arte e à economia do novo 

capitalismo, ao arranjo do mundo globalizado, isto é, frente a 

esse grande circuito de arte que se vê hoje como hiper-institu-

cionalizado, movimentando uma economia significativa, uma 

grande soma de dinheiro com suas grandes exposições, mostras 

internacionais, bienais, documentas etc... A presença desses 

centros de artistas parece ser bastante importante. É necessário 

ressaltar que, nos últimos dois anos, esses agrupamentos têm se 

multiplicado e ocupado um lugar de destaque no Brasil, a ponto 

de alguns desses centros independentes terem merecido apoios  

de empresas como a Petrobras que, por exemplo, apoia, a partir 

de 2001, a programação anual do Alpendre em Fortaleza e do 

Espaço Agora/Capacete, do Rio de Janeiro. O desejo de uma em-

presa desse porte de associar a sua marca a uma iniciativa desse 

tipo mostra, sem dúvida, o papel importante que esses centros 

possam estar desempenhando no tecido nacional brasileiro.

Acho que seria interessante até pensar esses centros como 

um palco, uma ponta, ou algo que aponta para uma reformatação 

desse circuito de arte no Brasil. Desde logo fica então a pergunta; 

será que estamos presenciando uma transformação do circuito 

de arte brasileira, um diferente arranjo desse circuito, a emer-

gência de uma outra consciência, nova, por parte dos artistas 

contemporâneos, de como conduzir a sua obra, percebendo 
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a inserção do seu trabalho frente ao circuito e aglutinando um 

poder estratégico do seu trabalho? Isto significa perceber a 

necessidade desses agrupamentos como fontes de incentivo à 

produção dos artistas, ao apoio à sua produção ou à construção 

de alianças com outros artistas, com outros centros etc.

Quando a gente pensa nesses centros de artistas em nível 

global, tenho certeza de que podemos pensar nessas iniciativas 

em diversos lugares do mundo, nos cinco continentes. Eu diria 

sem sombra de dúvida que isto não deixa de ser também uma 

reação, uma reformatação do circuito frente ao chamado capi-

talismo avançado, globalizado, frente ao biocapital nesta sua 

nova forma de funcionamento, com seus fluxos e movimentos 

não lineares, sintoma da extrema atualização da sua circulação. 

Os centros de artistas são agrupamentos diferenciados que con-

seguem mais flexibilidade de deslocamento do que as grandes 

instituições, não simplesmente enquanto centros alternativos, 

mas como agrupamentos que têm uma estrutura burocrática 

minimizada, permitindo esta flexibilização.

Bem, a ideia de circuito de arte também parece importante 

de ser colocada enquanto noção que emerge com bastante 

clareza a partir da prática dos artistas conceituais. A noção de 

um circuito diante de um sistema de arte é, em grande parte, de 

responsabilidade da prática mesma daqueles artistas que foram 

denominados artistas conceituais, em um certo momento que 

pode ser datado entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 

1970, quando essa produção emerge e ganha um nome, um rótu-

lo e aponta um certo modo de trabalhar. Sua preocupação incidia 

sobre a conscientização acerca dos personagens do circuito, dos 

elementos, das instâncias do circuito da arte enquanto responsá-

veis pela produção de sentido da obra. A prática desses artistas 

informou todo o circuito de arte que construiu uma consciência 

dos seus diversos papéis, seja como artista, crítico, galerista, 

curador, colecionador etc. Esses artistas depositaram uma grande 
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atenção nestas relações e fizeram trabalhos que traziam à tona, 

com muita lucidez, o papel de várias dessas instâncias que vêm a 

compor o chamado circuito de arte, apontando-as como também 

responsáveis pela construção do sentido da obra. Hoje para nós 

esse dado já parece muito mais evidente: o sentido da obra é 

construído pelo modo de sua circulação, pelas instituições, por 

onde essa obra passa, pelo trânsito que a obra consegue construir 

nos seus deslocamentos, seja através do museu, da galeria, do 

centro cultural, ou via colecionador, pela revista ou pela crítica. 

Isso tudo foi trazendo à tona a consciência de que cada um desses 

momentos era também responsável pela construção do sentido 

da obra. Podemos perceber as mais diversas ações mostrando 

que todas essas interfaces do trabalho também são responsáveis 

pela construção de seu sentido. Claro que podemos pensar que 

Marcel Duchamp já havia tornado visível um ponto chave desse 

problema, quando mostra que qualquer coisa que está dentro 

de uma instituição de arte, formatada enquanto obra de arte, vai 

ganhar esse sentido, vai questionar esse lugar da obra de arte: 

seus famosos ready-mades já tocam nesse traço institucional 

da obra de arte. 

E a noção de circuito, não se deve esquecer, é consequência 

dessa ciência ou desse campo que surge na metade do século 

XX, o campo da cibernética, com sua noção de circulação, de 

sistema, de que as coisas não estão paradas, mas sim articulam-se 

através de certos caminhos. Cibernética vem de uma expressão 

grega que significa homem do leme, timoneiro. A cibernética 

quer pensar a economia desses circuitos. Como enfim a energia 

circula? Como ela se transforma? Como se dá a regulação dessa 

energia? O circuito de arte também está submetido a uma série 

de mecanismos reguladores que administram sua economia 

interna, o caminho de circulação da obra, dos valores, os jogos de 

poder etc. Tenho a impressão de que a arte conceitual e o campo 

da cibernética são responsáveis pela nossa noção de circuito de 
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arte. Pensa-se, por exemplo, que uma exposição não acontece 

sem a parte da publicidade, sem uma relação com o mercado, 

sem uma interface com a crítica, sem uma relação com as cole-

ções etc. E essas relações não são exatamente relações que têm 

que ser necessariamente bem sucedidas. Bem ou malsucedidas, 

são desde já relações. Não há nada que seja desperdiçado: cabe 

ao momento de circulação da obra de arte colaborar para a pro-

dução do sentido, uma vez que vai agregando elementos para se 

pensar o trabalho, sem considerá-lo isoladamente mas sim em 

suas relações com esses diversos campos. Então também me 

parece importante, já chegando um pouco mais perto do cenário 

brasileiro, pensar que os anos 1980, esses famigerados anos, no 

seu conservadorismo econômico e político da Era Reagan e da 

Era Thatcher, marcados pela chamada “volta à pintura” (o que 

não deixa de ser um estereótipo da época, porque os anos 1980 

não se reduzem de maneira alguma a esta onda), são mesmo 

um reflexo de uma nova economia do circuito de arte, com um 

aquecimento em grande escala que permitiu uma redimensiona-

lização da atuação das galerias e museus, com o ressurgimento 

das publicações de arte, por exemplo.

As pinturas nas suas dimensões monumentais, a figura do 

artista como celebridade – muito parecida com a celebridade 

do mundo da música pop – são fenômenos desses anos e a 

chamada volta à pintura traz também uma aparente natura-

lização do circuito de arte. Perdeu-se um pouco a dimensão 

crítica desse circuito, pensando-se que o comum da arte – e 

essa era uma sensação muito típica, talvez até estereotipada, do 

período – era mesmo um circuito que absorvia naturalmente as 

produções e que, a partir do momento que os artistas realizavam 

as suas obras, suas pinturas, elas já saíam do ateliê definindo 

sua circulação, indo para as coleções, sendo este o percurso 

a ser atravessado, sem tensionar as demais instâncias do cir-

cuito. Houve uma certa profissionalização do artista, como se 
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esse artista profissional devesse aceitar mesmo naturalmente 

sua profissionalização sem pensar a relação complicada que 

existe entre a produção da obra de arte e a sua transformação 

em capital. Não que a arte vá ser responsável por aniquilar um 

modo de funcionamento do capital – porque a arte não tem 

poder para transformar completamente essas relações. Mas o 

lugar da obra de arte no mundo ocidental tem sido um lugar 

também de desnaturalizar essas relações, de não torná-las tão 

automáticas, de sempre perceber como esses mecanismos po-

dem ser o tempo inteiro desviados, retorcidos, reinventados, e 

como também cada produção necessariamente vai ter que criar, 

de certo modo, uma economia para sua circulação.

A lógica de circulação de uma pintura é completamente 

diferente da lógica de circulação de uma instalação ou de uma 

performance. Pode-se pensar que a pintura é um objeto que 

vai se transportando facilmente de um lugar para outro, da 

exposição para a casa do colecionador, sem grandes traumas. 

E aí, esses outros tipos de trabalho têm que inventar uma outra 

economia para sua circulação que pode passar não pela compra 

e venda de um objeto exatamente, mas por outros caminhos: 

aproximar-se, por exemplo, de modos de exibição do filme ou 

do vídeo, pela produção de múltiplos, inaugurando uma outra 

série de estratégias de circulação do trabalho. Assim cada tipo 

de trabalho, cada meio, vai ter que desenvolver igualmente uma 

economia que não será sempre única, homogênea, uniforme. 

Uma performance pode produzir o quê? Um registro de vídeo, 

um DVD, um CD áudio, ou apenas a necessidade de uma reen-

cenação em novo momento? Então, mais do que nunca, quando 

pensamos o circuito de arte em sua multiplicidade de meios, 

de possibilidades de expressão e de criação, é preciso também 

pensar a economia desse circuito, sua trama, de uma maneira 

muito mais ampla. Até para responder a essa variedade de formas 

de ação e de demandas. Desse modo, os anos 1980 trouxeram 
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uma perigosa naturalização do circuito a partir da figura do 

artista profissional, do artista automaticamente bem sucedido. 

Lembrando uma frase de Roland Barthes – “a vitória do artista 

é a derrota da sociedade” – percebemos que a relação do artista 

com a sociedade não é uma relação muito simples, e o valor da 

obra de arte não é simplesmente traduzível automaticamente 

em um valor econômico. Não existe tal paralelo tão simples. Os 

anos 1980 correram muitas vezes o risco de produzir uma equi-

valência entre valores, no sentido de que “o melhor trabalho era 

o trabalho mais caro”, sem mostrar o abismo que existe entre o 

valor econômico, o valor artístico e os demais valores associados 

à produção da obra de arte.

Em termos brasileiros, parece-me que esse slogan da volta à 

pintura – um verdadeiro estigma – ainda é uma pedra no sapato 

da historiografia recente da arte brasileira. Ainda está por se fazer 

uma leitura mais abrangente da arte brasileira nos anos 1980, 

porque os artistas destes anos, que foram ligados diretamente 

à volta à pintura, estão de certa maneira mapeados. Encontram 

um lugar dentro dessa história da arte. Mas uma série de outras 

iniciativas que não passaram diretamente pela volta à pintura, 

ainda que possam tangenciá-la muitas vezes, são recalcadas pela 

História da Arte Brasileira recente, sem merecer um mapeamento 

correspondente à sua importância. Grupos como “3NÓS3”, “Seis 

Mãos”, o trabalho de Alex Hamburger e Márcia X, por exemplo, 

responsáveis por uma série de ações ligadas à performance e a 

intervenções típicas dos anos 1980, não aparecem registrados 

na História da Arte Brasileira. Esta situação revela mesmo uma 

lacuna, mostra uma certa dificuldade de deslocamento da his-

toriografia brasileira, uma falta de flexibilidade, ou talvez um 

atrelamento demasiado dessa História da Arte Brasileira (sabe-

mos das dificuldades de pesquisa e trabalho) aos mecanismos 

do mercado. Mas quando se pensa que estes mecanismos de 

mercado no Brasil não são tão consistentes assim – são bastante 
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irrisórios quando comparados com outros locais em que o mer-

cado de arte desempenha um papel forte – percebe-se as adver-

sidades e contradições dentro das quais vivemos em nosso país.

Outro traço importante a ser pensado com relação aos 

agrupamentos de artistas no Brasil, é a necessidade que de-

monstram de responder a uma certa inoperância das institui-

ções. De modo geral, com suas dificuldades de verbas etc, essas 

instituições acabam por ser quase que vitrines – considerando 

o lado perverso do vouyerismo – e não instituições que fomen-

tam a produção contemporânea em sua devida necessidade. 

Algumas – as mais atuantes – acabam se envolvendo mesmo na 

promoção da produção, tanto de obras quanto de pensamento, 

ultrapassando a dimensão do evento-vitrine – no sentido de 

mostrar obras, exposições prontas que chegam já pensadas 

como pacote, muitas vezes com altos custos. Em geral, as insti-

tuições não conseguem se organizar no sentido do fomento, de 

ter verbas para possibilitar a produção de trabalhos novos ou 

de um pensamento novo, no nível de um laboratório, de uma 

experimentação ou de uma publicação, ou de uma construção 

de leituras e discussões. As instituições que agem assim deixam 

a desejar. Frente a isso, parece-me que esses agrupamentos de 

artistas procuram assumir a responsabilidade da produção, da 

fomentação da obra de arte, procurando criar mecanismos nos 

quais a prática do agenciamento da obra não esteja separada de 

sua produção e da produção de um pensamento a ela ligado. É o 

que ocorre, por exemplo, num local como o Alpendre ou numa 

série de ações do grupo Camelo. 

É preciso pensar urgentemente como é que se processam as 

características do circuito de arte no Brasil. É preciso levantar 

esse tipo de questão. Investigar como se organizam as coleções 

e por que é que existem tão poucas galerias de arte. Por que 

sobrevive o clichê que demarca a galeria como um local simples-

mente mercantil? Por que este não pode ser também um local de 
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agenciamento de uma produção dita “avançada”? Parece claro 

que o circuito de arte de qualquer país vai estar estreitamente 

relacionado com a economia deste país. Obviamente, o circuito 

de arte brasileiro só pode ser um reflexo da economia brasileira, 

que todos sabem ser complicada, profundamente desastrosa 

na sua distribuição de renda. Todos sabem dos problemas da 

economia brasileira. Tomando por base a dificuldade de circu-

lação da riqueza dentro do país, é claro que o circuito de arte 

brasileiro vai ser um reflexo dessa economia. Todas as distorções 

da economia brasileira vão se refletir em problemas do circuito 

de arte. Talvez eu devesse ter colocado antes essa questão, mas 

é oportuno lembrar que muitos dos críticos ligados à produção 

dos anos 1970 têm textos importantíssimos sobre a questão do 

circuito de arte, sobre a necessidade de construção de um cir-

cuito de arte para haver uma produção de arte contemporânea. 

Autores como Paulo Venâncio Filho ou Ronaldo Brito enfatiza-

ram – isso em 1980-81 ou mesmo antes – que não há como ter 

uma arte brasileira contemporânea se não houver um circuito 

de arte minimamente estruturado. Se quisermos observar a arte 

brasileira, no momento atual ou em qualquer outro momento, 

veremos que ela estará em estreita relação com a estrutura do 

circuito, conforme este se coloca naquele momento. É curioso 

se pensar que a arte brasileira ganha uma relevância no exterior 

a partir dos anos 1990, muitas vezes graças à ação de algumas 

galerias que se organizaram muito bem para levar esta arte para 

grandes feiras e grandes mostras internacionais. 

Sediada em São Paulo, a galeria Camargo Vilaça teve, por 

exemplo, um papel importantíssimo nisso. Mas ao mesmo 

tempo, no exterior, as pessoas se perguntavam (me perguntaram 

uma vez) se “Todos os artistas brasileiros que conhecemos são 

da galeria Camargo Vilaça?” Claro que a extrema organização 

dessa galeria e o cuidado com “seus” artistas fizeram com que a 

arte brasileira circulasse num circuito econômico internacional. 
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É claro que uma galeria defende o interesse de “seus” artistas. 

Afinal é uma instituição privada. Mas é claro também que uma 

galeria não pode acolher toda a produção de um país. Ela abarca 

apenas uma parcela que, tendo sua importância, não reflete 

efetivamente toda a diversidade da produção artística como um 

todo. Certamente essa organização permitiu que uma boa parte 

da produção pudesse circular em outra esfera. Mas será que essa 

circulação não se deveu muito mais a um desejo de importação 

por parte desses grandes centros do que a um desejo de expor-

tação por parte do Brasil? Parece ter prevalecido muito mais a 

vontade de consumo de um outro lugar que ambicionava por 

imagens para circulação em larga escala, não se interessando 

tanto por processos de pensamento. Porque é mais fácil exportar 

os objetos do que as leituras desses objetos. Na verdade, existe 

uma barreira linguística, que é um complicador. Portanto, será 

que a presença da arte brasileira no circuito internacional a partir 

dos anos 1990 não se deu, num primeiro momento, muito mais 

por uma vontade de importação por parte dos grandes centros do 

que por uma real vontade de intervenção dos artistas num certo 

panorama? Claro está que, acolhendo e refletindo a economia, 

o circuito de arte brasileiro implica em uma distribuição tam-

bém muito desigual do seu capital artístico. Então ele promove 

a circulação apenas de uma parcela ínfima da produção. Quer 

dizer, estas poucas galerias que podem ser mais organizadas, 

não acolhem a variedade, a diversidade de toda a produção da 

arte contemporânea brasileira.

E ainda existe neste contexto o ranço de um certo elitismo, 

que não se vê tão ostensivamente nos grandes centros interna-

cionais. Um ranço bastante reacionário que reflete o modo como 

a elite brasileira lida com os valores da arte contemporânea. 

Muitas vezes, as galerias, esses locais de passagem da arte para 

o mercado, acabam se contaminando com certos vícios que são 

típicos do país, ainda com tantos problemas econômicos e tantos 
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atrasos... Se pensarmos que a reforma agrária ainda está por se 

fazer no Brasil do ano 2001, percebemos os problemas estruturais 

da economia. E se pensarmos que muitos dos grandes coleciona-

dores brasileiros têm a sua base econômica na agroindústria, seja 

no ramo do café, da laranja ou da cana-de-açúcar, por exemplo. 

Se lembrarmos de um colecionador como Charles Saatchi, inglês, 

que é publicitário, percebe-se  o quanto a inserção econômica 

particular também revela e modula a atitude diferente de cada 

grande colecionador frente ao circuito. Um publicitário tem um 

olhar ágil, veloz, um olhar que é até prepotente, arrogante, que 

acha que pode construir ou desconstruir automaticamente a 

imagem de qualquer coisa. Talvez um colecionador que tenha a 

sua base econômica na agroindústria não tenha no olhar a agi-

lidade de um publicitário. Não estou exatamente aqui dizendo o 

que é bom e o que é mau, mas apenas trazendo um dado muito 

importante para se pensar a base econômica de um circuito de 

arte. De que modo isso caracteriza e constitui um circuito? Que 

tipo de dinheiro circula? Como isso se relaciona com o jogo 

das linguagens contemporâneas? Enfim... tudo isso é muito 

complexo em suas relações com a produção artística. É muito 

interessante e muito importante se pensar acerca da economia 

da arte brasileira. Que soma de dinheiro circula na arte brasi-

leira em um ano? Não se sabe. Provavelmente não se tem esses 

dados. E se quisermos levantar e perceber essa dinâmica, será 

um pouco difícil.

Há pouco tempo atrás, todos nós vimos uma série de deba-

tes em torno da Bienal de São Paulo, sintomas de uma crise e de 

vários conflitos. O que se percebe curiosamente é que foi um 

debate protagonizado por banqueiros. Também é interessante 

se pensar o momento de hoje, em que as indústrias, as empre-

sas e as grandes corporações econômicas estão interessadas 

em apoiar a cultura e a arte. Esta é uma figura nova no Brasil, 

a figura do marketing cultural é uma presença nova. Empresas 
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como a Petrobrás, grandes bancos como o Banco Itaú ou o 

Banco do Brasil com seus centros culturais, criam novos dados 

para a cultura brasileira. Muitas dessas instituições não estão 

preparadas para pensar o trabalho de arte, para poder entender 

que tipo de investimento estão fazendo, aonde o dinheiro está 

sendo investido, que tipo de proposta está sendo apoiada etc. 

Vimos nesses debates em torno da Bienal de São Paulo uma 

curiosa polarização entre dois banqueiros, Edemar Cid Ferreira 

e Milú Villela, duas figuras do universo financeiro. Por que será 

que a discussão do projeto curatorial do diretor da mostra ficou 

em plano secundário?

Frente a isso tudo, é importante que os artistas tenham 

consciência e percebam o poder que têm em relação aos seus 

trabalhos no sentido de construir locais de atração, territórios 

que consigam atrair a atenção e aglutinar uma série de cone-

xões – isso não é pouco, pois parece que produzir arte é mesmo 

construir estes locais especiais, regiões de atração. Os artistas 

sempre perceberam isso. De certa maneira, sempre tiveram uma 

consciência difusa de que têm desempenhado o papel de grandes 

promotores desta atração e de que existe uma dinâmica a ser 

percebida, conduzida e orquestrada em torno da obra de arte. E 

os centros de artistas são exatamente o exercício dessa dinâmica 

que, através da produção da obra de arte, da compreensão do 

jogo de linguagens e sua relação com o tecido social e econômi-

co, do entendimento da atitude do artista frente ao circuito e do 

papel que desempenha (o debate em torno da imagem do artista 

que está sendo construída), deixa claro que não há como intervir, 

não há como inserir a obra no circuito sem se pensar na economia 

da obra frente à complexidade dessa inserção. Isso demonstra 

uma consciência do papel do artista frente a todo esse tecido e 

mostra que o artista é sempre um agente de transformação desse 

tecido. Muitas vezes, se tem a impressão de que nos anos 1980, a 

partir da naturalização do circuito que estávamos comentando, 
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foi criada uma figura do artista em segundo ou terceiro plano 

que era muito menos importante do que a do galerista ou a do 

curador. Como se sua função fosse a de apenas produzir algo 

demandado a ele ou a ela, sem absolutamente problematizar 

essa demanda. E quando pensamos no artista como sendo um 

polo de atração dessa dinâmica, pode-se perceber que há aí a 

possibilidade de um outro modo de pensar.

Logo, esses centros de artistas mostram com certeza um 

aprendizado, uma outra consciência. Quando vemos um proje-

to como Rumos Visuais, do Itaú, mapeando artistas tão jovens, 

percebe-se que muito antes ainda de terem uma consciência de 

sua linguagem, do trâmite do seu projeto de trabalho frente ao 

tecido da arte brasileira, estes artistas já estão sendo mapeados, 

classificados. Quer dizer, num momento bastante inicial de sua 

produção o artista já está sendo convidado, às vezes até à sua 

revelia, a pensar o que pode ser essa inserção e trânsito numa 

rede de circulação. Pode-se imaginar o risco de um artista tão 

jovem, mapeado pelo projeto Rumos, ficar durante muito tempo 

preso a uma chave de classificação, se não perceber um pouco 

toda a trama que envolve esse mapeamento. Por outro lado, não 

deixa de ser também muito importante essa experiência precoce 

de inserção, tão nova em termos brasileiros. Essa tomada de 

consciência acerca da trama institucional do sistema de arte 

passa por uma consciência das estratégias de ação dos artistas, 

dos jogos de linguagem, da importância do discurso (o chamado 

eixo leituras-linguagem) e do pensamento acerca da obra de 

arte. Passa também por uma reflexão sobre o papel do artista 

e seu lugar frente ao tecido social e ao circuito. Por outro lado, 

as agências e centros de artistas, na sua pequena organização 

tão pouco burocrática, também produzem um tipo de institu-

cionalização que poderíamos chamar de institucionalização 

minoritária, nem sempre exigindo o compromisso profissional 

de um “funcionário” daqueles que com eles e neles atuam. 
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Trata-se mais de um compromisso de vida, uma incorporação 

de suas demandas estratégicas no nível de um registro de corpo, 

comportamento e atitude. Uma modalidade de compromisso 

que não começa às nove e termina às seis da tarde, que se ini-

ciaria quando damos entrada no relógio de ponto de manhã e 

terminaria quando saímos no final do expediente. Mas sim, um 

tipo de compromisso que passa mesmo pela relação entre arte e 

vida. Existe um compromisso que não é aquele do funcionário, 

mas sim de um tempo de produção e de invenção da instituição, 

de um tempo de institucionalização que passa por esse outro 

lugar, que é também o da conviviabilidade, comprometido com 

um tipo de sociabilidade que é parte estratégica da ação.

Certa vez, eu e outros artistas do Rio de Janeiro enviamos 

um projeto para um grupo de artistas em Genebra – um centro 

de arte – chamado Atitudes, que nunca visitei pessoalmente. 

Não conheço os artistas que o compõem, mas sim um amigo 

que havia feito uma exposição e fornecido a referência desse 

local. Então enviamos pelo correio o projeto de uma exposição. 

E a resposta que veio por e-mail agradecia o envio do projeto 

mas dizia que não faziam nenhum tipo de exposição a partir de 

projetos, pois não aceitavam projetos. Programavam os eventos 

que queriam organizar a partir de encontros que eles tinham 

com as pessoas. Quer dizer, eles não nos conheciam pessoal-

mente, então seria impossível fazer qualquer coisa lá. Isto que 

poderia ser interpretado como uma atitude de fechamento, 

de exclusividade, da chamada “panelinha”, um agrupamento 

fechado exclusivo de certas pessoas, pode ser percebido como 

um cuidado no estabelecimento das relações que vão marcar 

a condução daquele centro. A eles, interessa muito mais orga-

nizar as suas atividades sem um edital, sem o recebimento de 

projetos, ao sabor dos encontros. Quer dizer, um artista leva a 

outro, uma linguagem leva a outra, um certo grupo de ideias 

leva a outras ideias. As afinidades acabam sendo trazidas à tona, 
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acabam sendo exteriorizadas. Isto acaba marcando este modo 

de organização não por uma estrutura burocrática, definida por 

editais ou recebimento de projetos, cartas-resposta padronizadas 

etc. Mas sim por um dado muito mais orgânico. Para quê essa 

ansiedade de mostrar tudo, a toda hora? Basta um certo número 

de eventos, acreditando-se que sempre os encontros que se dão 

em torno de uma série de obras e de artistas interessantes vão 

necessariamente levar a outras obras e outros artistas interes-

santes. Quer dizer, pensar o aspecto político dos agrupamentos 

entre as pessoas, os aspectos políticos da sociabilidade. Pensar 

a sociabilidade, pensar os agrupamentos, não por demandas 

simplesmente burocráticas, econômicas, não pela organização 

de um estatuto, pelos compromissos comportamentais enfim. 

Mas sim por essas chamadas políticas da amizade, pela cons-

trução de outros laços de trabalho. Amizade não simplesmente 

fraternal, não aquela amizade “cristã”, mas a amizade mesmo 

na sua dimensão política, que leva à construção de um espaço 

de diferença, um espaço de confronto. Isto agrupa mesmo, isto 

cria convergência para o novo modo de trabalho, para todos os 

aspectos ligados à construção de grupos, de espaços de convívio, 

espaços de alianças, de afinidades.

É claro que existe aí a determinação de um terreno político 

revigorado pelas políticas da amizade. Porque existe também 

uma dimensão política desses laços. Um termo muito interes-

sante que o filósofo espanhol Francisco Ortega traz à tona é o 

termo “tirania da intimidade”, pensando os aspectos político 

da amizade. Ele prega uma politização da amizade contra a 

tirania da intimidade. O que ele chama de tirania da intimidade 

é justamente toda a prática social ligada à necessidade de com-

partilhamento de um espaço íntimo que acaba eliminando toda 

a diferença possível entre os agentes. Então, por exemplo, numa 

economia como a brasileira, ainda extremamente conservadora, 

tão pouco moderna em alguns aspectos, ligada a esse lastro 
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quase que arcaico em que se confundem os espaços públicos e 

os espaços privados, muitas vezes esse aspecto da tirania da in-

timidade caracteriza um espaço compulsório. Se você não com-

partilha da intimidade com os agentes do circuito de arte, não é 

literalmente amigo, não compartilha jantares, não compartilha 

enfim segredos íntimos etc., você é alijado das possibilidades de 

frequentar esse circuito. Isto reflete os aspectos mais reacioná-

rios do circuito. Quando então se lança esse termo da politização 

da amizade, se pensa em outras formas de agrupamento que vão 

constituir uma outra sociabilidade. Parece-me que os centros 

de artistas são também laboratórios importantes para que essas 

práticas sejam pensadas, sejam mesmo implementadas, com 

sua agilidade, com a sua desburocratização.

Bom, queria agora fazer alguns comentários sobre esses 

grupos que citei aqui rapidamente, para depois abrir um debate. 

Por exemplo, o espaço Torreão, em Porto Alegre. Não sei se todo 

mundo aqui conhece. Animado, organizado e produzido pelos 

artistas Elida Tessler e Jailton Moreira, este espaço consiste numa 

sala de exposições ligada a um espaço pedagógico, de ensino. 

As exposições só acontecem nessa sala, e eles fazem questão de 

comentar que as exposições se dão graças à generosidade dos 

artistas. Há uma informalidade nas negociações. Há um convívio 

e há um intercâmbio de ideias. Não há nenhuma burocratização 

no sentido do envio de projetos, editais etc. Depende mais da 

generosidade do artista, depende do artista organizar a econo-

mia dessa sua ação, depende do artista se predispor a fazer isso. 

Então essa é uma atitude em relação ao trabalho e também é 

um modo de se organizar que é diferente de uma instituição 

convencional, pois é uma organização ao sabor mesmo dos 

encontros. Como eles mesmos fazem questão de dizer, não há 

uma curadoria em termos de linguagens, um filtro em termos de 

linguagens. É uma produção contemporânea nos seus múltiplos 

aspectos que circula por ali. 
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Vejamos outro grupo, o Camelo, de Recife, que foi inventado, 

entre outros, pelos artistas Marcelo Coutinho, Paulo Meira e 

Oriana Duarte. Esses artistas se organizaram em 1997, buscando 

uma forma de resistência contra o regionalismo de Recife. Eles 

queriam mostrar que suas produções não respondiam apenas 

às demandas locais, às demandas regionais, mas queriam dia-

logar com a arte brasileira como um todo, queriam dialogar 

com os grandes centros, enfim, centros como Rio, São Paulo, 

Belo Horizonte e as outras capitais brasileiras. Queriam ser ar-

rancados daquela discussão local. Visavam também os centros 

internacionais. Hoje, não há como ser artista sem pensar em 

uma perspectiva que se projete para fora do país. Ninguém quer 

mais ser artista dentro de seu próprio país apenas. É interessante 

ser artista escapando de suas próprias fronteiras. Atualmente, o 

deslocamento é um valor. Então esses artistas organizam uma 

série de exposições em 1997, para discutir a própria produção 

e para construir um pensamento a partir da própria produção. 

Começar a construir ligações políticas fora do seu próprio local 

de trabalho. Porque é muito importante escapar do seu próprio 

local de trabalho, seja nacional, seja regional, criando alianças 

com outros locais, com outros centros, com outros artistas, até 

para escapar do jogo político que pode constranger a produção 

no nível local. Estes artistas têm uma consciência muito grande 

em relação à crise da assepsia da modernidade. Querem discutir 

o valor do deslocamento, querem reconhecer as diferenças, a 

diversidade da produção, querem buscar uma renovação crítica. 

Estão interessados na produção de discurso. Não querem apenas 

questionar a relação entre centro e periferia. Por estar em Recife, 

eles são periferia? É preciso construir uma dobra do circuito que 

passe por ali. É preciso construir um centro, fazer com que suas 

obras sejam mesmo centro de atração. E são artistas bastante 

conscientes. Pensam a organização do circuito, pensam suas 

estratégias de ação, são conscientes da necessidade de uma 



ricardo basbaum

126

PDF enviado 
para 
imprensa

ação coletiva e também realizam trabalhos em coautoria. Para 

desviar um pouco daquela demanda de que o artista é aquele ser 

individual, com a sua assinatura individual. Então eles também 

trabalham em grupo, fazem trabalhos coletivos, trabalhos em 

equipe, que são assinados coletivamente. Esse é outro modo de 

escapar daquelas unidades autorais preconcebidas.

Outra experiência bastante interessante é a do grupo Linha 

Imaginária, centralizado em São Paulo. Talvez alguns de vocês 

o conheçam. Organizado basicamente pelos artistas Mônica 

Rubinho e Sidney Philocreon, me parece uma experiência bas-

tante interessante no sentido de que não é um local, não tem 

sede ou galeria. É mais um modo de organização que pensa 

como agrupar artistas, como organizar exposições de artistas 

que estejam dispersos pelos vários pontos do país. Artistas que 

tenham uma certa afinidade de linguagem e uma vontade de 

escapar dos seus próprios locais de trabalho para tentar fazer 

com que seus trabalhos circulem por outros locais, por outras 

capitais, por outras instituições. Então o grupo Linha Imaginária 

constrói uma espécie de mapeamento, uma espécie de banco 

de dados, com uma série de pequenas regras, minimamente 

organizativas, tentando estimular nos artistas participantes uma 

certa responsabilidade na sua inserção neste grupo. Existe uma 

taxa de inscrição para que o seu material seja documentado e 

arquivado. Existe uma espécie de ordem de chegada, uma fila 

que indica os artistas que vão participar da próxima exposição. 

Ou seja, este projeto organiza uma economia própria interna 

e mínima, capaz de mediar a produção das exposições, as 

relações com a imprensa e com a mídia. Há uma vontade de 

produzir mesmo e de intensificar um intercâmbio cultural, um 

deslocamento dentro e também fora do Brasil. É uma espécie 

de trabalho voluntário dos artistas, que se organizam. Já existe 

uma base de dados de diversos artistas, um site na Internet 

e um extenso currículo de mostras realizadas desde 1997 até 
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2001, passando por diversos estados como Pará, Ceará, Santa 

Catarina, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Minas Gerais e Bahia. O grupo Linha Imaginária é um 

exemplo bastante claro de um grupo de artistas que desenvolve 

e exterioriza a consciência de que existe um circuito com muitas 

limitações e que é preciso implementar algum mecanismo que 

reinvente esse circuito, que possa criar um modo de intervir e 

buscar brechas para trazer dados novos, para agrupar os artistas 

e criar experiências de intercruzamento cultural.

Um quarto exemplo é o do espaço Agora/Capacete, do 

qual eu participo. Esse nome Agora/Capacete se deve ao fato 

do espaço aglutinar dois núcleos de curadoria diferentes, dois 

núcleos de agenciamento diferentes: o núcleo Agora e o núcleo 

Capacete. Achamos que seria mais interessante manter dois 

núcleos, com linhas diversas de atuação, trabalhando juntos. O 

espaço Agora/Capacete tem um slogan que é o seguinte: “Acre-

ditamos que o melhor lugar para o aparecimento do trabalho de 

arte depende de sua própria estratégia”. Quer dizer, uma obra 

de arte não precisa necessariamente aparecer na galeria ou no 

museu. Ela pode aparecer em qualquer lugar. E em sua estratégia 

de aparecimento, ela vai estar ligada à estratégia de linguagem 

com a qual está envolvida. A ideia do espaço Agora/Capacete 

começou no final de 1998, no Rio de Janeiro, a partir de inicia-

tiva do artista Helmut Batista, que organizou exposições no seu 

próprio apartamento. Depois estas exposições foram deslocadas 

para outros locais alugados na cidade, ou para instituições com 

as quais desenvolvíamos relações. Finalmente, a partir de maio 

de 2000, nós inauguramos um local que passou a ser a sede do 

espaço Agora/Capacete, contendo uma galeria e um escritório. O 

fato de termos uma sala e escritório permitiu então a existência 

de um ponto de referência, com a possibilidade de se organizar 

tanto exposições como eventos, filmes, vídeos, debates etc. A 

ideia é dinamizar e trazer alternativas à produção e circulação de 
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arte contemporânea. O fato de ser um centro gerido por artistas 

propicia uma relação direta, com poucas intermediações, entre 

os expositores e a produção dos eventos.

Uma questão que se coloca imediatamente é: quais são os 

eventos promovidos pelo Agora/Capacete? Acho que isso é uma 

questão de todos os centros de artistas. Há mesmo uma grande 

cumplicidade, uma grande relação dos eventos que são promo-

vidos com esses artistas individualmente; no caso, os próprios 

artistas que organizam o espaço Agora/Capacete – cada um 

deles tem o seu trabalho individual, o jogo de linguagens com 

que está envolvido. Os artistas com os quais queremos trabalhar 

têm relações com o nosso trabalho pessoal. Não queremos fazer 

um espaço em que não nos vejamos também representados. Não 

deixa de ser um espaço para também multiplicarmos o nosso 

trabalho e criarmos alianças. O espaço Agora/Capacete ganhou 

recentemente o apoio da Petrobrás para um ano de programa-

ção. Um apoio que vai permitir a realização de seis exposições, 

dois números da revista Item e um site que entrou no ar há três 

semanas. Estamos experimentando fazer o que já vínhamos 

fazendo com o mínimo de apoio financeiro, agora com mais 

equipamentos e certas facilidades de trabalho, o que garante 

que nossos eventos tenham uma melhor eficácia.

Outro local bastante importante é o espaço Alpendre, em 

Fortaleza. Com atividades em diversas áreas como literatura, 

dança, vídeo e cinema e fotografia, o Alpendre tem a área de 

artes plásticas coordenada pelo artista Eduardo Frota. Agora, ele 

também vai realizar eventos com apoio da Petrobrás. O Alpen-

dre tem uma galeria e também promove um workshop de uma 

semana, no qual artistas entram em contato com o público local 

de Fortaleza, com outros artistas e com estudantes. Cada artista 

passa uma semana desenvolvendo alguma atividade e depois faz 

uma exposição. Eu tive a possibilidade de fazer um trabalho no 

Alpendre no início de agosto de 2001 e achei bastante interessan-
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te. Para mim foi animador e muito significativo, pela natureza do 

meu trabalho. Propus um trabalho que exigia a participação das 

pessoas, o convívio etc. E a possibilidade de fazer um trabalho 

com esse tipo de envolvimento é completamente diversa da de 

expor numa instituição em que as pessoas não estão envolvidas. 

Pudemos trocar, inclusive, uma série de informações, ideias, 

conversas sobre as possibilidades entre o Alpendre e o Agora/

Capacete, tanto diferenças quanto afinidades. 

Coincidentemente, uma semana depois o Eduardo Frota 

estava no Rio de Janeiro. E ele pôde falar sobre o seu projeto 

Alpendre no Agora/Capacete também. Pudemos veicular uma 

série de informações sobre o papel do Alpendre em Fortaleza 

como sendo até diferente do papel do Agora/Capacete no Rio 

de Janeiro, da presença do Alpendre como uma instituição 

efetivamente fomentadora da produção em Fortaleza. Quer 

dizer, promovendo a realização de novos trabalhos, o encontro 

de novos artistas com outros artistas e também permitindo que 

esses novos artistas debatam suas produções e realizem traba-

lhos, diferente de outros locais que apenas recebem exposições 

prontas, como Centros Culturais que recebem tudo pronto e 

que, portanto, não têm o papel de fomentadores. Pareceu-me 

francamente que o Alpendre também passa por essa questão 

mesmo da incorporação em termos de arte e vida, das deman-

das dessa organização, dessa pequena instituição, com a prática 

desses organizadores. Não são simplesmente funcionários, 

mas são mesmo pessoas engajadas no fomento da produção 

do debate da arte contemporânea. 





O texto que se segue serve como apresentação do percurso de 

uma série de ações coordenadas por artistas, realizadas no Rio 

de Janeiro em pouco mais de dez anos. Trata-se de um trajeto 

singular – dentro do qual me vi capturado e junto ao qual atuei 

intensamente – que articula as ações do grupo VISORAMA, a 

criação da revista Item e a implantação e funcionamento da 

agência AGORA. Ao texto, soma-se um posfácio, escrito espe-

cialmente para esta publicação. Acredito que o relato aqui 

apresentado possa contribuir para as discussões acerca das 

iniciativas de artistas, que tanta importância têm assumido 

no atual quadro de relações de uma economia da cultura no 

início do novo século.

* * * * *

Em 11 de setembro de 1999, com a apresentação das expo-

sições individuais de Laura Lima (O Puxador) e Raul Mourão 

(Sintético) na galeria da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, 

foi inaugurado o AGORA – Agência de Organismos Artísticos. 

“Dinamizar e trazer alternativas à produção e circulação da arte 

e agora?
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contemporânea no Rio de Janeiro” – este o objetivo expresso pela 

agência desde o seu início. Coordenado pelos artistas Eduardo 

Coimbra, Raul Mourão e por mim1, durante dois anos e meio o 

AGORA trabalhou em parceria com Capacete Entretenimentos, 

coordenado por Helmut Batista, formando o Espaço AGORA/

Capacete, com sede na rua Joaquim Silva 71, na Lapa. A partir 

de janeiro de 2002 a parceria foi desfeita e cada uma das agên-

cias seguiu seu próprio rumo. Nas linhas abaixo irei desenhar 

um breve roteiro para discussão das ações do AGORA frente ao 

circuito de arte brasileiro e internacional, apontando tópicos 

que têm emergido durante esta prática como especialmente 

significativos. É importante ressaltar que o próprio modelo de 

condução da agência AGORA é um programa em aberto, que 

deposita bastante ênfase no aprendizado durante a experiência 

– uma espécie de “pedagogia em público” tão decisiva para o 

campo da arte.

É decisivo começar ressaltando que a criação do AGORA 

não foi de modo algum um gesto isolado no percurso de seus 

três artistas-diretores: desde 1988 – pelo menos – nós três 

temos trabalhado em conjunto em projetos de ação e reflexão 

acerca do circuito de arte brasileiro; isto é, esta agência surge 

de uma certa experiência de trabalho acumulada e de um pré-

vio entrosamento dos artistas-diretores em diversos projetos 

realizados em comum. Eu e Coimbra participamos ativamente 

da criação e das atividades do grupo VISORAMA, formado por 

artistas contemporâneos do Rio de Janeiro2. Entre 1989 e 1994, 

o VISORAMA funcionou inicialmente como grupo de estudos 

para depois organizar palestras e debates em que se discutia o 

1 É importante registrar aqui a direção de produção de Luiza Mello, responsável pelo 
suporte organizacional das atividades desenvolvidas pelo AGORA.
2  Os principais participantes do Visorama foram Carla Guagliardi, Eduardo Coimbra, 
João Modé, Márcia Ramos, Marcus André, Ricardo Basbaum, Rodrigo Cardoso, Ro-
sângela Rennó e Valeska Soares, aos quais juntaram-se posteriormente Analu Cunha 
e Brígida Baltar. Mantinham relações de afinidade e proximidade Maria Moreira, 
Márcia X. e Alex Hamburger, entre outros.
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trabalho dos artistas do grupo – e o circuito brasileiro – dentro 

de uma perspectiva internacional; foram organizados alguns 

ciclos de palestras (no Parque Lage, Rio de Janeiro, 1991/93 e 

na Oficina Oswald de Andrade, São Paulo, 1993), três simpósios 

(“Visorama na UFRJ” e “Visorama na Documenta”, ambos em 

1992 e “Visorama em Veneza”, em 1993) e uma participação 

coletiva no Fórum Brasília de Artes Visuais (1993). Para todos 

os participantes, significou uma tomada de posição em relação 

ao circuito, investindo numa imagem do artista não apenas 

preocupado com os rumos de sua produção num ultrarrestrito 

mercado de arte mas também com as conversas e comentários 

críticos que suas intervenções poderiam suscitar; sobretudo, 

com a construção de um lugar menos passivo do artista frente 

ao circuito – não podemos nos  esquecer que a maioria dos 

nomes envolvidos havia começado a trabalhar nos anos 1980 

(eu, Modé, Marcus André e Analu Cunha, por exemplo, partici-

pamos da festejada “Como vai você, Geração 80?”, organizada 

em 1984 no Parque Lage), tendo por isso mesmo vivenciado 

um momento particular de sua configuração, em que o valor 

econômico parecia importar mais que os outros valores em jogo 

na dinâmica da arte: era a época da “volta triunfante da pintura”, 

e tanto local como internacionalmente as galerias coordenavam 

as ações. Nesta cadeia de relações, o artista era talvez o menos 

importante, reduzido a uma figuração passiva frente a outras 

instâncias. Em 1992, em um texto produzido a quatro mãos (e 

que teve, na ocasião, recusada sua publicação no Suplemento 

Ideias, do Jornal do Brasil), escrevemos:

(…) os anos 1980 foram marcados por um falso 

antagonismo entre crítica e pintura, nefasto 

para ambas, anulando o espaço de atuação da 

crítica, suplantada pelos valores de mercado, 

e restringindo a pintura ao prazer de pintar. 
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Para os ideólogos da Geração 80, a pintura seria 

“independente do discurso verbal da crítica”, 

numa postura que reduz o objeto artístico a uma 

condição passiva, contemplativa e esteticista. 

Esta postura redutora enraizou-se de tal modo 

no circuito de arte (do Rio de Janeiro), que con-

taminou não só a crítica como também museus 

e mercado, incapacitando-os de localizar cor-

retamente os segmentos atuantes da produção 

contemporânea. Na realidade, essa passividade 

traz implícita uma conceituação do artista como 

um subprodutor, do qual se espera que produza 

de acordo com expectativas já delineadas por um 

circuito que não aceita ser questionado e trans-

formado pela atividade artística, e onde as vozes 

da crítica – dispensadas pela imprensa ou ocu-

padas em reuniões institucionais – resumem-se, 

quando muito, a três minutos de bate-papo no 

calor do vernissage.3

Diante de tal quadro, o Visorama significou um momento 

importante de mobilização de estratégias frente ao circuito, em 

que os artistas atuariam também enquanto agenciadores dos 

caminhos a percorrer – agora não mais apenas as tortuosas e 

excludentes vias do (na maioria das vezes anacrônico em seu 

funcionamento e quase sempre conservador) mercado de arte. 

É bem verdade que eu e Márcia Ramos já havíamos participado 

de todas as ações do grupo Moreninha, em 1987 – que, no meu 

entender, colocaram um ponto final na chamada Geração 80. 

Estas ações se deram em relação à imprensa, à crítica e ao pro-

vincianismo do circuito e marcaram uma retomada, por parte 

3 Eduardo Coimbra, Ricardo Basbaum, “Tornando visível a arte contemporânea”, 
republicado na coletânea Arte Contemporânea Brasileira: texturas, dicções, ficções, estra-
tégias. Org.: Ricardo Basbaum, Rio de Janeiro, Contra Capa, 2001. Neste volume, p. 25.
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dos artistas, da fala e do discurso recalcados pela voracidade 

rasteira do comercialismo do momento.4 

O Visorama foi também muito útil enquanto experiência de 

contatos com outros agentes do circuito (críticos, artistas): podia-

-se construir relações não mais enquanto indivíduos (estas se 

fazem e desfazem enquanto se está vivo e alerta, na fortuidade da 

existência individual e em suas próprias estratégias de sedução) 

mas, em conjunto, como grupo constituído. Assim, pudemos 

realizar entrevistas com Michelangelo Pistoletto e Alfredo Jaar, 

encontros informais com Mike Dion, Anthony Gormley e Bill 

Woodrow, passeios pela cidade com Barbara Kruger, conversas 

privadas com Waltércio Caldas ou Cildo Meireles etc. Em cada 

uma destas situações o “grupo” foi vivenciado como protótipo de 

uma estrutura dotada de autonomia própria, identificada pelo 

outro como estrutura de interlocução. Mas este agrupamento 

guardava fortes traços de informalidade em seu funcionamento 

(que bom…), sem chegar a construir qualquer economia interna 

própria; cada qual investia na medida de seu tempo e disponibi-

lidade e ao longo dos anos a dispersão foi inevitável. 

Entretanto, o esforço dispendido nesta organização – sobre-

tudo os gestos de ordenação, classificação e interpretação de um 

banco de imagens voltado para a produção artística brasileira e 

internacional do início dos anos 1990 e as principais correntes 

da contemporaneidade, que chegou a conter mais de 2000 slides 

– e os resultados positivos enquanto conquista de um espaço de 

sustentação de nossa própria produção como artistas, acabaram 

conduzindo para a criação da revista Item (editores-fundadores: 

Eduardo Coimbra, Raul Mourão e eu), cujo primeiro número foi 

lançado em junho de 1995. Existiu um episódio muito concreto 

– contribuindo para acirrar um sentimento de urgência – que 

4 Sobre as ações de A Moreninha ver “Geodemas de Uá Moreninha”, de Eneas Valle, 
republicado na coletânea referida na nota anterior, e meu texto “Cérebro cremoso 
ao cair da tarde”. In: O Carioca, nº 5, RioArte. Rio de Janeiro: dezembro 1998. Neste 
volume, p. 31.
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levou à criação da revista: todos os três havíamos participado 

da exposição “Escultura Carioca”, junto com outros 15 artistas 

– em sua maioria, companheiros de trabalho e de geração, que 

compartilharam entre si diversas aventuras5. Apesar de ter sido 

concebida como maneira de reconhecer a “pujança da recente 

produção tridimensional da cidade do Rio de Janeiro” (texto 

institucional introdutório), nenhum dos dois breves ensaios 

comissionados para o catálogo – de autoria de críticos cuja 

competência é amplamente reconhecida – procurou abordar os 

trabalhos e percursos dos artistas envolvidos, aproximando-se 

das obras e extraindo linhas de análise crítica e reflexão: ainda 

que de excelente qualidade argumentativa e consistência teórica, 

passavam ao largo dos trabalhos, discorrendo sobre as raízes 

do projeto moderno e suas vertentes escultóricas, buscando 

referências em Cézanne, Brancusi, Tatlin e o Construtivismo. 

Havia entre os artistas certa insatisfação em não ter seu traba-

lho minimamente discutido no catálogo: espera-se sempre que 

ocasiões deste tipo sejam tomadas como oportunidades efetivas 

de se demarcarem avanços no terreno crítico, de modo que o 

evento realmente assinale a presença de uma discussão em 

curso, caracterizando as obras apresentadas como portadoras 

de alguma contribuição para o debate contemporâneo. Em face 

a essa ausência os trabalhos correm o risco de ficarem simples-

mente abandonados no espaço expositivo à mercê de um jogo de 

comentários demasiadamente empíricos – afinal, nos cerca de 

quatro anos de prática do grupo Visorama (e alguns artistas do 

grupo podiam ser encontrados entre os participantes) trabalhou-

-se exatamente em direção contrária: procurar compreender as 

questões envolvidas em nossos trabalhos de modo a discuti-los 

junto à produção nacional e internacional contemporânea. 

5 “Escultura Carioca”, Paço Imperial, Rio de Janeiro, outubro 1994. Artistas partici-
pantes: André Costa, Carla Guagliardi, Carlos Bevilacqua, Eduardo Coimbra, Enrica 
Bernardelli, Ernesto Neto, Fernanda Gomes, Jorge Barrão, José Damasceno, Livia 
Flores, Marcia Thompson, Marcos Chaves, Maurício Ruiz, Raul Mourão, Ricardo 
Basbaum, Ricardo Becker, Rodrigo Cardoso e Valeska Soares. 
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Assim, perceber uma oportunidade como essa (ainda mais que – 

coisa rara – se tinha um catálogo à mão) sendo desperdiçada cau-

sou alguma inquietação entre nós. A mim, particularmente, esta 

situação  causava incômodo, por me ver envolvido – nessa época 

já com certa regularidade – na construção de textos críticos, sen-

do frequentemente convidado pelos colegas para comentar suas 

produções: “por que a crítica estabelecida se colocava sempre tão 

arredia, sem correr o necessário risco de pensar uma produção 

ainda não legitimada em certas instâncias do circuito?” A partir 

de um constante diálogo com Eduardo Coimbra, desenvolvi um 

pequeno texto – na forma de apontamentos – para o debate que 

se realizou em torno da exposição, em novembro daquele ano. 

Este texto – sem muita revisão, mantendo sua forma de discurso 

oral – acabou por ser publicado em Item-1 textos de artistas, 

servindo de deflagrador para a criação da revista Item, desde seu 

início, possui o compromisso de renovação do discurso crítico 

da arte brasileira, “dentro da perspectiva do campo ampliado 

(…) sob o signo da Transdisciplinaridade (cruzamento e super-

posição de vários campos do conhecimento) e Intermídia (livre 

trânsito entre diferentes meios de expressão, com a utilização 

de diversos materiais)”6. 

A criação de Item significou, para nós, um passo além do 

Visorama, no sentido de poder fomentar o desenvolvimento de 

questões, proposições e ideias que trabalhassem em ressonância 

com nossa produção plástica. Decidimos legitimar o lugar do 

“artista-editor” – assumindo e administrando os choques pro-

duzidos nesta fricção de interesses nem sempre convergentes 

– e estabelecer um caminho editorial que reunisse pensadores 

de diversas áreas, garantisse espaço para textos de artistas e 

também apresentasse em suas páginas projetos originais de 

artistas. Estas intenções foram assim expressas na contracapa 

do primeiro número:

6 E. Coimbra e R. Basbaum, “Tornando visível a arte contemporânea”, Op. cit..
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Item aproxima arte e pensamento.

Item está aberta a todos os assuntos, a colaboradores de 

todas as áreas, favorecendo o confronto e o intercâmbio entre 

as diversas disciplinas.

Item ambiciona construir um espaço de intervenção, servin-

do de suporte e tornando visíveis os debates culturais.

Item, a cada número, será organizada em torno de um tema, 

ressaltando enfoques transversais, diferenciados, originais, de-

clarando o lugar incomum como o espaço necessário.

Item veicula ideias e imagens. As páginas centrais serão 

sempre ocupadas por um desenho inédito.7

Desde o início, a acolhida à revista foi excepcional, tanto da 

parte dos colaboradores quanto dos leitores, gerando uma de-

manda que aos poucos nos foi conduzindo para a necessidade de 

buscar formas de organização e administração compatíveis com 

o projeto. Durante muito tempo nos ocupamos com um debate 

acerca do tipo de revista que deveríamos produzir, qual o formato, 

periodicidade etc. Em certo momento, chegou-se mesmo a pensar 

em periodicidade bimestral, anúncios a quatro cores em todas as 

capas – pequenos delírios sugeridos por produtores bem intencio-

nados, mas que não percebiam Item em sua correta inserção junto 

ao circuito, como se não houvesse lugar – e, efetivamente, não há, 

no sentido de uma inserção segura e regular – para veículos que 

escapem às determinações hegemônicas do mercado e apostem 

numa inserção de outro âmbito. A determinação de construir 

nossa posição enquanto “artistas-editores” acabou por conduzir 

o processo de formatação, no sentido da edição de Item ser fator 

de retroalimentação constante para nossas práticas plásticas e 

aventuras artísticas. Hoje, existem 6 números publicados e Item-7 

encontra-se em processo de edição. 

7 Item-1 textos de artistas, Rio de Janeiro, junho 1995. 
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Uma revista é um veículo extremamente importante de 

aglutinação de forças e organização de pensamento; difícil 

avaliar, entretanto, a extensão de seus possíveis efeitos em tão 

curto prazo – mas certamente o percurso construído pela traje-

tória Visorama-item tem se mostrado valioso enquanto pano de 

fundo sobre o qual se articulam e desdobram as estratégias de 

inserção do AGORA. Assinalo aqui a importância dessas passa-

gens: nada de sentido linear e evolutivo; apenas deslocamentos 

de uma situação a outra, na medida em que esta se anuncia 

como renovadamente produtiva, como se as mesmas questões 

sempre se reatualizassem em formas de ação diversas. Assim, 

quando Helmut Batista, em agosto de 1998, decidiu inaugurar 

o Espaço P8, acabou – conscientemente ou não – por associar-se 

em seguida a exatamente esse grupo de artistas, que já há alguns 

anos vinha construindo relações de agenciamento ligadas à arte 

contemporânea dentro do circuito de arte carioca e brasileiro. 

Ter realizado esta mostra no Espaço P, devo admitir, foi de gran-

de importância para mim: era praticamente a primeira vez que 

apresentava um trabalho individual em parceria com um agente 

de produção que “falava a mesma língua” que eu (quase todas 

as individuais anteriores haviam acontecido em espaços de exi-

bição pertencentes ao poder público e centros culturais), onde 

o abismo entre agenciamento e produção não se caracterizava 

como “abissal” – ou seja, desta vez havia alguém que acreditava, 

apostava e investia nos projetos que apresentava, numa posição 

de proximidade (muito importante…) e numa dimensão que 

evitava os costumeiros entraves burocrático-institucionais. Tra-

balhar o agenciamento do evento num contato assim tão direto 

teve o efeito de uma imediata expansão: muitas possibilidades 

se abriram no sentido de empreender esforços na construção do 

local mesmo do acontecimento artístico: “são assim que as bom-

8  As duas primeiras exposições do Espaço P foram “G. x eu”, em que apresentei um 
diagrama e um livro em off-set, e “último”, de Ana Infante. “G. x eu” transformou-se 
num vídeo, dirigido por Raquel Couto.
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bas caem: ao mesmo tempo se prepara o terreno, se constituem 

abrigos e se celebram as festas”. Ou seja, investir na produção 

de um campo crítico (Item); desenvolver um lugar caracterizado 

a partir de seu atravessamento; estabelecer contato com um 

público; – configurando assim um espaço para ações. Ainda em 

1998, iniciamos as primeiras conversas; daí surgiria o Espaço 

AGORA/Capacete, somando as forças e diferentes trajetórias de 

Helmut Batista, Eduardo Coimbra, Raul Mourão e eu9.

Desde o início desse trabalho conjunto estavam claras as 

diferenças de concepção de cada um dos organismos; diferen-

ças – nunca escamoteadas – que procuramos caracterizar como 

de “linhas de curadoria” e “modelo administrativo”. Não é por 

acaso que os dois projetos tenham se encaminhado desse modo: 

com certeza estão aí variados traços de uma discussão acerca 

do lugar da curadoria e de suas estratégias de ação no agen-

ciamento do evento de arte contemporâneo; ou, se quisermos, 

uma investigação do papel do “artista como curador”10 (que 

na perspectiva deste texto associa-se ao “artista como editor” 

e ao “artista como crítico”). Quando das primeiras discussões 

para concepção deste projeto, chegou-se a cogitar a criação de 

uma única agência, coordenada por todos; entretanto, Helmut 

Batista já tinha claro os rumos que queria implementar em seu 

Capacete Entretenimentos e assim, seguindo sua sugestão, de-

cidimos criar duas diferentes frentes de trabalho, cada uma com 

sua identidade e lógica de funcionamento próprias. Capacete 

Entretenimentos não enfrenta o desafio do funcionamento 

coletivo, sendo coordenado por Helmut Batista, que imprime 

marca bastante pessoal em todas as demandas de suas ações. 

Além disso, vindo de uma longa e bem sucedida experiência 

9 É bom que fique claro que esta narrativa é de responsabilidade exclusiva de seu 
autor, que aqui não fala ‘em nome’ de seus colegas. Logo, existem – pelo menos – mais 
três narrativas autorizadas acerca dos desdobramentos que relato aqui. Felizmente.
10 Publiquei um texto com este título no catálogo Panorama da Arte Brasileira 
2001, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2001: “O artista como curador”, p. 
35-40. Neste volume, p. 67.
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junto ao circuito de arte europeu – onde é representado por 

galerias em diversas capitais – Helmut conduz seu Capacete 

Entretenimentos com menor dose de ansiedade quanto a uma 

reposta imediata do circuito, podendo lançar um olhar em 

torno menos constrangido pelos hábitos e vícios daqueles já 

imersos no campo contextual local. Em contraste, o AGORA é 

administrado por três diretores (logo, um grupo), tornando-o 

menos personalizado e mais burocratizado; além disso, imersos 

‘até o pescoço’ na realidade local (num mergulho de quase vinte 

anos), suas experiências com o circuito de arte estão longe de 

ser simplesmente bem sucedidas, guardando, pelo contrário, 

as marcas de um perverso recomeçar a cada nova atividade 

(ausência de registro, repertório, história). O Espaço AGORA/

Capacete, enquanto funcionou, era este verdadeiro agregado de 

agências, um composto duplo que combinava atitudes diferen-

tes e experiências que se complementavam mutuamente – seja 

por uma intensa rede de contatos locais e nacionais e uma credi-

bilidade conquistada a partir de projetos anteriores (Visorama, 

Item etc.); seja pela inscrição num circuito internacional ágil 

de artistas e galerias, permitindo trazer para o Brasil diversos 

nomes que de outro modo aqui não nos chegariam (os custos e 

a burocracia evolvidos numa ação através dos mecanismos de 

um museu mudariam completamente a natureza de condução 

do projeto). Cedo ou tarde – era previsível – as diferenças iriam 

se acirrar, e o nomadismo característico do Capacete Entre-

tenimentos, por exemplo, não poderia aguentar a estratégia 

de gestão quase empresarial implantada no AGORA em certo 

período; ou a estratégia de programação visual desenvolvida 

para o AGORA11 não conseguiria se combinar com as jogadas 

gráficas adotadas desde o início pelo Capacete Entretenimen-

tos. Não importa se separados ou juntos, a presença destas 

11 Num interessante projeto de identidade visual proposto pelo escritório Sto-
larski I Pontes.
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duas agências já deixa marcas tanto local como nacionalmente, 

prometendo – espera-se – futuros desdobramentos. E, também 

a nível das relações internacionais, AGORA e Capacete, cada um 

a seu modo, vêm se constituindo como importantes referenciais 

para curadores, artistas e críticos que visitam o Rio de Janeiro: 

estes frequentemente incluem as agências em suas agendas 

de viagem – sinal de que efetivamente uma dobra, um desvio 

do circuito estabelecido foi implementado e encontra-se ativo.

Grande parte do tempo investido nas agências tem se des-

tinado a discutir qual o modelo de trabalho mais apropriado e 

compatível com as ações e formas de inserção pretendidas – qual 

o formato que interessa implementar, sob que peso administra-

tivo? Neste esforço de constante desenho e redesenho – mais de 

invenção do que de simples busca –, alguns aspectos se destacam 

desde logo (deixando claro que a partir daqui me refiro princi-

palmente ao AGORA, organismo do qual sou codiretor):

– no processo de agenciamento entra-se num terreno de jogo 

e disputa das linguagens e poéticas contemporâneas, em 

que os próprios mecanismos de agenciamento são já um 

processo de elaboração de linguagens e limites de ação. No 

caso de “curadores-artistas”, há uma inevitável cumplicide 

entre linguagens agenciadas e linguagens adotadas pelos 

agenciadores em seus próprios processos de trabalho – 

um jogo de ressonâncias internas que pode ser muito rico. 

Tornar transparente os meandros desse processo através de 

discussões contínuas é fundamental, como fuga do auto-

matismo do hábito e busca de um plano de intervenção nas 

configurações do circuito contemporâneo. Num primeiro 

momento de seu percurso, por exemplo, os principais 

eventos produzidos pelo AGORA tiveram como protago-

nistas nomes que nos últmos dez anos compartilharam de 

diversas aventuras aqui relatadas – Brígida Baltar e João 
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Modé, por exemplo12, envolveram-se em diversas ações do 

Visorama e Item; torna-se quase automático dividir com eles 

uma nova etapa de trabalho. Para um segundo momento, 

estas direções têm que ser reformuladas – articulando com 

maior ênfase, por exemplo, a presença de artistas de outros 

estados e países com projetos afins aos nossos ou mesmo 

respondendo diretamente a problemas anunciados com 

mais urgência pelo circuito.

– a determinação da escala do projeto torna-se problemática 

no contexto brasileiro. Ainda que seja claro que a força da 

agência AGORA enquanto produtora cultural resida em suas 

dimensões pequenas e não burocratizadas, que conferem 

agilidade e flexibilidade em sua condução, uma série de 

mecanismos de apoio, financiamento e avaliação se pautam 

pelos efeitos e ações somente quando contabilizados em ter-

mos de ampla ressonância: compromisso quantitativo com 

o público, retorno institucional do patrocínio, presença na 

mídia – na maioria das vezes só existe interesse por projetos 

que envolvam grande volume de recursos, deixando aban-

donados aqueles de inserção menor, mais sutil, transversa, 

menos impactante, mais rarefeita. Um desafio – ligado a meu 

ver à própria sobrevivência do projeto – reside em insistir 

numa escala pequena de funcionamento, aprimorando a 

capacidade de barganha de recursos em fontes de vários 

tipos (governamentais, privadas, fundações, agências de fo-

mento etc). Sobretudo, há que se pensar essa tarefa também 

enquanto invenção de possibilidades, escapando o quanto 

for possível do processo homogeneizante da máquina admi-

nistrativa e de produção – que aos poucos pode impor seu 

ritmo algo perverso e desviar em proveito próprio as melhores 

energias envolvidas no projeto. 

12 Brígida Baltar realizou seu projeto em setembro de 2001, João Modé em julho 
de 2002. 
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– um aspecto ligado ao item acima conduziu o AGORA ao de-

senvolvimento de uma capacitação própria que incorpora 

“exigências profissionais adequadas a interagir nesses novos 

tempos e disputar recursos financeiros com pesadas organi-

zacões culturais de caráter privado que consomem milhões 

de dólares de renúncia fiscal”13; como já foi comentado, esta 

instrumentalização é importante, contanto que se escape 

das armadilhas do aparelho de captura e não se habitue o 

projeto unicamente a esta forma de captação.

– é preciso também determinar qual o perfil institucional próprio 

de uma “agência”: 

Uma “agência” não é uma galeria de arte, não é 

um escritório de arte, não é um centro cultural, 

não é uma loja, não é uma cooperativa de artistas. 

O conceito de “agência” está próximo da ideia 

de “prestação de serviços artísticos”, de produzir 

valores e intervir num certo campo cultural. (…) 

O Agora é composto de artistas, engajados na pro-

dução de arte contemporânea. Logo, os “serviços” 

que podemos oferecer passam diretamente pelas 

linguagens que estamos mobilizando em nossos 

trabalhos, em nossa prática e atuação como 

artistas. Nossa agência produz textos, viabiliza 

exposições, organiza palestras e debates, realiza 

projeções de cinema e vídeo, comercializa tra-

balhos de arte e edições de múltiplos de artistas. 

Todas estas atividades inscrevem-se dentro de 

uma possibilidade de uso das linguagens de arte 

13 Paulo Sergio Duarte, “Agora Aqui”, folder da exposição “Outra Coisa”, Museu Ferro-
viário da Vale do Rio Doce, Vila Velha, outubro 2001 a janeiro 2002. Deve-se registrar 
que entre julho de 2001 e julho de 2002 o Espaço AGORA/Capacete foi patrocinado 
pela Petrobras, dentro do Programa Petrobras Artes Visuais, tendo desenvolvido com 
estes recursos quatro eventos coordenados pelo AGORA, dois pelo Capacete, imple-
mentado o website <www.agora.etc.br> e publicado dois números da revista Item.
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contemporâneas – aquelas nas quais estamos en-

gajados. A arte contemporânea nos dá ferramentas 

para a produção de Realidade, tornando visível um 

campo de questões e problemas. (…) A agência 

AGORA não quer competir com as instituições de 

arte estabelecidas, enfrentar museus ou galerias e 

lutar por esta forma de poder dentro do circuito. 

Também não quer permanecer num espaço mar-

ginal alternativo, sem ter acesso ou participar dos 

acontecimentos. Queremos nos estabelecer numa 

região ainda vazia, dentro do circuito brasileiro, 

que permita agilidade para a realização de inicia-

tivas que, de outro modo, teriam que desgastar-se 

na burocracia das grandes instituições.14

Talvez o principal traço a ser ressaltado seja mesmo a grande 

flexibilidade envolvida no conceito de “agência”, ao mesmo 

tempo veículo e objeto final do projeto – através desta malea-

bilidade é possível deslocar-se a partir de demandas práticas 

e produtivas, dotando o projeto de importante ferramenta 

de ação. Funcionar enquanto agência é investir numa ade-

quação entre forma de ação e modelo proto-institucional 

sem perda do potencial de transformação.

– outro fator a agir nesta modalidade de processos coletivos pode 

ser alinhado como “forças de intensidade das linhas entre 

arte e vida”. De fato, o esforço de condução de uma agência 

voltada à arte contemporânea, conforme se está mapeando 

aqui, inevitavelmente conduz a atravessaventos em que as 

demandas do trabalho não se isolam em absoluto das vertigens 

de urgência existencial (nada de expressionismos apressados, 

mas de uma esfera de compromisso atravessada por este “pla-

14 Eduardo Coimbra, Raul Mourão, Ricardo Basbaum, “Agora”, publicado origi-
nalmente em: <http://www.agora.etc.br/textos_agora.html> (link off-line). Neste 
volume, p. 51.
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no de imanência” que “não contém mais que virtualidades” 

“que não fazem mais do que se atualizar nos sujeitos e nos ob-

jetos”, a deslizar “apenas entre-tempos e entre-momentos”15) 

dos fluxos da vida. É preciso estar disponível a tais oscilações 

e formatar ações sem que se perca de vista este horizonte em 

que a certeza e a absoluta consciência se deixam envolver 

por outros magnetismos de modalidade pática16: as poéticas 

que trabalham passagens entre arte e vida apostam em con-

taminações recíprocas entre os dois campos (passagens) mas, 

sobretudo, na produção de marcas que são lançadas a todos 

os corpos que se disponibilizam a recebê-las.

– um último tópico significativo a ser aqui considerado diz res-

peito à medida de eficiência desta aventura – como avaliar 

seus efeitos, processar sua contabilidade, realizar um balanço 

de sua inserção e dos desvios produzidos? Não se trata de 

simplesmente fechar o caixa com lucro líquido, uma vez que 

o campo do poético é lugar de impacto transverso e a inten-

sidade das experiências processadas não se presta à simples 

quantificação; além disso frequentemente o termômetro do 

público e da opinião passam ao largo de jogos e propostas 

muitas vezes decisivos. Discussão que parece beirar o enig-

ma, percebe-se que a própria operação de construir modelos 

e colocá-los em funcionamento já é índice de um resultado 

efetivo, que se valoriza no processo mesmo de sua continui-

dade. Daí que ter uma prática de agenciamento que se efetive 

em situações magnetizadoras de interesse – não importa se 

por longo tempo ou apenas por instantes – é já motivo de 

comemoração e sinal de que foi possível encontrar frestas 

15 Gilles Deleuze, “A imanência: uma vida…”, em tradução de Tadeu Tomaz da Silva, 
disponível em: <http://www.ufrgs.br/faced/tomaz/imanencia_i.html>.
16 No sentido proposto por Félix Guattari, a partir de páthos: espacialidade topológi-
ca, determinada por um núcleo afetivo que se desdobra pelo entorno, contaminando 
locais e corpos; “apreensão imediata (…), não-discursiva [que] se manifesta em 
decorrência das relações ontológicas de autocomposição da máquina”. F. Guattari, 
“On Machines” [A propos des machines], Journal of Philosophy and the Visual Arts, 
texto fotocopiado. Agradeço a Gê Orthoff por ter me passado uma cópia do artigo.
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na cerrada trama do cotidiano e fazê-las rodopiar.

Engajar-se nestes percursos não é simples determinação 

pessoal mas resultado de caminhos e desvios que conduziram 

até aqui: muitas vezes não se escolhe simplesmente para onde ir, 

mas se é conduzido – e esse impulso mostra-se decisivo. Se novos 

e espetaculares resultados serão produzidos com regularidade 

daqui para a frente não é fonte de preocupação; cabe ao AGORA 

perceber-se como centro de aglutinação e passagem, sabendo arti-

cular sua presença e viabilidade junto aos interesses com que quer 

continuar se deslocando: possibilidades dentro da arte contem-

porânea que sejam sempre matrizes para outras possibilidades.

*

posfácio:

No momento em que escrevo este posfácio, a agência AGORA 

não mais existe, tendo fechado suas portas e encerrado as ativida-

des em março de 2003. A crise que vitimou o espaço não pode ser 

considerada exatamente uma surpresa, pois havia desde o início 

inscrito no projeto um conflito produtivo que, entretanto, a partir 

de certo momento deixou de apontar caminhos de renovação, 

passando a funcionar de modo corrosivo: quando cada um dos 

três ‘diretores’ planeja conduzir o projeto em direções diferentes 

é sinal que o trabalho coletivo se desfez e uma etapa acaba por se 

encerrar. Isto apenas confirma a característica do AGORA como 

“trabalho de grupo”, soma de indivíduos que se articulam em 

dinâmica singular, processo coletivo: neste tipo de iniciativa, 

quando as ligações do grupo se desfazem, o projeto se altera 

radicalmente, já que a própria combinação de diferenças produz 

(em instante inicial) um corpo coletivo que se move com força 

própria, em direções que o próprio projeto indica (o grupo cria 

uma territorialidade ampla por onde se expandem os indivíduos). 
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Dentre as diversas causas de encerramento da iniciativa 

AGORA, podemos certamente alinhar o impasse decorrente do 

conflito entre (1) uma lógica administrativa mais pragmática 

com relação às demandas econômicas do circuito de arte e do 

mercado – incluídas aí todas as exigências e contrapartidas de 

empresas privadas e estatais que apoiam projetos culturais através 

de seus departamentos de marketing – e (2) uma atitude de viés 

mais experimental, que escolheria um percurso mais lateral em 

relação aos interesses mais imediatos da comunidade artística 

estabelecida, procurando atuar em suas frestas e lacunas. Se é 

certo que foi de uma combinação heterodoxa e singular destes 

dois percursos antangônicos que a agência AGORA extraiu sua 

particularidade, é igualmente inegável que grande parte do inte-

resse por ela despertado deveu-se ao fato de ter ocupado, desde o 

início, com decisão, regiões vazias e lacunares do circuito de arte 

local: o projeto do Espaço AGORA/Capacete inscreveu-se nas li-

nhas de fuga do circuito, como projeto independente, coordenado 

por artistas, portando um olhar crítico sobre esse mesmo circuito, 

buscando formas de ação para transformá-lo. Logo, parece claro 

que a solução de continuidade para o AGORA seria o aprofunda-

mento de sua posição diferenciada sobre o tecido institucional 

e o desenvolvimento de uma discussão sobre a produção que 

ultrapassasse as demandas imediatas do mercado. Entretanto, 

esta posição não foi consensual entre seus três sócios…

Na véspera do definitivo encerramento do projeto, em 

fevereiro de 2003, o AGORA realizou o que considero ser sua 

última atividade: sediar uma série de três reuniões, abertas à 

comunidade de artes visuais do Rio de Janeiro, para discutir o 

projeto (proposto e conduzido de modo arbitrário pela prefei-

tura municipal) de instalação de uma filial do Museu Gugge-

nheim na cidade. Destes encontros, resultou a criação do grupo 

“artesvisuais&políticas”, congregando artistas, críticos, curadores 

e produtores interessados em discutir as políticas culturais para 
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o setor das artes visuais, junto à prefeitura e ao governo federal. 

Do ponto de vista deste relato, é importante destacar que as 

reuniões realizadas no AGORA tiveram o papel de promover 

uma primeira articulação do grupo, já que todos os presentes 

se colocavam inteiramente à vontade para conversar, em um 

“espaço dos artistas”: certamente que a mobilização se daria de 

modo diferente, caso fosse realizada em ambiente mais institu-

cionalizado (escola, centro cultural ou museu). As discussões 

sobre o projeto Guggenheim foram bastante intensas, e ficaram 

asolutamente claras as diversas variáveis envolvidas na questão 

– seja a maneira autoritária e submissa com que a prefeitura do 

Rio de Janeiro conduziu as negociações, sejam as implicações 

econômicas que permeiam o projeto de um museu-franquia 

internacional. Dentro do panorama das artes do Rio de Janeiro, 

tais encontros revestiram-se de grande importância política, ao 

quebrar barreiras de isolamento entre seus agentes e contribuir 

para uma reavaliação das condições de funcionamento do pró-

prio tecido institucional das artes visuais – na realidade, uma 

questão integrante da agenda do AGORA, em seu projeto original. 

Ficou muito claro, a partir das conversas iniciais, que o circuito 

de arte brasileiro sustenta-se a partir de inúmeras distorções, não 

respondendo efetivamente ao trabalho concreto dos artistas ou 

às condições específicas locais, ancorado em vícios de mercado 

de origem aristocrata que revelam insuficiência – e muitas vezes, 

real desinteresse – na instauração de um debate contemporâneo 

acerca das relações entre produção artística avançada, o próprio 

circuito de arte e os demais setores sociais. Não se pode ignorar 

que as conversas e discussões se fazem em meio ao grande 

abismo que separa e complica as relações entre arte e política: 

ao mesmo tempo que é fundamental não se perder de vista as 

especificidades de uma “política das artes” – articulada em ter-

mos das políticas do circuito, políticas das linguagens artísticas 

e mesmo de uma política da percepção – é preciso também não 
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se pautar a continuidade das ações a partir única e exclusiva-

mente da obtenção de resultados: dentro de nosso repertório 

instrumental, trata-se sobretudo de levantar questões, paradoxos 

e contradições, contribuindo para que os problemas venham à 

tona em todo o seu cristal de facetas e nuances múltiplos. Para 

recuperar uma questão trazida na discussão acerca do  AGORA, 

é preciso acreditar numa eficiência de outra ordem – indireta, 

não-linear, rizomática, de efeitos retardados a longo prazo – nas 

discussões das coisas da arte e da cultura.

A finalização do projeto AGORA não implica no fechamento 

imediato dos espaços de atuação construídos direta e indireta-

mente pela sua presença. Ao contrário, o encerramento material da 

iniciativa deixa enorme lastro imaterial – pensamentos, conceitos, 

relações, espaços, interfaces – que pode e deve ser mobilizado 

como verdadeira região viva e orgânica, matriz para novos percur-

sos, contínuos ou descontínuos (disponíveis para todos aqueles 

que se envolveram em algum modo de intensidade com o campo 

fluido de interesses ali mobilizado). É nesse sentido (e também em 

conjunto com demandas de outras ordens, inclusive existenciais) 

que se articulou para mim, desde dezembro de 2002, a iniciativa 

agentedupla://, construída e desenvolvida em conjunto com a 

artista Daniela Mattos. Além de permitir um campo de expansão 

para as poéticas de trabalho de cada um – sugerindo aventuras 

e hibridizações variadas –, esta iniciativa tem funcionado como 

matriz de organização de eventos envolvendo curadorias na área 

de vídeo, articulando segmentos da nova produção brasileira17. 

Sobretudo, trata-se de ferramenta de atuação em que intervenção 

crítica e campo afetivo não estejam dissociados. As possibilidades 

são mantidas em aberto, na certeza de que esta nova iniciativa 

saiba responder às circunstâncias e se deslocar na medida de sua 

17 Em suas primeiras atividades, agentedupla:// marcou presença em ação individual 
no espaço experimental Rés do chão (dezembro de 2002) e na coletiva Grande Orlân-
dia (abril/maio de 2003), ambas no Rio de Janeiro. Em junho de 2003, organizamos 
um conjunto de 27 vídeos brasileiros para a mostra “Espacios a la Experimentación 
II”, no Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, em San Jose, Costa Rica.
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própria fluidez, em contínua transformação. Seguem-se, abaixo, 

as linhas de seu manifesto inicial de atuação.

agentedupla:// 

iniciativa que se propõe a:

(1) constituir interfaces membranosas de agenciamento para 

microeventos (membranas são permeáveis);

(2) costurar redes e tramas cúmplices e limítrofes de acele-

ração e desaceleração do pensamento;

(3) instaurar um campo crítico que não rejeite os nós afetivos 

(manifesto-adesivo nós nós);

(4) investigar a presença, permanência e pertinência dos 

suportes tecno pero no mucho – correr atrás dos dispositi-

vos mecânico-eletro-eletrônicos-digitais enquanto valiosa 

ferramenta de ação;

(5) agir e articular projetos definidos a partir de uma profusão 

de siglas, que encontram terreno conjunto de movimentação 

e revelam uma face de trabalho voltada para o corporativo 

e/ou comunicativo:

ILA – Instituto de Legitimação do Artista e/ou do Amor

PUPA – Produtos de Uso Pessoal do Artista

NBP – Novas Bases para a Personalidade

VCP – Vivência Crítica Participante

etc

(6) a prática é a da afirmação, onde não se abre mão da 

ação-arte enquanto instauradora de territorialidade própria;

(7) a pragmática se dará (vertente B) através de intervenções 

pontuais do tipo escavações pseudoarqueológicas, confron-

tos construídos, compilações de micro-história, anti-história, 

trans-história (prefixos multiplicados ao infinito)…

(8) parcerias de trabalho (vertente A): entrelaçamento de 

nossas poéticas com (in)consciente permissividade: acredi-

tamos em misturas vitaminadas;18

18 Daniela Mattos e Ricardo Basbaum, 2002. 





não aguentei

não resisti

não penetrei

não invadi

não ultrapassei

não protegi

não ocupei

eu já estava lá

eu fiz com que viessem até aqui

eu conquistei o território

eu não adoeci

eu abordei diretamente

eu entrei através de espaços vazios

eu persisti

as diferenças entre o que é ou não oficial se tornaram muito 

fluidas nas últimas décadas

“cada vitória do artista é a derrota da sociedade”

esta sentença, adaptada de uma entrevista de Roland Barthes, 

é de cunho nitidamente modernista, relembrando um momento 

viva vaia zumbi
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em que a arte de vanguarda estava absolutamente descolada 

de seu público virtual burguês – afinal, para quê ‘público?’ Valia 

mais a ação entre amigos cúmplices e parceiros, ou então a 

muito mais entusiasmante mirada às massas em atiçamento de 

seu potencial revolucionário (importante não esquecer: tomar 

o poder aqui é perder a força, trair-se, trocar de lugar com o que 

oprime, reconhecer erradamente o adversário). 

VAIA VIVA11, como refrão inistente e glorioso de uns poucos 

(NÓS) a derrotar a estupidez autorreprodutiva de todos (ELES) 

– que não eram (ainda) absolutamente ‘outros’.

Esses todos conservadores e estúpidos não configuravam 

alteridade merecedora de atenção nem ofereciam interlocução 

minimamente respeitável. Estúpidos, sim, simplesmente nada 

interessantes em sua prática aniquiladora:

– Seria bom que vocês não tivessem jamais apa-

recido por aqui, forasteiros. 

– Quero sim sobreviver e amar entre meus pares 

companheiros cúmplices de aventuras que se 

impõem em sua própria força e vocês que nos 

desprezam não têm nada a ver com isso. Nada a 

ver. Nada haver.

Disseram-me que houve um momento (e eu pergunto: qual 

o cataclisma ou acontecimento que anunciou tal passagem? Ou 

tratar-se-ia de transição silenciosa, salto suave?) em que a VAIA 

VIVA dissolveu-se no ruído hiperpresente tal qual liberado em nos-

sos ares & bares por (entre outros) John Cage e demais produtores 

de ruídos: viva o experimentalismo de qual somos herdeiros; viva o 

1 Poema de Augusto de Campos, 1972.
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campo ampliado que nos traz a alegria da múltiplas possibilidades. 

Continuamos querendo nos agrupar para o exercício deste saber 

atravessador de limites… Entretanto, é inegável que o correr das 

coisas assim o quis: VAIA MORTA. VAIA MORTA?

VAIA VIVA

VAIA MORTA

Não se ouve mais aquela reação explícita em tempo real, ao 

mesmo tempo recusa de confronto, ausência de interesse, desejo 

do mesmo imutável e intransformável, habitual: 

VAIA VIVA

VAIA MORTA

Mergulhados estamos na situação em que a sociedade QUER 

– cada vez mais – ARTE. Seria isso afinal estranho ou digno de 

festas celebratórias?

Teria sido uma absorção equivocada de tantas provocações 

cuidadosamente arquitetadas pelos artistas e pensadores he-

roicos e geniais que admiramos que produziu tal neutralização? 

Onipresença do mercado e do espetáculo como forças exteriori-

zantes é fator decisivo; a descentralização dos focos de poder, as 

telecomunicações; a micropolítica… (tal quadro não deixa de ser 

também entusiasmante, indicativo da fascinante complexidade 

contemporânea – mas para que os artistas?)

Dando continuidade à expressão com que abrimos este texto, 

agora reescrita: 

“a sociedade absorveu sua própria derrota, celebrando seus 

artistas” – Lindo?

Problema: os mecanismos de institucionalização das obras de 

arte e das práticas artísticas freqüentemente demonstram estar 
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muito aquém das práticas que querem institucionalizar: esta é 

a evidência mais concreta e imediata de que a VAIA MORTA não 

extinguiu a chama da VAIA VIVA (exemplo mais próximo-óbvio: 

Centro HO ou anti-HO?): as instituições, coleções, museus, ga-

lerias, patrocinadores, mecenas, agenciadores, em sua maioria, 

RESISTEM a transformar suas práticas de modo a assimilar (par-

cialmente, que seja, não importa) as práticas limites do jogo da 

arte. Nota-se um imenso caminho de seguidas neutralizações e 

acomodações – que no caso brasileiro, local, é muito mais longo e 

conservador – até que a obra de arte seja, enfim, trazida a público, 

quase que sem riscos. VAIA MORTA seria, então, o complexo jogo 

do circuito de arte – em suas parcerias com segmentos da socie-

dade – de lentamente absorver em sua dinâmica (ao longo dos 

anos…) trabalhos e mais trabalhos, jogos de linguagem e mais 

jogos de linguagem, de modo a construir uma bem coordenada 

apresentação pública do que pode ser, pode existir...

A pergunta seria: “por que demorar tanto?”

A análise curiosa seria: “por que tantas velocidades diferentes 

a cada momento?”

O observador atento: “mas existe muito mais movimento em 

lugares por aí que não apenas estes…”

Nos resta completar o jogo de palavras, respondendo de 

algum modo ao impasse:

VAIA MORTA VIVA

VAIA ZUMBI (zumbi na acepção de morto-vivo, mas também 

Zumbi dos Palmares e toda a tradição de incorporação espiritual 

dos cultos afro-brasileiros)

VIVA VAIA ZUMBI
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Vivendo na situação atual de alto-risco, como um quase-pre-

sunto vítima potencial de balas perdidas, todos nós habitamos o 

limiar desta situação, afinal, com um pé na vida e outro na morte. 

Reconheceriam enfim nossas instituições tal situação con-

creta, real, de liminaridade e fronteira? Haveria disponibilidade 

de trabalhar sob o regime VAIA MORTA VIVA / VIVA VAIA ZUMBI? 

(Isto, cá entre nós, seria o mínimo a se exigir de uma política 

institucional voltada para as aventuras contemporâneas da 

arte). Ou seja, considerando os artistas enquanto aventureiros 

a se deslocar entre o oficial e o não-oficial – seu desejo é provo-

car respostas no mais curto prazo possível (pode-se ver como 

nunca cessam de construir tais situações) –, vemos que este 

deslocamento se dá enquanto sede de intervenção, construção, 

afirmação de espaço, ocupação. 

VIVA VAIA ZUMBI seria esta outra equação-poema mix que 

tonifica as ações artísticas provocando as políticas institucionais 

a reconhecer a ambiguidade, parcialidade e comprometimento 

de suas ações, e as instituições ditas oficiais (as não oficiais 

respondem mais prontamente) a trabalhar com obras e artistas 

sem eliminar a multidão de entidades carregadas junto desse 

processo (políticas e instituições tendem a totalizar-se como 

frentes sem contradição). 

Artistas, não-artistas, videntes e evidentes gostam de se ma-

nifestar no presente, afirmando suas vidas, e não depois. Aí já é 

problema deles. Arte & Cultura se fazem no presente.





1.

O título deste texto guarda já uma redundância, na medida 

em que a própria ideia de “circuito” já traz em si a ideia de “des-

locamento”: há entrada [input] e saída [output], entre as quais 

se dão processamentos diversos dentro da caixa preta. Fala-se 

também em ‘sistema’. Não que se queira aqui discutir o deslo-

camento disto ou daquilo, mas perceber deslocamento como 

movimento ou estado de coisas com o qual se trabalha.

2.

Logo, trata-se de pensar o circuito da arte, ou seja, quais os 

trânsitos que se estabelecem através de seus vários “nós”, entre as 

diversas componentes do sistema. Fala-se sobretudo em termos 

de se traçar uma economia do sentido ou do significado da obra 

e seu jogo de relações, de modo a dinamizá-lo. A obra de arte em 

um circuito, ou um circuito de arte, surgem como noções para 

este meio a partir do momento em que a modernidade executa 

uma dobra sobre si mesma, uma inflexão – em que o moderno 

deixa de ser apenas crítica da tradição e começa dobrar-se sobre 

si: torna-se contemporâneo, pós-moderno. 

circuito de arte em deslocamento
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3.

Vê-se isso claramente nos anos 1950, por exemplo, quando 

diversos rituais do próprio jogo da arte são encenados pela arte: 

ver os trabalhos e ações de Yves Klein, Piero Manzoni, Robert 

Rauschenberg e Jasper Johns. Nestes gestos há um esforço para 

se começar a articular um outro modo de pensar – por sistemas, 

por circuitos. Não mais um pensamento linear, evolutivo, em 

que se supera o anterior tendo como fim a redenção do espaço 

histórico idealizado. Este novo pensamento sistêmico – em 

circuito – se faz agora por redes, vizinhança, afinidades, afetos 

(olhar para si mesmo através do outro sem aniquilá-lo, deixar-se 

tocar, constituir um campo de relações, um teatro de eventos), 

desvios. Quando se tem o movimento do circuito como estado 

de coisas não há pureza, linearidade, projeto ou fim.

4.

No campo das artes visuais constuma-se dizer que a noção 

de circuito ou sistema de arte consolidou-se de modo muito 

claro nos anos 1960, com a chamada arte conceitual, que tomou 

para si a tarefa de investigar a produção de sentido específica 

do campo através de um tríplice conjunto de manobras: (1) 

em que o circuito se torna visível, evidenciado, lançado a um 

primeiro plano figurativo e operacional; (2) em que as obras 

são desmontadas em conjuntos de relações, como a muitíssimo 

utilizada “relação entre texto e imagem”, mas também outras 

séries envolvendo som, espaço, espectador etc: temos aí as ins-

talações como meio em que se colocam diversos destes termos 

em relação; (3) em que a arte é separada da estética para que se 

discuta não apenas a verdade através do sensível, mas sobretudo 

se investigue a natureza da obra de arte, as propriedades de um 

campo artístico, que não mais se reduz apenas a um elemento 

do jogo formal mas vai ser definido nas relações com seu próprio 

circuito, e se abrir para um jogo interdisciplinar abordado através 
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de diversas áreas do conhecimento. As poéticas são articuladas 

como campo de problemas, numa via de ação que se estende 

da interdisciplinaridade à hipermídia. Não mais se irá falar de 

gêneros artísticos (pintura, escultura, desenho) mas de meios – 

sobretudo híbridos – à disposição do artista (Exemplos: tanto o 

objeto específico minimalista (Donald Judd) quanto o não-objeto 

neconcreto (Ferreira Gullar) são propostos como híbridos pintu-

ra-escultura). Aí se situa o nascimento das novas categorias da 

performance, do objeto e da instalação, assim como as diversas 

combinações das experiências multimídia.

5.

Percebe-se desse modo como circuito / sistema passa a ser 

um modo de pensar, introjetado na própria concepção do que 

se quer obra ou estrutura pensável, problematizável. Não se 

trata de deslocar qualquer objeto, mas de conceber as coisas 

de outro modo, enquanto entidades processuais que se lançam 

de imediato à vertigem de jogos de relações, ao seu destino de 

circulação. Estabelecer, trazer à tona os dispositivos de trânsito e 

circulação não é simples exibição de coisas em seus caminhos ou 

trilhos, mas sim perceber sentidos em percursos amplos, valorar 

desvios, determinar importância ao processo de deslocamento 

como uma entidade de grupo, elemento coletivo.

6.

Organizar as questões em circuito, ordenar as informações 

em caminhos, sistematizá-las: processo muito importante, pois 

revela que este gesto (de construir um circuito) é modo e maneira 

de pensamento, que implica na construção de interface em que 

se captura o outro e se propõe caminhos e estruturas de produção 

de valor a partir dos percursos estabelecidos: ênfase na proces-

sualidade, proximidade, vizinhança: traçar uma rede, agrupar os 

pontos a partir do gesto de capturá-los, ordená-los. Daí que o sim-
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ples gesto de construir o diagrama de um circuito seja ativar um 

grupo de objetos-relações-ações e produzir fios de pensamento 

em rede: um circuito é oposto do caldo homogêneo de objetos 

similares e sem valor: propõe sempre diferenças dinamizadas a 

partir da singularidade dos nós pelos quais atravessa. Desenhar 

é propor relações, construir rede, rizoma, conectar o próximo e o 

distante. A beleza de se desenhar ou propor um circuito é poder 

arbitrar os centros de atração, aqueles nós a partir dos quais a 

rede se distribui, avança ou recua. Nesta dinâmica, passagens e 

conexões são estruturas de produção de valor.

7.

Daí a importância de projetos como “brócolis vhs”e “cinema 

marginal”, onde a simples construção do site reveste-se de signifi-

cado por ser exatamente interface a partir do qual o pensamento 

se ordena enquanto produção de um circuito que produz valor 

para o próprio trabalho – constrói valor –, lançando-se ao mes-

mo tempo para dentro de si mesmo e para o exterior. Através do 

website as coisas não são acessadas diretamente, mas através do 

circuito / interface em que todos os elementos presentes se re-

forçam mutuamente, produzindo o efeito de geração de sentido. 

Entre as mais importantes consequências estão as possibilidades 

que se abrem de acoplamento com outras estruturas homólogas. 

Exemplo: The Atas Group e seu projeto de articulação de vários 

meios e suportes, que deslizam uns sobre os outros.

8.

A própria “arte do vídeo” já nasce nessa condição de pas-

sagem entre linguagens e daí sua inteligência ter sempre sido 

esta: hibridações, combinações de procedimentos de diversos 

campos. Ou seja: o específico do vídeo se materializa sempre 

em encontros, seja da imagem eletrônica com o cinema, da 

imagem com o objeto-instalação, da imagem com a música etc. 
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Qual sentido haveria em se buscar o ‘puro específico do vídeo? A 

singularidade deste meio se localiza mais nos encontros do que 

em sua autodefinição. Isto está claramente colocado por Nan 

June Paik já em sua Exposition of Experimental Television, na 

Galerie Parnass, Wuppertal (1963), onde os trabalhos propostos 

organizam-se como objetos em que os recursos do aparelho de 

TV se voltam para si próprios, mas ao mesmo tempo dialogam 

com o lugar da comunicação e da construção de redes telemáti-

cas. Não há mais como olhar o meio sem considerar sua ampla 

rede de conexões.

9.

A combinação principal para esta compreensão é a associa-

ção entre “cibernética” e “arte conceitual”: noção de circuito + 

ferramentas para discutir o próprio circuito. Não há como negar 

a influência de tal combinação nos mais diversos campos do 

conhecimento, quando se percebe claramente a dificuldade 

metodológica de se isolar um objeto de contornos estáveis – 

cada visada é fruto de negociações de fronteiras e limites, assim 

como é proposição de campo conectivo, rede, território. Pode-se 

também acrescentar a topologia, como ferramenta renovadora 

de visualização dos objetos construídos dentro destas possibi-

lidades das coisas em deslocamento.

10.

Deslocar o circuito só pode ser pensá-lo, utilizá-lo, reconfi-

gurá-lo para mais uma intervenção – redesenhá-lo. Há aí uma 

imperatividade do presente: funcionamento e permanente 

atualização. Um circuito não tem futuro, só o presente de seus 

usos e deslocamentos aqui e agora. Entretanto uma dimensão 

virtual se faz presente na medida em que mobiliza possibi-

lidades de seu programa. Enquanto for capaz de viabilizar 

encontros e conexões um circuito permanece existindo; sem 
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isso, cristaliza-se, hibernando até sua próxima possibilidade 

conectiva. Sejam dinâmicas de grupo, coletivos, revistas, labo-

ratórios, a eficiência das mutações propostas por todas estas 

possibilidades de intervenção se dá na medida da habilidade 

de se perceber conexões entre as coisas, mantendo sua capaci-

dade vibratória de produzir desvios e redesenhar  – ainda que 

momentaneamente – seu mapa de ligações ou – de modo mais 

perene – impor um novo traçado para os processos, fazê-los 

literalmente passar por aqui. 

11. 

Assim, circuito é também o informe, o redesenho, o ultrapas-

samento de limites olhando para fora de si no exercício de uma 

voracidade conectiva. Talvez aqui, nesse voltar-se para o exterior, 

se encontrem pistas estéticas: o êxtase sensorial se dá sempre 

como o próximo link ou conexão – ao mesmo tempo consumo 

e transgressão, pois as ligações em um circuito se dão sobretudo 

entre heterogêneos (relações, afinal): a diferença é a partícula que 

acopla. Seja “oficial” ou “aternativo”, tudo são circuitos – diferindo 

entretanto em termos de amplitude, maleabilidade, alcance e flu-

ência das conexões, potencial de autorremissão que busca valor 

em si, na qualidade das conexões (isto é, ligações fortes, fracas, 

estáveis ou instáveis, conforme o caso). Abre-se o caminho para 

uma compreensão política das dinâmicas afetivas, quando se tem 

a amizade como forma política de construção da proximidade 

na distância, enfatizando as membranas e regiões de contato e 

agrupamento entre sujeitos singulares e acreditando no potencial 

transformador de tais processos (nada de amizade fraterna cristã, 

pacto de sangue ou intimidade compulsória com o poder: o que 

se quer aqui é o trânsito afetivo como política de alianças entre 

aqueles que vibram na dimensão de um combate que é aquele 

da dinâmica produtiva das ações coletivas. Ver Francisco Ortega, 

Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault, Rio de 



manual do artista-etc

165

PDF enviado 
para 
imprensa

Janeiro, Relume-Dumará, 2002). 

12.

Diante das poéticas do processo, sob a dinâmica do trabalho 

em progresso, não há como concluir, mas sim colaborar na con-

tinuidade (imprevista e acidentada) destes percursos.





ADVERTÊNCIA:

Atenção para esta distinção de vocabulário:

(1) Quando um curador é curador em tempo integral, nós o 

chamaremos de curador-curador;

quando o curador questiona a natureza e a função de seu 

papel como curador, escreveremos “curador-etc.” (de modo que 

poderemos imaginar diversas categorias, tais como curador-

-escritor, curador-diretor, curador-artista, curador-produtor, 

curador-agenciador, curador-engenheiro, curador-doutor etc);

(2) Quando um artista é artista em tempo integral, nós o 

chamaremos de “artista-artista”;

quando o artista questiona a natureza e a função de seu papel 

como artista, escreveremos “artista-etc”. (de modo que poderemos 

imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-escritor, 

artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-

-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico etc);

O enunciado acima pressupõe que o “curador-curador”(ou 

mesmo o ‘curador-artista’) trabalha de modo diferente do ‘artista-

-curador’. É em torno deste ponto que gostaria de comentar a 

afirmação proposta: “A próxima Documenta deveria ser curada 

por um artista”.

amo os artistas-etc.
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Amo os artistas-etc.

Talvez por que me considere um deles.

Artistas-etc. não se moldam facilmente em categorias e tam-

pouco são facilmente embalados para seguir viagens pelo mun-

do, devido, na maioria das vezes, a comprometimentos diversos 

que revelam não apenas uma agenda cheia mas, sobretudo fortes 

ligações com os circuitos locais em que estão inseridos. Vejo o 

“artista-etc.” como um desenvolvimento e extensão do “artista-

-multimídia” que emergiu em meados dos anos 1970, combinan-

do o “artista-intermídia” fluxus com o “artista-conceitual” – hoje, 

a maioria dos artistas (digo, aqueles interessantes…) poderia ser 

considerada como “artistas-multimídia”, embora, por “razões de 

discurso”, estes sejam referidos somente como “artistas” pela mí-

dia e literatura especializadas. “Artista” é um termo cujo sentido 

se sobre-compõe em múltiplas camadas (o mesmo se passa com 

“arte” e demais palavras relacionadas, tais como “pintura”, “dese-

nho”, “objeto”), isto é, ainda que seja escrito sempre da mesma 

maneira, possui diversos significados ao mesmo tempo. Sua 

multiplicidade, entretanto, é invariavelmente reduzida apenas a 

um sentido dominante e único (com a óbvia colaboração de uma 

maioria de leitores conformados e conformistas). Logo, é sempre 

necessário operar distinções de vocabulário. O “artista-etc.” traz 

ainda para o primeiro plano conexões entre arte&vida (o “an-

-artista” de Kaprow) e arte&comunidades, abrindo caminho para 

a rica e curiosa mistura entre singularidade e acaso, diferenças 

culturais e sociais, e o pensamento. Se a próxima Documenta for 

curada por um artista, devemos esperar encontrar um artista-etc. 

trabalhando como artista-curador.

Quando artistas realizam curadorias, não podem evitar 

a combinação de suas investigações artísticas com o projeto 

curatorial proposto: para mim, esta é sua força e singularida-

de particulares, quando em tal engajamento. O evento terá a 

oportunidade de mostrar-se claramente estruturado em rede 
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de nós próximos, aumentando a circulação de energia “afetiva” 

e “sensorial” – um fluxo que o campo da arte tem procurado 

administrar em termos de sua própria economia e maleabilidade.

Se um artista-curador pretender dirigir/curar/planejar o as-

sim chamado “maior evento de arte contemporânea do circuito 

de arte do Ocidente”, ele ou ela certamente terá que incluir, entre 

os diversos tipos de artistas (com forte simpatia pelos artistas-

-etc.), pensadores contemporâneos de variadas disciplinas (para 

os críticos de arte: “coloque-se como um pensador-sensorial; 

caso contrário, você não existe”) – todo um conjunto de não-

-artistas, tais como pessoas trabalhando em qualquer ocupação 

ou campo de pesquisa, em qualquer lugar do mundo. Essas 

pessoas não estariam produzindo arte, mas envolvidas com os 

artistas e seus trabalhos em um fórum permanente para produ-

ção de pensamento em tempo real (por bem mais que cem dias), 

construindo em conjunto atos sensoriais provocativos (SPACTs 

– Sensorial Provocative Acts). Aqui, suporte digital seria funda-

mental. Com tal dinâmica, quem se importará com o “público”? 

O evento não estaria com as portas abertas, tendo optado por 

voltar-se para “consumo interno” – este autofechamento deve 

ser compreendido como o reconhecimento da falência da “esfera 

pública” e sua transição para algum tipo de arena pós-pública 

(a linha diagramática amizade-coletivo-multidão-comunidade), 

gesto a ser assumido como provocação necessária com o objetivo 

de buscar novas formas de relacionamento com a audiência. 

Queremos que os visitantes, que efetivamente comparecerem, 

sejam sujeitos de um processo de transformação durante o (e 

depois do) evento, desenvolvendo algum tipo de responsabili-

dade e compromisso em relação a ele. Como proposta final, a 

Documenta deveria deixar a cidade de Kassel e iniciar uma turnê 

mundial, passando seis meses em algumas cidades dentro dos 

cinco continentes, sendo coordenada por equipes locais de ar-

tistas-etc. Quando enfim retornar novamente ao seu lugar inicial 



ricardo basbaum

170

PDF enviado 
para 
imprensa

(voltará para um local denominado “origem”?), haverá material 

suficiente para uma série de filmes-documentários acerca do 

papel a ser desempenhado pela arte contemporânea no mundo 

mutante da atualidade. Para serem apreciados na segurança do 

lar, através da TV, pelas famílias do planeta.

Amo os artistas-etc.

Talvez porque me considere um deles, e não seria correto 

odiar a mim mesmo.



para quem viveu a agitação cultural dos anos 1980 na área 

das artes visuais não há como não se sentir decepcionado 

diante do que é recuperado daquele momento através dos 

museus, coleções, crítica, história da arte: o que se diz, cole-

ciona, guarda, é muito pouco, muitíssimo pouco, do que real-

mente podia interessar e marcar o período ◊ as coisas realmen-

te interessantes, importantes, singulares, não são referenciadas, 

coletadas, guardadas, revelando procedimentos no mínimo 

estranhos de relacionamento com as atividades e ações artís-

ticas. Percebe-se um circuito exercendo suas funções de modo 

natural, como se seu contínuo funcionamento – simplesmente 

por se mostrar efetivo – indicasse qualquer valor (se há algum, 

este só pode ser de eficiência e funcionamento, deslocamento 

sem atritos que não se pensa nem se vê, e que oculta os sujeitos 

sociais envolvidos e diretamente interessados em seu projeto, 

que se quer totalizador e generalista) ◊ e o que seria estranho, 

na verdade, revela-se como o seu oposto: tudo isso é assusta-

doramente normal, aceito, referendado, legitimado, positivado, 

enfatizando um tipo de processamento que imediatamente se 

tipifica como exemplar e se implanta no ritmo habitual das 

regiões de sombra dos 80 
(& diamantes)
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coisas ◊ estranho, então, seria observar como as coisas se nor-

malizam e criam seus percursos, impondo-se no tecido social 

e construindo suas vias de normalização – processos políticos, 

econômicos, sociais que constituem as coisas e o mundo e 

junto ao qual temos que negociar nossa localização ◊ o que não 

significa aceitá-los ◊ enfatizo aqui que esses processos têm no 

campo da arte sua modelização singular, uma vez que a trami-

tação das coisas através desse microssetor da sociedade é re-

veladora (torna visível) das condições e personagens do jogo, 

assim como diversas modalidades de relações (que fique bem 

claro: não há representação ou mimese, mas jogo autônomo, 

compreensível em registro próprio: política das artes, política 

das linguagens, políticas da percepção). Repetindo-me: “[U]ma 

vez começada a partida as cadeiras de pista, arquibancadas, 

cadeiras especiais, numeradas e camarotes irão transportar-se 

automaticamente para dentro do gramado. É aí que se passa o 

jogo: no lugar de onde se assiste, com quem se assiste, e não o 

contrário” ◊ a fluência e o (semi)automatismo da escrita talvez 

sejam os equivalentes das emissões de voz, do pensamento 

através da fala que tornou célebres Lacan (e MD Magno): se-

minários & seminários; ou que faz lotar auditórios para aulas 

de Foucault e Deleuze, que não se dão em estádios de futebol, 

nem através de emissões de rádio; exemplos de pensamento 

que se quer percebido através do corpo; voz, canto ao seu modo 

◊ retomando: a vivência dos acontecimentos significativos dos 

anos 1980 nas artes visuais é antípoda de seus registros insti-

tucionais oficiais: nestes, fala-se apenas da “volta à pintura”, de 

modo automático. É no êxtase hipnótico da repetição do refrão, 

entretanto, que se revelam os recalques e esquematismos de 

uma vida em sociedade. Quem passou por ali sabe: diversas 

outras formas de ação e intervenção contribuiram para a sus-

tentação necessária da tensão criativa do período, e cabe trazer 

à tona outras histórias (outras ficções) e percursos ◊ nesse 
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sentido, os 1980 seriam exemplares na sintomatização de uma 

certa psicopatologia sociocultural cotidiana que nos assola 

nesta região dos trópicos: qual a extensão deste recalque local? 

(há um recalque global – que talvez nos sirva de consolo – que 

se estende a partir do rico ocidente e seu umbilical e perverso 

projeto econômico neoliberal [Reagan-Thatcher], e deriva para 

a queda do Muro de Berlim e fim da antiga URSS). Não é com-

plicado de se determinar quão limitados são os mecanismos 

de institucionalização da arte enquanto filtros de processos e 

fatos. E quando se quer caracterizar uma época através da arte, 

o que isso significa? É fácil de se perceber que neste processo 

de ‘exemplarização’ – constituição de modelos e índices repre-

sentativos – o que se mostra de modo mais evidente não são as 

escolhas, mas a trama de processos e métodos que forjaram o 

processo seletivo, as características da máquina de filtro ◊ não 

existem totalizações, não acreditamos nisso: os processos dei-

xam lacunas, resíduos, vazios, e o que se transmite de uma 

camada a outra sofre os efeitos próprios de uma mudança de 

estágio: transformam-se os códigos, cristalizam-se clusters 

[aglomerados] de sentido, demarcam-se lugares, modifica-se 

o olhar ◊ encontrar um encaminhamento de sentido, entretan-

to, não aquieta a questão: permanece o espanto diante do 

processo, continuam visíveis os limites; talvez alguns se acal-

mem diante da “explicação”, outros se exasperem; mas a maio-

ria sossega diante do signo conveniente e confortável ◊ mais 

interessante e importante é perceber que no recalque de certos 

percursos artísticos e discussões, não se está excluindo de um 

debate público mais amplo, apenas um conjunto de obras e 

linguagens: está sendo lançado à sombra um projeto cultural 

ali inscrito (que tornou essa produção possível), portador de 

outros caminhos nem tão hegemônicos ou eficientes para o 

processo artístico local. Sem dúvida que os instigantes e pro-

blemáticos (carregados de expectativas em 2003; frustrantes e 
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dramáticos em 2006) destinos atuais do país lançam nova luz 

ao panorama de vinte anos atrás, quando hoje chega ao poder 

um partido criado em 1980 e que teve entre seus fundadores 

um crítico de arte militante (Mário Pedrosa); logo, por derivação 

direta, processos articulados desde aquele período informam 

traços decisivos da dinâmica da atualidade do circuito de arte, 

articulando outros focos de interesse ◊ mirar o panorama do 

anos 1980 não significa simplesmente ‘olhar para trás’, mas 

recuperar algo de nossa atualidade, admitindo que se traga para 

a boca de cena processos que insistiram em se manter ativos, 

recusando-se a obedecer as primeiras instruções de aquieta-

mento e domesticação. Gestos como este adviriam, sobretudo, 

da prosaica atividade de olhar-se no espelho: desde a moder-

nidade, sabemos que o reflexo não mais existe como cópia, e 

que a única imagem possível se entrega através do outro – as 

correntezas de uma política de alteridades são o único caminho 

possível para a economia da cultura, que se esforça para regu-

lar tal tarefa. O processo desta recuperação se daria como al-

teração perceptiva, em que elementos de cena que compunham 

o que se supunha ser apenas fundo, subitamente são percebi-

dos como personagens ativos da trama, que não podem ser 

suprimidos; mas, o que pode ser mais dramático e assustador 

é o reconhecimento de que muitos dos principais papéis da 

trama poderiam ser atribuídos a antigos figurantes: nesse mo-

mento, o diretor se retira para reescrever o roteiro, sem perce-

ber que as cenas avançam em sua dinâmica própria ◊ de modo 

que seria importante tornar clara a indagação: se algo havia 

para ser visto, e não foi percebido, esse “isto” só poderia ser 

notado a partir de uma concreta transformação da percepção. 

Os anos 1980 trazem um outro olhar, desafiador ao seu modo, 

que desconcerta certas programações de corpo: algo fica no 

meio do caminho, entre visões enrijecidas, deslocamentos 

pouco fluidos, subjetividades excluentes – matéria de delinea-
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mento difícil, mas que parece exibir de modo incontornável 

um éthos pós-moderno que não se deixa simplesmente carac-

terizar como decadentismo de fim de século (apesar do hedo-

nismo e do espectro da Aids a ele associado no momento): a 

comportamentalidade revigorada que se anuncia desdobra 

diretamente as conquistas do feminismo e dos direitos civis 

que se seguem aos impasses de 1968 e da contracultura, e que 

se replica no circuito de arte através da permanência da arte 

conceitual enquanto importante operador estético (apesar de 

sua aparente rejeição), a retomada da discussão da imagem 

(agora telemática e digital, ainda que de modo dominante 

produzida com tinta sobre superfície em obras que se insiste 

ainda em chamar de ‘pintura’) e a formalização efetiva do ar-

tista multimídia (meios, tecnologias, linguagens, disciplinas 

variadas, costurados em receitas mais ou menos revigorantes, 

conforme o caso). Ao contrário do que se pensa, há lugar aí para 

o um heroísmo modernista, transformado entretanto, já que 

as questões que fundam o campo moderno não desaparecem 

e sim sofrem inflexões ◊ a sintomatologia se faz presente em 

toda sua agudez quando a velocidade do novo capitalismo 

tecnológico rapidamente se apropria de traços desse novo lugar 

de produção do saber – entre nós, isso se dá de forma mais 

grave: ainda vivendo sob regime militar (em passo acelerado 

para dissolução: em 1979 o general João Batista Figueiredo 

ocupa o poder), a geração de artistas que aparece nos anos 1980 

é saudada como indicadora dos novos ares da redemocratização 

política; nesse contexto (como também em outros países da 

América Latina), a nova economia de mercado é igualmente 

recebida como libertadora, portando novas promessas de 

emancipação a partir do colorido das inéditas articulações 

entre capital e cultura tornadas possíveis pela conjunção entre 

informática, biologia e capital ◊ a avassaladora hiperinstitucio-

nalização do circuito de arte a partir da década de 1980 é indi-
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cativa da rapidez e agilidade do novo capital tecnológico em se 

reterritorializar, estruturando-se a partir de alianças com a 

esfera da cultura: a presença renovada de muitas revistas de 

arte de circulação internacional, rediagramadas, repletas de 

anúncios, é característica da época (aqui tivemos títulos como 

Galeria e Guia das Artes, querendo ocupar tal espaço, mas sem 

um projeto editorial que efetivamente as singularizasse: esta 

incapacidade de se posicionar mais abertamente seria índice 

de nosso recalque e incapacidade de olhar para frente, para trás 

e para os lados e se perceber o que há em torno), assim como 

o aquecimento do mercado e a aceleração das galerias – volta-

das para uma atuação mais agressiva junto ao mercado e à 

sociedade – indicam também o mesmo tom vibratório de ex-

pectativas e demandas: tirar partido da aceleração dos novos 

dinheiros e seu apetite pela legitimação cultural ◊ o que nos 

espanta, entretanto, é como as manobras de institucionalização 

da arte não mergulham efetivamente no nó da questão (seria 

demasiado esperar tal atenção do circuito?), deixando-se cap-

turar pela sedução imediata da imagem artesanal, como moe-

da de troca de liquidez mais imediata, ou melhor, instituciona-

lização de maior eficiência. Mas o vetor que move essa conver-

sa seria mesmo a indagação acerca da não percepção dos outros 

processos que corriam em paralelo ◊ na arte (brasileira) do 

período, parece ter ocorrido uma súbita despolitização (quan-

do comparado a momentos anteriores, de debate crítico mais 

agudo), em que a conversa sobre o circuito e a própria econo-

mia das artes visuais deixou-se arrebatar pela demanda mais 

imediata do novo regime do capital: a eficiência e circulação 

transformados em valores, ou o impacto perceptivo hipnoti-

zante de um acontecimento estético autocontido, isolado de 

suas remissões ao contexto ◊ eficientes máquinas de filtro re-

cortam o que lhes interessa: nessa manobra, o projeto que se 

implanta a partir de 1980 envolve a pavimentação de estradas, 
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viadutos e túneis, que possam conduzir com segurança a arte 

brasileira ao circuito internacional, estabilizando importantes 

relações de mercado – obras, obras, obras ◊ o que não pode ser 

esquecido, sob o preço de um empobrecimento ainda maior 

de nossa já precária discussão e de uma simplificação excessi-

va do campo, são as trajetórias próprias da arte contemporânea 

de problematizações consecutivas e sucessivas de seu próprio 

fazer, em um trabalho de inflexão das mediações. Nosso circui-

to, de modo amplo, ainda não aprendeu a lidar com trajetórias 

de espelhamento, evita questionar sua autoimagem, sem en-

xergar os limites como traços materiais positivos que implicam 

em uma constante plasticidade – isso, claro, através do jogo de 

linguagens e suas políticas, aqui, localmente, dificilmente as-

sumidas enquanto multiplicidade ◊ os trajetos recalcados nos 

anos 1980 são aqueles que questionam o circuito e a circulação 

enquanto valores genéricos e propõem uma ampla politização 

de linguagens e dos processos institucionais. Esta lacuna, sen-

tida de modo amplo, é tratada de modo caricatural em livros 

de autoajuda institucional (alguém conhece alguns dos títu-

los?). Mas se há qualquer projeto político que poderia ser im-

plicado a partir das regiões de sombra, seria aquele que se 

conecta com as amplas transformações da arte após a Segunda 

Grande Guerra, indicando a necessidade de reestruturar o 

pensamento e a concepção de corpo a partir da influência das 

biotecnologias e da informática: sobretudo seus impactos 

éticos e estéticos já há décadas têm produzido intensa trans-

formação nas práticas e jogos artísticos. ◊ um outro olhar não 

existe além-mar, mas é aquele que está em nós, entre-nós, e 

resguarda potenciais de estranheza – suas regiões de sombra, 

longe de nos aniquilar e deixar desguarnecidas as defesas, in-

dica locais, espacialidades a partir das quais girar o corpo e 

reverter o campo ◊ o que foi dito aqui pode também, de algum 

modo, pairar sobre a dinâmica da cultura de qualquer momen-



ricardo basbaum

178

PDF enviado 
para 
imprensa

to pontual, com suas idas, vindas e conflitos ◊ mas é particu-

larmente produtivo – e estrategicamente importante – apontar 

os limites da recepção dos anos 1980 (que para o senso-comum 

intelectual – isso existe! – são uma época decadente e conser-

vadora) para, a partir de uma dramatização dos sintomas (para 

quem os quer visíveis, claro), reverter a habitualidade dos 

processos de construção do presente ◊ ALERTA: ESTE GESTO 

ENVOLVE RISCOS. SOMENTE PARA QUEM QUISER!



Não é simples para um artista atuante falar de museus: ainda 

paira sobre essa instituição a aura de algo morto, parado, distante 

da dinâmica das obras vivas e ativas. A noção de se construir algu-

ma forma de proteção para as coisas da cultura, salvando-as de sua 

destruição e ao mesmo tempo integrando-as em um conjunto de 

objetos representativos, está na origem do espaço museológico: 

mas esta operação de inclusão tem um preço, que em geral se con-

tabiliza no custo de se arrancar a obra de arte de seu contato direto 

com as dinâmicas da vida e da sociedade, para lançá-la dentro do 

espaço artificialmente construído da instituição. Pode-se dizer 

que a origem do museu é moderna (se tivermos como referências 

a Renascença, a invenção da imprensa e as conquistas do novo 

mundo), enciclopédica: se avançarmos para além dos gabinetes de 

curiosidades e chegarmos até a revolução burguesa, veremos que 

uma das vertentes que conduzem à formação da ideia de museu é 

exatamente o impulso em conceituar com clareza uma ordem das 

coisas e do mundo, em que uma forma de pensamento conduz à 

verdade – e a obra de arte é uma das expressões desta procura e 

deste encontro, articulando de forma singular autonomia plástica 

e recortes de possibilidade discursiva.

perspectivas para o museu 
no século XXi 
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Não é difícil perceber a formulação deste paradigma, uma 

vez que de certo modo se encontra em vigência até hoje – nos 

é curiosamente familiar a ideia de que o que está incluído no 

museu é de algum modo “exemplar”, “representativo” e, em 

consequência disso, “melhor”. Ou seja, desde o seu início esteve 

em jogo a construção do museu como máquina de produção e 

atribuição de valor à obra de arte, instrumento de produção de 

cultura. Neste caso, a presença da obra no museu não estaria 

associada ao anestesiamento (perda progressiva induzida de 

sensibilidade) – decorrente de sua extração do contexto no 

qual ou para o qual foi projetada e no qual funciona – mas a 

uma potencialização, pois sua presença no museu a elevaria a 

um patamar de “exemplaridade”, tornando-a representativa de 

uma ordem de pensamento que deve ser enfatizada, promovida, 

tornada visível, da qual o museu é um dos principais espaços 

de agenciamento. Percebe-se que este modelo de museu só foi 

possível a partir de uma concepção de obra de arte e jogos de 

linguagem que se adequem a ele: lógica da representação, mime-

ses – protocolo de linguagem associado à pintura/escultura que 

se desenvolve da Renascença ao Romantismo, e que se constitui 

através da mesma epistemologia: universalidade, ponto de vista 

central (presença de Deus), linearidade nas relações causa-efeito, 

naturalismo na construção da visualidade (conceber as imagens 

de acordo com o mundo visível concreto, campo do olho natural 

e da óptica geométrica). Importa perceber a relação de mútua 

implicação que existe entre o desenvolvimento das linguagens 

artísticas e da concepção da obra de arte e o desenvolvimento 

dos modelos museológicos. 

À medida que se transforma o paradigma da obra de arte, 

também se modifica o perfil do museu que pretende abrigá-

-la: ao se mirar, de modo amplo, as transformações pelas quais 

passou a obra de arte nos últimos 200 anos (ou seja, a conquista 

de sua condição moderna e seu deslocamento para aquela 
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pós-moderna ou contemporânea) – que arriscamos resumir 

aqui de maneira bastante compacta como (a) “conquista de 

autonomia”(academicismo e romantismo até Cézanne), (b) 

“ruptura com a tradição e utopias” (cubismo e vanguradas até 

Pollock), (c) “constituição de um circuito de arte” (das vanguardas 

às neovanguardas, sobretudo a arte conceitual), (d) “relações 

com o real” (a partir da Pop arte e Fluxus), (e) “virtualidade 

imagética e conceitual e espetacularização” (a partir de fins do 

século XX)1 – percebe-se o museu a se transformar de maneira 

homóloga. Assim, também a dinâmica própria à sua formação 

traz saltos, mudanças e modificações similares: assistimos nos 

mesmos períodos (a) à constituição inicial do museu como 

edifício arquitetônico com ambição universalizante, moral e 

atemporal, propositor de verdades estáticas e finais (os primeiros 

a serem concebidos enquanto tal, que ultrapassam a condição 

de gabinete de curiosidades e exotismos), que vai, aos poucos, se 

conformando à noção de uma obra autônoma, passando então 

(b, c) por sua progressiva aceleração (sob pressão das vanguardas 

históricas e seu historicismo finalista e idealista) em direção a 

uma concepção arquitetônica moderna, que visa a acolher sem 

impedimentos a potência desse novo objeto sensível do século 

XX – nesse momento (a referência é a inauguração do MoMA, em 

Nova York, em 1937) se consolida a ideia de um “cubo branco”, 

espaço que pretende atender a tais demandas de transformação 

histórica. Em seguida, (c, d) esta instituição é percebida como 

diretamente conectada a um contexto concreto econômico e 

cultural que não pode ser ignorado ou idealizado, e isto conduz 

(d) à elaboração das noções que apontam para o museu de 

arte contemporânea, com sua ampla variação de concepção 

arquitetônica, mas que deverá responder a um circuito de arte 

e seus vários segmentos (sobretudo ao saber acumulado da arte 

1 Estas transformações não estão aqui indicadas como períodos sequenciais (uma 
vez que há superposições), mas como fases amplas (ganhos de complexidade) que 
assinalam algumas das principais mutações da arte moderna/pós-moderna.
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moderna, às tecnologias de manejo museológico e curatorial e às 

relações com o público), assim como à materialidade da presença 

de relações socioeconômicas concretas. Finalmente, (e) observa-

-se a efetivação de um conjunto de transformações do aparato 

museológico em direta relação com as mudanças do chamado 

capitalismo tecnológico do final do século XX e suas demandas 

de globalização e espetacularização2 – claro que estas mudanças 

em direção à atualidade ainda são experimentadas e vivenciadas 

como estando em processo no mundo de hoje.

Queremos chamar a atenção, através deste ligeiro paralelo, 

ao fato de que as mudanças de concepção museológica basi-

camente acompanham as transformações artísticas, indicando 

o deslocamento das questões conceituais e de linguagem, que 

informam e conformam as obras, para os parâmetros con-

ceituais e arquitetônicos que constituem o museu. Claro que 

não se pode acreditar aqui de modo absoluto na simplificação 

e linearidade deste processo, já que sobretudo a arquitetura 

possui sua dimensão investigativa e conceitual propriamente 

autônoma, assim como já se estabeleceu um corpo de estudos 

museológicos e curatoriais capaz de se emancipar em relação à 

obra de arte enquanto finalidade fechada; e, sobretudo, pode-se 

alinhar exemplos em que as conquistas do espaço arquitetônico 

e concepção museológica trouxeram à cena novos espaços e 

ferramentas para que certas obras fossem efetivadas, invertendo 

a unidirecionalidade do processo. Mas, entretanto, é preciso ter 

clara a existência de uma especificidade do museu em responder 

às transformações prioritárias das obras enquanto mudanças 

conceituais e discursivas que irão informar o quadro teórico 

geral da arte – sendo, portanto, seguidas pelas outras disciplinas 

(daí a importância de se referir sempre, de modo concreto, às 

obras). Certamente, seria mais exato perceber que obra e museu 

2 Não estamos considerando aqui – ainda que possam ser incluídas nesse último 
tópico – aquelas proposições que desmaterializam o museu frente ao arquivo e o 
banco de dados, tais como precocemente formularam Aby Warburg e André Malraux.
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estabelecem uma relação dinâmica, de mútua implicação: sob 

uma perspectiva contemporânea (isto é, após 1945), o ambiente 

do circuito de arte é aquele que também constitui a espacialida-

de própria para a obra; se pensarmos o museu como importante 

parte do circuito, percebe-se como muitas obras são produzidas 

para o museu – de modo que, de maneira ampla, trata-se de 

uma dupla implicação.

Neste sentido, seria interessante mencionar aqui um caso 

recente das relações entre arte e museu, para trazer alguns co-

mentários que contribuam para tal discussão: tanto a recente 

retrospectiva no Museu Guggenheim de Nova York do artista 

norte-americano Matthew Barney, como os projetos desenvol-

vidos pela Tate Modern (Londres) em seu Turbine Hall – sobre-

tudo a intervenção de Anish Kapoor – trazem elementos para se 

perceber características da relação entre obra de arte e museu no 

contexto da atualidade. Parece evidente, como veremos, que tal 

condição revele alguns impasses, assim como potencialidades, 

para o fazer-pensar da arte contemporânea.

Convém lembrar que o Museu Guggenheim e a Tate Gallery 

constituem instituições de grande porte (privada a primeira, 

pública a segunda), cada qual a seu modo respondendo à de-

manda moderna por um colecionismo aberto, compreensivo 

da condição autônoma e transformativa da arte em seu pro-

cesso histórico: ambas possuem valiosos acervos modernos (e 

relativamente contemporâneos), que constituem sua riqueza. 

Entretanto, ambas também submeteram-se a significativas 

transformações nos anos recentes, de modo a se adaptarem às 

demandas do final do século XX: é nesse quadro que podem ser 

vistas – em paralelo – as modificações do Museu Guggenheim 

sob direção de Thomas Krens (desde 1988) e a criação da Tate 

Modern (em 2000), na gestão de Nicholas Serrota (iniciada em 

1986). Resumidamente, trata-se de uma reação – e consequente 

adaptação – das duas instituições frente à diferente localização 
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do campo da cultura, em nossa época, em relação ao novo qua-

dro socioeconômico correspondente às mutações recentes do 

capitalismo: sob impacto da informática e globalização, grandes 

somas de capital têm migrado para as atividades culturais, em 

busca de materialização e cristalização de sentido simbólico para 

operações financeiras que se tornam virtualmente imateriais, ao 

se processarem em tempo real em toda a superfície do globo. Em 

uma economia que se distancia cada vez mais das estruturas 

Estatais e tem como protagonistas as grandes corporações (so-

bretudo financeiras), passa a ser fundamental que a voracidade e 

velocidade de tal capital imaterial seja trazida ao mundo concreto 

das coisas através de superfície material, sensível e persuasiva 

que seja corporificada de modo acessível e flexível e combinada 

com a produção de sentido: nesta equação, o campo da arte se 

presta com perfeição às manobras necessárias de relocalização 

desse capital, detentor que é de um conjunto de conceitos e 

ferramentas desenvolvidos pela arte moderna e contemporânea 

em suas pesquisas e investigações do sensível como produção 

de sentido – método de investigação que ainda mal dominamos, 

mas que se estabelece na atualidade como uma das mais agudas 

formas de problematização do real.

Tanto o atual Museu Guggenheim (e sua política de expansão 

a vários países através de franquia) quanto a presente Tate Mo-

dern têm se configurado como espaços que já se convencionou 

comparar aos Shopping Centers, com sua dimensão de comércio 

e entretenimento, sob o gerenciamento de uma construção de 

imagem que pouco se diferencia da campanha publicitária de 

uma empresa qualquer. Claro que não se pode simplificar tal 

quadro, nem reduzi-lo à questão de um “comercialismo cultural”; 

entretanto, esta atual condição do jogo da cultura não pode ser 

menosprezada sem correr o risco de se prosseguir trabalhando 

tendo como referência um quadro contextual desatualizado. 

Se tivermos em conta a tradição moderna do artista que marca 



manual do artista-etc

185

PDF enviado 
para 
imprensa

fortemente sua diferença em relação à sociedade e ao senso 

comum – ou seja, busca alguma forma de problematização 

ou interferência no estado corrente das coisas3 – então o atual 

momento institucional da arte deve ser foco de intensa investi-

gação, pois também o tecido institucional (ao qual se integram 

as instituições de grande porte que estamos comentando) detém 

os mesmos processos de saber e os gerencia ao seu modo, cons-

truindo (ou modelando, indicando pistas) alguma imagem de 

artista que integre interferência, diferença e transgressão, ainda 

que (claro) nos limites de seu próprio gerenciamento. Ou seja, o 

lugar do artista contemporâneo está claramente construído, hoje, 

em direta relação com o tecido institucional do circuito – talvez 

nunca a relação artista/instituição tenha se dado de maneira tão 

direta e cúmplice: claramente, conceitos e ferramentas opera-

cionais (ou seja, as características de uma “tecnologia do fazer 

artístico”) não se constituem como de “propriedade exclusiva” 

do artista, se prestando mais a um manejo amplo por parte de 

um circuito fortemente estruturado (tratar-se-ia de recuperar, 

de algum modo, a “fragilidade” da arte?). 

A exposição The Cremaster Cycle, de Matthew Barney, esteve 

em cartaz entre 21/02 e 11/06/03 no Museu Guggenheim, Nova 

Iorque. É bastante significativo o trecho final do texto de intro-

dução da curadora Nancy Spector, que reproduzimos abaixo:

A exposição ocupa o museu com uma instalação 

site-specific, projetada pelo artista para englobar 

as cinco partes do ciclo, combinando todos os 

seus variados componentes em uma totalidade 

única e coesa. (…) O trabalho central da ins-

talação é uma peça de vídeo em cinco canais, 

suspensa no meio da Rotunda. Cada tela exibe 

3 Bastante ilustrativa de tal atitude é a proposição de Roland Barthes: “a vitória do 
artista é a derrota da sociedade”.
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diferentes segmentos de The Order, uma seqüên-

cia de Cremaster 3 gravada no Guggenheim. (…) 

“The Order” distribui os cinco níveis das rampas 

espirais do Guggenheim em uma alegoria que 

representa os cinco capítulos do ciclo. A exposição 

espelha esta estrutura – os elementos instalados 

de Cremaster progridem em ordem ascendente, 

desde o piso da Rotunda, rampas acima, até a 

Galeria do Anexo, no topo. As esculturas apre-

sentadas em The Order como símbolos de cada 

filme da série Cremaster são exibidas no contexto 

de seus respectivos capítulos, em conjunto com 

trabalhos anteriores, em um ritmo cronológico 

que reflete o fluxo em looping do próprio ciclo.4

De modo a estabelecer uma leitura paralela, segue igualmen-

te rápida referência ao projeto Marsyas, de Anish Kapoor, exibido 

entre 09/10/02 e 06/04/03 no espaço conhecido como Turbine 

Hall, na Tate Modern, Londres, como parte da Unilever Series5:

Esta é a primeira vez, dentro de The Unilever 

Series, que um artista utiliza toda a extensão do 

imponente Turbine Hall da Tate Modern, medin-

do 155m de comprimento, 23m de largura e 35m 

de altura. Marsyas compreende três anéis de aço, 

amarrados em conjunto por uma única peça de 

membrana de PVC. Dois deles são posicionados 

verticalmente, em cada uma das extremidades 

do espaço, enquanto um terceiro é suspenso em 

paralelo com a passarela do Turbine Hall. Aparen-

4  Nancy Spector, “The Cremaster Cycle – Introduction”.
5 Assim se refere o press-release: “O apoio da Unilever, perfazendo um total de £1.25 
milhão ao longo de 5 anos, permitirá à Tate comissionar para o Turbine Hall um novo 
trabalho em grande escala por ano, até 2004.” Disponível em: <http://www.tate.org.
uk/home/news/kapoor_unilever.htm>.
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temente encaixada no local, tomando a forma de 

uma cunha, a geometria gerada por estas três rígi-

das estruturas de aço determina a forma geral da 

escultura, um deslocamento que se faz da vertical 

para a horizontal, e que retorna novamente para 

a vertical. Kapoor iniciou o projeto em janeiro 

de 2002. Ao referir-se ao convite para conceber a 

escultura, comentou que “o Turbine Hall da Tate 

Modern é um espaço imenso e difícil, e seu prin-

cipal problema é que demanda verticalidade. Isto 

é absolutamente contrário à noção de escultura 

que tenho desenvolvido em meu trabalho. Percebi 

que a única maneira de lidar com a verticalidade 

seria trabalhar com uma horizontalidade total.” 

A membrana de PVC que se estende pelo Turbine 

Hall possui uma qualidade corpórea, que Kapoor 

descreve como “aproximando-se de uma pele 

arrancada”. O título faz referência a Marsyas, 

um sátiro da mitologia grega que foi despelado 

vivo pelo Deus Apolo. A cor vermelho escura 

da escultura sugere algo relacionado ao corpo. 

Marsyas envolve o espectador em um campo de 

cor monocromático. É impossível ter uma visão 

completa da escultura de qualquer posição, de 

modo que é deixada ao espectador a tarefa de 

imaginar sua totalidade.6

Não é difícil de se perceber traços comuns aos dois proje-

tos, destacando-se a grandiosidade, que em ambos os casos se 

justificaria pela especificidade de construção para aquele local 

preciso – tanto a filmagem de Barney quanto a escultura de 

Kapoor foram planejadas e executadas em direta relação com 

6  Disponível em: <http://www.tate.org.uk/home/news/kapoor_unilever.htm>.
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os espaços de exposição. Se tivermos em conta os comentários 

estabelecidos por Miwon Kwon em torno da recente transfor-

mação do conceito de site-specificity, percebe-se que o que está 

em jogo não é uma simples adequação aos espaços físicos das 

instituições: como bem aponta Kwon, as recentes reavaliações 

– à luz da recepção do minimalismo, assim como da crise provo-

cada pela remoção do Tilted Arc de Richard Serra – indicam que 

o conceito de local específico abandonou sua caracterização 

enquanto ligação com os aspectos meramente físicos do espaço 

(como propunham, a grosso modo, os minimalistas) para es-

tabelecer uma dimensão discursiva de especificidade, em que 

o local tem sua singularidade determinada principalmente a 

partir das narrativas e conceitos que compõem, integram e di-

namizam uma rede de relações que o caracteriza7. Assim, torna-

-se efetivamente claro que tanto The Cremaster Cycle quanto 

Marsyas constroem sua especificidade ao local manejando de 

forma consciente as narrativas institucionais que informam os 

dois mega museus: tanto Barney quanto Kapoor desenvolvem 

sua propostas incorporando em seus projetos de linguagem 

traços da espetacularidade e entretenimento que constituem 

o perfil de cada instituição. Ambos os artistas, pode-se dizer, 

desenvolvem recursos de linguagem frente a um capitalismo 

avançado, ligeiro, de fluxo, e buscam propostas de trabalho que 

possam circular dentro desta dinâmica – isto é extremamente 

claro no modo de trabalho de Matthew Barney, mais próximo 

dos padrões de uma superprodução cinematográfica (Los 

Angeles, Hollywood) do que de um evento standard de arte 

contemporânea. 

7 “A noção de site-specificity costumava implicar algo preso ao chão, amarrado às leis 
da física. (…) Porém, à medida que esta investigação prosseguiu ao longo dos anos 
1980, passou a articular sua crítica a partir de uma referência cada vez menor aos 
parâmetros físicos da galeria/museu, ou de qualquer outro local de exposição. (…) O 
lugar é agora estruturado (inter) textualmente, mais do que espacialmente.” Miwon 
Kwon, One Place after another – site specificity and locational identity. Cambridge: 
The MIT Press, 2002, p. 11-31.



manual do artista-etc

189

PDF enviado 
para 
imprensa

Cada um deste exemplos adquire dimensão impressiva ao se 

posicionar praticamente numa escala 1 : 1 frente à instituição; 

entretanto, como se trata – nos dois casos – de instituições am-

pliadas, hiperinstitucionalizadas, espectaculares, temos projetos 

que se colocam então em dimensão ainda mais ampla. Não há 

como se considerar que estas duas hiperobras sejam simples 

resultados do gesto criativo de uma subjetividade singular; trata-

-se sobretudo de parcerias consistentes ao nível empresarial-

-institucional-industrial entre diversas personas corporativas: 

colaboração de tipo “artista + museu”, somada aos recursos de 

produção de alto nível tecnológico. Olhando-se tanto num sen-

tido como noutro, o que teríamos aqui de surpreendente seria, 

por um lado, o artista capaz de estruturar uma subjetividade 

corporativo-empresarial para ousar um lance ‘criativo’ em escala 

nitidamente pós-humana8, e por outro a instituição aparelhada 

de modo a agenciar o projeto artístico em seu detalhamento 

necessário para viabilizá-lo: mais certo seria que The Cremaster 

Cycle trouxesse a assinatura (ou grife?) Barney-Guggenheim, 

enquanto Marsyas teria a autoria creditada a Kapoor-Tate.

Frente a esta situação, seria interessante elaborar compara-

ção com outra série de trabalhos também realizados em grande 

escala e igualmente fruto de uma aliança entre artista e insti-

tuição: refiro-me aos três projetos de Walter de Maria exibidos 

de forma permanente pela DIA Art Foundation, de Nova York: 

The Lightning Field (1977), The New York Earth Room (1977) e 

The Broken Kilometer (1979). Trata-se de artista notadamente 

avesso às transformações da arte das últimas duas décadas, e a 

experiência de fruição destes trabalhos é claramente destiuída 

de espetacularidade (no sentido das obras citadas anteriormen-

te); certamente, uma visita ao deserto do Novo México, para 

8 No sentido que propõe Gilles Deleuze, quando escreve que “a instituição se 
apresenta sempre como um sistema organizado de meios”, “elaborando meios de 
satisfação artificiais que liberam o organismo da natureza (…) introduzindo-o em 
um novo meio”. Ver “Instincts et Instituitions”. In: L’île déserte et autre textes. Paris: 
Les Éditions de Minuit, 2002, p. 24-27.
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conhecer The Lightning Field, reveste-se de inúmeros riscos, 

inexistentes na segurança de shopping-center dos Museus 

Guggenheim e Tate Modern. Se alinharmos de Maria, Barney 

e Kapoor, teremos três diferentes estratégias de resistência ao 

quadro atual das relações entre arte e instituição: o primeiro, 

através de uma política pessoal de silêncio voluntário, realiza 

obras que procuram elaborar alguma forma de distanciamento 

ao atual modelo; já os dois outros acreditam estar elaborando 

algum processo de resistência na articulação interna de suas 

linguagens a partir da incorporação, no ato mesmo de projetar 

e construir, dos elementos discursivos próprios do espaço de 

exibição conforme hoje se apresenta – Barney e Kapoor assu-

mem posição ingênua ao estabelecerem que a obra de arte em 

sua potencialidade e força estética deflagraria naturalmente tal 

espessura crítica; é preciso não esquecer que a obra de arte está, 

frente à natureza, alinhada junto aos dispositivos do artifício. 

Logo, é necessário ter atenção, no quadro atual, com o processo 

de se “transformar crítica em espetáculo”9, uma vez que entre a 

construção da obra e seu agenciamento pela instiuição parece 

não haver mais lacunas ou espaço livre para a construção de 

uma atitude crítica – certamente não no sentido tradicional do 

que compreendemos como crítica (à qual é preciso acrescentar 

os campos da teoria e da história da arte).

De nada adianta se pensar nos museus no século XXI a partir 

de qualquer exercício de futurologia: para se manter – no presen-

te! – as possibilidades de um fluxo de pensamento, intervenção 

e mobilização crítica é necessário agir com pragmatismo, no 

sentido de desenvolver estratégias parainstitucionais acopla-

das às linguagens e conceitos com os quais opera o artista. Ou 

seja, tanto aceitar as ofertas de ocupar o espaço institucional, 

procurando compreender as sutilezas de sua atual estruturação 

e mobilizando ferramentas de linguagem que possam oferecer 

9 Miwon Kwon, Op. cit., p. 47.
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algum grau de resistência (atentando de modo agudo às especi-

ficidades discursivas), quanto prosseguir na invenção de outros 

formatos de agenciamento – que hoje, em uma de suas frentes, 

se apresentam como centros de pesquisa autônomos e espaços 

independentes geridos por artistas. 





Gostaria de contribuir aqui com algumas questões relaciona-

das à atuação do artista na universidade, dentro do quadro mais 

amplo da pesquisa em artes1. Trabalho regularmente em uma 

unidade universitária e portanto sou diretamente atravessado pelo 

problema. Mas, de modo mais amplo, este debate se faz pertinente 

também porque, neste momento, em diversas universidades esta-

duais e federais do país (pode-se pensar também no planeta em 

geral...) encontraremos ali trabalhando artistas voltados à prática 

da arte contemporânea – desenvolvendo pesquisas, ministrando 

aulas, orientando alunos, organizando eventos e mesmo ocu-

pando cargos administrativos. Isto pode indicar um momento 

particularmente favorável para a área de artes na universidade, 

uma vez que um número expressivo de artistas atuantes junto ao 

circuito de arte pode trazer, para dentro da academia, um fôlego de 

trabalho urdido em outras instâncias da interface arte/sociedade. 

Ora, temos desde logo uma primeira distinção: o espaço de 

artes, dentro do aparelho institucional universitário, manifesta-

1 Salvo quando explicitado, discuto aqui mais especificamente a produção ligada à 
presença do artista na universidade. Os estudos de história, crítica e teoria da arte, 
além da curadoria e ensino de arte, também se inscrevem no quadro de uma pesquisa 
em artes – mas não são estes os segmentos que gostaria de enfatizar.

o artista como pesQuisador
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-se a partir de uma mediação diversa daquela a que estamos 

acostumados dentro do circuito de arte habitual: trata-se do 

aparelho acadêmico afirmando sua presença, impondo-se como 

interface concreta – à qual devemos especialmente atentar – ao 

conjunto de caminhos a partir das quais se apreendem as ques-

tões artísticas. Logo, é preciso pensar onde residem – e quais 

seriam – suas especificidades. Atenção: não há aqui qualquer 

hierarquização apressada: trata-se de apostar na presença da arte 

a partir da universidade como um caminho de ação possível – e 

potente – para os artistas contemporâneos, e então reforçar as 

possibilidades de intervenção que se abrem. Se a universidade 

é parte de um circuito mais amplo, pertencente ao sistema de 

arte, não se pode perder de vista a dobra própria que constitui e 

deflagra neste circuito: aí temos que estar atentos, se queremos 

que as ações no campo da produção artística, crítica, teórica e 

histórica geradas na universidade produzam algum efeito de 

intervenção no quadro geral dos saberes, na dinâmica ampla 

arte-sociedade ou na área específica em que estão inseridos.

Não há como escapar desta máxima: dentro da universida-

de, o trabalho de arte se transforma em pesquisa e o artista em 

pesquisador. Escreve-se “artista-pesquisador”, portanto, e temos 

aí um outro personagem, com suas peculiaridades: dentro desta 

outra instância mediadora que é o aparato universitário, transfor-

ma-se logo também o ator, imerso em outra rede. É preciso tomar 

consciência deste deslocamento entre circuitos – e aí podemos 

recorrer à semiótica e à cibernética (signos e circuitos), mas não 

será suficiente – para perder (de modo mais forte ou mais suave) 

a inocência do processo. Enquanto habitantes do polifacetado 

mundo contemporâneo, estamos habituados a diversos des-

locamentos, e a cada vez (praticamente passo a passo) somos 

capturados por diferentes circuitos: é em uma multiplicidade de 

redes que nos deslocamos. Logo, a partir de um pressuposto de 

autonomia de processos, ser artista junto ao circuito de arte não 
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garante a manutenção desta posição junto à universidade; e, mais 

claramente, ser artista-pesquisador junto à universidade não é 

garantia de ser um artista junto ao circuito. Trata-se de diferentes 

instâncias de valoração e legitimação, sabe-se bem: mercado 

de arte, agência de fomento, coletivo independente – cada qual 

com seus rituais e mecanismos de assimilação e expurgo, cada 

núcleo institucional ou parainstitucional apontando para cer-

tas configurações estratégicas e determinadas imagens de seus 

personagens e atores, portando camadas próprias de mediação.

Que fique claro: as diferenças – entre um possível circuito 

de arte aberto a diversas instâncias da sociedade e um pretenso 

circuito acadêmico/universitário para a arte com características 

próprias – devem ser vistas como produtivas e não-estigma-

tizadoras: certamente que esta “dobra” a mais, representada 

pela universidade, vem a estabelecer outro território; deve-se 

reconhecer a diferença como ganho; assim, cabem as perguntas: 

que caminhos podem ser inaugurados? Quais possibilidades 

podem ser apontadas? Se tomarmos a arte enquanto produção 

de pensamento e processamento sensorial, quais modos pro-

blematizadores são trazidos para o primeiro plano? Etc. Daí que 

é preciso não temer as diferenças entre maneiras de circulação 

e economias próprias, para se perceber que pode ser possível a 

produção de arte em relação com o aparato acadêmico/univer-

sitário. Mas, atenção: é preciso não apostar em continuidade 

simples entre os circuitos: quem conhece os problemas relativos 

a passagens, fronteiras, linhas-limite, sabe perfeitamente (ou 

mesmo já experimentou de modo claro, em seu próprio corpo 

e através da pele) que qualquer deslocamento implica na não-

-manutenção do mesmo. 

O que se percebe é que o principal obstáculo para o im-

pedimento de relações mais proveitosas e produtivas entre o 

circuito de arte e o espaço de trabalho e investigação próprios 

do aparelho universitário residiria não nas diferenças, mas na 
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falta de conexões e ligações mais estáveis estabelecidas entre 

um e outro circuito. Vê-se assim a importância de se criar um 

espaço de passagens entre ambos os campos: trabalhar interfaces 

e espaços de conexão que permitam aflorar as especificidades 

dos diferentes lugares, para nesse jogo evitar o enclausuramento 

em um ou outro lado. Pois do ponto de vista da presença da arte 

na universidade, de seu desenvolvimento enquanto pesquisa, 

um dos lugares que se tenta evitar é aquele do isolamento aca-

dêmico: comumente se diz que a universidade se protege atrás 

de seus muros – expressão que indica uma má compreensão de 

sua autonomia. Mas, dentro do campo da pesquisa em artes, o 

perigo residiria em se ter como espaço de valoração dos traba-

lhos apenas seu trânsito pelas instâncias acadêmicas: corre-se 

aí o risco de legitimar o trabalho de maneira parcial, sem o 

embate com outros segmentos do circuito (sabe-se, através 

da arte conceitual, que o sentido da obra é constituído em seu 

deslocamento pelo circuito de arte em seus diversos caminhos). 

Trata-se de um ponto delicado: critérios acadêmicos – pensados 

em termos generalizantes – não são fácil e diretamente apli-

cáveis à área de artes: a Universidade (em seu funcionamento 

altamente tributário a uma tradição basicamente cientificista do 

conhecimento, filtrada por cristalizações tecnocráticas e produ-

tivistas) ainda não encontrou um caminho mais claro, que possa 

fluir e ramificar (“fazer rizoma”, com todas as implicações de 

transformação e mudança) a partir do “saber da arte”2, de modo 

decisivo. É necessário que se repense, a rigor, diversos aspectos 

da chamada “carreira acadêmica” em função de outro conjunto 

de parâmetros que apontem para o “artista-pesquisador” e suas 

demandas e especificidades próprias. Sabe-se, contudo, que 

os últimos anos assistiram a um radical aprimoramento desta 

2  Como indica Ronaldo Brito, “hoje aparece cada dia com mais clareza a distinção 
– senão  a contradição – entre o saber da arte e o saber sobre a arte. Entre a verdade 
produtiva dos trabalhos de arte, ao longo da história, e o discurso da história da arte”. 
Cf. “O moderno e o contemporâneo: o novo e o outro novo”. In: Sueli de Lima (Org.), 
Experiência crítica. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
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área de pesquisa, a partir de consultores especialmente dedi-

cados a delinear os traços próprios do campo junto a agências 

de fomento e avaliação universitária; trata-se de tema amplo 

e ainda em processo de desenvolvimento. A exigência de grau 

de doutor, por exemplo, para que um artista (mesmo que com 

ampla experiência) possa oferecer um curso de pós-graduação, 

indica claramente um conflito de legitimações, onde o aparato 

universitário não abre mão de abrigar primeiramente aqueles 

reconhecidos pelo seu próprio processo de formação/formata-

ção – é clara a resistência e a autoproteção sem as quais, enfim, 

a academia veria dissolver-se a constelação de valores científico-

-humanistas e seu pensamento da arte em termos não artísticos 

que ainda a estruturam (subaparelho assistencialista de Estado). 

Seria interessante vislumbrar o espaço universitário sob uma 

contaminação de fazeres-saberes que gradualmente instalasse 

uma prática de valores decorrentes das formas de ação da arte 

contemporânea. Aqui, o que se poderia desenvolver (passando 

ao largo das pontuações que avaliam a produção docente) seriam 

critérios de mérito menos burocráticos e quantitativos, em que 

o aparelho universitário reconhecesse, mais prontamente, os 

mecanismos sociais de deslocamento e legitimação do artista – o 

circuito de arte, em suas curvas, linhas e pontos diversos – e os 

incorporasse de modo regular, deixando-se atravessar de maneira 

mais franca pelo “mundo lá fora”. 

Ou seja, a produtividade própria da área de artes, enquanto 

saber, não necessitaria diretamente (no sentido mais raso possí-

vel, é claro) da universidade para se efetivar – uma produtividade 

singular, com todos os traços de uma “não-produtividade” no 

sentido standard do termo: basta se pensar em Beuys e seus 

métodos de trabalho, que acabaram por precipitar sua demissão 

da Akademie. Mas, pode-se fazer do espaço universitário, em sua 

região ligada às artes, uma dobra portadora de potência, área de 

intensidade propensa a saltos. 
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Se cada biólogo, físico ou químico possui seu laboratório, 

cada artista-pesquisador deveria buscar construir seu estúdio ou 

ateliê, dentro dos Cursos de Artes? Certamente que a compara-

ção, assim tão simplista, não procede por completo; mas serve 

para se perceber o quanto a academia torna-se impulsionada por 

outra dinâmica quando acontece a instrusão do fazer artístico 

em seu território – a partir da presença, por exemplo, daquele 

artista-visitante extremamente instigante que recebe bolsa de 

trabalho na universidade (figura mais do que rara dentro de 

nosso horizonte de fomento à pesquisa em artes...) e que modula 

sua dinâmica de práticas em outra tabela de horários, diversa 

das “horas-aula”: aqui, o impacto no dia a dia da Universidade 

certamente se faria sentir, e certos fluxos seriam interrompidos 

enquanto outros se instalariam. Sabemos entretanto que nem 

todos os artistas utilizam o “estúdio” como núcleo de suas pro-

duções – fala-se em “post-studio activities”3 –; daí percebe-se que 

a questão é bem mais complexa, ao envolver ainda aspectos que 

não têm, entre suas estratégias de visibilidade, as ‘habituais figu-

ras da arte’: em geral, vigora na academia uma visão do fazer ar-

tístico marcado por alguns estereótipos, defasados da prática que 

se processa para lá de seus muros. Logo, poderia ser interessante 

trabalhar a perspectiva do ‘artista-pesquisador’ assemelhando-

-se, em seu perfil, ao ‘artista de vanguarda’ – indivíduo lotado 

na ponta mais avançada do conhecimento, inventor do novo – 

como sendo, enfim, o personagem que coroaria a integração dos 

3 Em 1994, Andrea Fraser e Helmut Draxler desenvolveram o projeto “Services: the 
conditions and relations of service provision in contemporary project-oriented 
artistic practice”, inaugurado no Kunstraum da Universität Lüneburg: “A introdu-
ção do termo ‘serviços’ [services], como um modo de descrever certos aspectos 
do projeto de trabalho contemporâneo, foi amplamente estratégica. Não havia a 
intenção de distinguir qualquer conjunto de trabalhos como novo ou como substi-
tuto para algumas das categorias em uso naquele momento, de ‘crítica institucional’ 
[institutional-critique] a ‘prática pós-estúdio’ [post-studio practice], passando por 
‘arte de local-específico’ [site-specific art], ‘arte de contexto’ [context art], ‘arte ba-
seada na comunidade’ [community-based art], ‘arte pública’ [public art], a genérica 
‘arte de projeto’ [project art] ou a ainda mais genérica ‘produção cultural’ [cultural 
production]”. Andrea Fraser, “What’s intangible, transitory, mediating, participatory, 
and rendered in the public sphere?”. In: October, 80. Massachusetts: MIT Press, 1997.
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mundos acadêmico e artístico. Sob esta caracterização, a univer-

sidade surgiria como possível espaço por excelência da criação 

artística, voltada à pura produção do conhecimento e protegida 

das perversões persuasivas dos mecanismos do mercado, mais 

afeitos à promoção do que quer que seja comercialmente viável, 

sem qualquer contenção. 

Como se sabe, entretanto, as figuras da ‘vanguarda artística’ 

têm estado sob ataque há algumas décadas – não em decorrência 

do domínio da torrente comercialista (“está tudo dominado”), 

mas devido à falência do modelo historicista4 próprio do moder-

nismo, em sua concepção de autonomia formal evolucionista (os 

“pioneiros”). Desaparece a localização linearizante (“de ponta”), 

pois agora o artista que se quer “avançado” dentro do circuito é 

aquele que flui através de linhas de fronteira para experimentar 

posições diversas, traçando e retraçando continuamente os 

indicadores de sua prática; há, é claro, inquietação positiva, no 

sentido de uma atividade afirmativa de questões; há pesquisa e 

risco na busca de percursos, atividade, movimento. De imedia-

to, o que se pode perceber é que, em sua inserção acadêmica, 

4 Segundo Peter Sloterdik, “será necessário falar de um fim da História“: “Consi-
derando-se que a História real é o processo no qual foi criado o sistema mundial, 
não há senão um único episódio realmente histórico: é o trajeto que tem início em 
meados do século XV, com a conquista do oceano pelos navegadores portugueses e 
a primeira viagem de Cristóvão Colombo, para ter seu ponto culminante em meados 
do século XX, com a criação de um sistema mundial pós-colonial tendo como refe-
rência, de um lado, a emergência de um sistema monetário global (...) e, de outro, 
o processo de descolonização da década de 1950. O último capítulo dessa série 
de acontecimentos concretizou-se em 1974, com a saída dos portugueses de suas 
possessões ultramarinas após a famosa Revolução dos Cravos. Portanto, a História, 
no sentido exato do termo, vai de 1492 a 1974. (...) Do ponto de vista de uma teoria 
da ação, a História seria a fase bem-sucedida do unilateralismo. O estilo de ação 
unilateral é o modus operandi adotado pelos europeus do período crítico: digamos, 
de Cristóvão Colombo a Adolf Hitler. (...) O que chamamos História corresponde 
exatamente a esse período em que o êxito se obtinha sem que fossem questionados 
os meios ou a reação das vítimas. Se a História terminou, é porque entramos numa 
época dominada pela descoberta dos efeitos secundários e retroativos. O futuro 
pertence à preocupação com relações mútuas e reciprocidades. Um mundo em 
rede é necessariamente estruturado pela lógica da multipolaridade e por um feed-
-back mais ou menos imediato para cada iniciativa tomada”. Entrevista com Peter 
Sloterdik. In: Melik Ohanian e Jean-Cristophe Royoux (Eds.), Cosmograms. Paris: 
Kristale Company, 2005. 



ricardo basbaum

200

PDF enviado 
para 
imprensa

o artista-pesquisador não se configura de maneira homóloga 

àquele herói histórico, à frente de seu tempo, apenas por estar 

à frente da linha de pesquisa – na academia, há outro enfren-

tamento e sobretudo uma complexa mediação institucional 

pouco fluida, indicando a necessidade de movimentação diversa 

daquela junto ao circuito. Parece óbvio (ainda que, para alguns, 

seja invisível), mas não há como o artista-pesquisador colocar-se 

à frente dos processos artísticos se seu ambiente de trabalho não 

for também perpassado pelas questões da sociedade, do circuito 

de arte e suas relações: o artista “avançado” não se caracterizaria 

simplesmente por trabalhar de modo singular uma série de fer-

ramentas conceituais importantes, por ele desenvolvidas em la-

boratório, mas sobretudo por efetivamente estabelecer os ritmos 

relacionais a partir dos quais essas ferramentas se entrelaçam 

com questões do ambiente (sistema de arte incluído). Estar à 

frente dos estudos acadêmicos não significa, necessariamente, 

desenvolver estratégias interessantes para o debate artístico se a 

academia apenas se movimentar na circularidade de dinâmicas 

isoladas autolegitimadoras, em que a avaliação se preocupa mais 

com a aferição de seus próprios mecanismos burocráticos do 

que com as dinâmicas que lhe escapam e buscam ressonância 

além de seus muros.

Não é tarefa simples, portanto, construir um espaço de 

pesquisa em artes, na universidade, que mantenha em aberto 

os canais com o circuito de arte: há escassez de conexões pre-

paradas para conduzir as ligações entre um e outro setor, com 

a flexibilidade necessária; logo, aproximar ‘artista’ e ‘artista-pes-

quisador’ em um contorno produtivo implica em considerável 

esforço de entrelaçar diferentes demandas e diversos processos 

de legitimação. A estranha esquizofrenia – se é possível falar 

assim – que se manifesta quando afinal se quer combinar arte e 

pesquisa, ao envolver a perspectiva de se trabalhar duplamente 

para atender ambas as demandas – tensionando ambos os 
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lugares com o redirecionamento das dinâmicas de um para o 

outro – se manifesta quando a cisão entre as partes se cristaliza, 

reduzindo ao mínimo a possibilidade do cruzamento de fron-

teiras. Construindo-se passagens produtivas, é de se esperar um 

influxo do laboratório universitário para dentro do circuito de 

arte, produzindo a possibilidade de um lugar em que os projetos 

de intervenção (obras e demais variações) sejam portadores de 

uma dinâmica de pensamento interessante e potente; assim 

como o esforço em produzir um desvio do circuito que se propa-

gue pelos meandros da universidade certamente conduzirá uma 

corrente de ar que poderá dissolver certos hábitos normativos 

próprios do espaço acadêmico, que frequentemente impedem 

a emergência de processos. É necessário fôlego e insistência 

constante, seja de um como de outro lado, a partir de uma 

atuação lá ou cá – o que importa, afinal, é acreditar numa força 

ácida da arte em flexibilizar impedimentos e afirmar lugares e 

espaços a partir de passagens e ligações. 





Conversas são um modo de pensar, em que o eu se abre para 

o exterior, produzindo um espaço social especial onde não há 

predominância de uma linguagem verdadeira única. Possibilitam 

a transformação da voz do outro. Trata-se então da escolha do 

“outro além de mim”, que fala através de sua alteridade. Conversas 

são fluidez e flexibilidade; capacidade de perceber os pensa-

mentos do outro. E uma vez que qualquer significado é relativo 

e provisório, existe uma certa tensão que aponta também para 

outros contextos possíveis.

Conversas como um tipo de diálogo que possui sua própria 

dinâmica, sempre surpreendendo os participantes. As melho-

res conversas são aquelas que ambos os que conversam não 

conseguem controlar, funcionando como uma espécie de ímã 

exterior que atrai um e outro(a) para o lado de fora – produzin-

do uma abertura performativa que precisa ser experimentada, 

testada. Conversas acontecem como uma situação de jogo, e 

envolvem uma certa prática em como manter-se em um estado 

permanente de atenção e mudança (flexibilidade). Não há nada 

específico a ser atingido em uma conversa, exceto que quando 

conversas*

* Em coautoria com Bojana Piškur.
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os participantes sentem que estão fora dela – isto é, quando 

terminam um diálogo particular – já não podem simplesmente 

voltar aos mesmos lugares que haviam deixado anteriormente 

(alguma transformação deve ter acontecido). Logo, conversa é 

uma modalidade de movimento.



O projeto apresentado em On Difference #2 1 pretendeu es-

tabelecer um diálogo de mão-dupla, tanto com as propostas e 

premissas do evento quanto com a cena local do Brasil – de onde 

vêm as iniciativas convidadas. EXO.org (São Paulo), artesvisu-

ais_políticas, Zona Franca e Planeta Capacete (Rio de Janeiro) 

são quatro experiências brasileiras recentes de organizações 

conduzidas por artistas e intelectuais, que têm apostado na 

criação de novas áreas de ação.

É bastante significativo, ao organizar a apresentação de um 

conjunto de trabalhos em um evento internacional, saber que 

as questões trazidas pelas peças exibidas estarão entrando em 

uma nova arena, disponibilizadas para discussão como parte das 

demandas que fluem em um circuito de arte agora mais amplo, 

cada vez menos restrito aos limites do espaço sociocultural e 

econômico dito “Ocidental” – ao seu modo, o projeto On Diffe-

rence é sintoma e gesto crítico em relação a tais processos de 

mudança. Sempre esteve claro para mim, desde o princípio, que 

1 On Difference, envolvendo investigação expositiva e curatorial,  foi conduzido em 
três etapas pelo Würtembergischer Kunstverein Suttgart: On Difference #1 - Lokale 
Kontexte, Hybride Raüme (2005), On Difference #2 - Grenzwertig (2006); On Difference 
#3 - Politics of Space (Ed. Iris Dressler e Hans D. Christ, 2007).

4br
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uma das “peculiaridades” do espaço internacionalizante é, de 

fato, sua permanência fortemente anexada aos centros de poder 

econômico, cuja força atrai para seus próprios territórios o que 

quer que venha despertar interesse. A tarefa de deslocar projetos 

de suas cenas locais para o espaço internacional envolve o risco 

da perda dos traços concretos que os caracterizam como casos 

particulares e efetivos em suas próprias condições situacionais. 

Assim, é importante indicar aqui que a seção 4br de On Difference 

#2 pretende produzir alguma forma de retro-alimentação em 

relação à sua cena local, que seja capaz de envolver cada um dos 

quatro segmentos – não como plano futuro, mas presente: isto é, 

deslocar a espacialidade corrente das coisas através de alguma 

conversação entre diferentes contextos:

Não há nada específico a ser atingido em uma 

conversa, exceto que quando os participantes 

sentem que estão fora dela – isto é, quando 

terminam um diálogo particular – já não podem 

simplesmente voltar aos mesmos lugares que 

haviam deixado anteriormente (alguma trans-

formação deve ter acontecido). Logo, conversa é 

uma modalidade de movimento.2 

Todos os quatro projetos convidados envolvem, cada um a 

seu modo, estratégias coletivas, no sentido de obterem resul-

tados a partir do movimento de estar junto, reunir-se: artistas, 

escritores, arquitetos, intelectuais em algum momento deci-

diram ser necessário juntar-se enquanto grupo, não somente 

para enfrentar as adversidades mas principalmente para criar 

sua própria estrutura e espaço de ação. Este é o caso de EXO.

org, Planeta Capacete and Zona Franca: são iniciativas que 

2 Bojana Piškur e Ricardo Basbaum, “Pogovarjanja/Conversations/Conversas”, 
proposição curatorial, Skuc Gallery, Ljubljana, 2006. Neste volume, p. 203.
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apareceram com o objetivo claro e concreto de “produzir um 

novo espaço de produção” – compreenderam ser absolutamente 

impossível criar coisas novas sem estabelecer e estruturar outras 

formas de agenciamento (caso contrário, tudo o que fizessem 

seria apenas uma repetição estéril). Logo, a tarefa de decidir 

como proceder implica sempre um passo a passo revelador dos 

aspectos através dos quais as ações podem construir sua efetiva 

ocorrência. Isso não é diferente, claro, para artesvisuais_politi-

cas: apesar do grupo ter se formado como reação direta e urgente 

a uma questão política/cultural (o contrato entre a Cidade do 

Rio de Janeiro e a Fundação Guggenheim), seu modo de agir 

como grupo sempre tem sido forte objeto de discussão entre 

seus membros. Os quatro projetos são exemplos de estruturas 

coletivas e experimentais que contribuem na busca – hoje, tão 

urgente – por outras formas de organização e ação, formas de 

resistência que também são formas de produção. 

Mesmo estando claro que estes coletivos foram formados 

em contato próximo com seus contextos locais (de modo breve: 

Zona Franca e a necessidade de exibição de trabalhos multimídia; 

EXO.org e a produção de uma plataforma de pesquisa; Planeta 

Capacete e o estabelecimento de uma estratégia editorial inde-

pendente; artesvisuais_políticas e a urgência dos temas políticos 

ligados à mercantilização da cultura) – e nesse sentido seu prin-

cipal território de ação tem sido o Brasil – é também visível que, 

à luz da atual nova ordem global, os problemas que abordam 

não são exclusivos dos ambientes em que estão decididamente 

imersos. De fato, todos os quatro coletivos se engajaram em 

situações que demonstram como artistas e intelectuais estão al-

terando seus papéis nas sociedades de hoje, negociando posições 

a partir das quais podem escapar das circunstâncias comerciais 

e espetaculares que parecem regular a assim chamada prática 

artística e cultural dentro da nova economia global. Sem algum 

tipo de autonomia em relação a certas conexões e nós das redes 
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do circuito de artes, seria impossível produzir intervenções e 

interferências para resistir ao modo pela qual a arte tem sido 

capturada pelas forças econômicas majoritárias – sobretudo 

as corporações internacionais (que combinam interesses tanto 

privados como estatais). Logo, a necessidade de invenção de 

novas estratégias de ação por artistas e intelectuais tem consti-

tuído uma série de respostas experimentais para um problema 

encontrado em “todos os lugares”, sob uma perspectiva global: 

a produção de conhecimento e sua inseparabilidade do agen-

ciamento necessário para organizá-lo e conduzi-lo. Não que os 

artistas devam sempre tomar em suas mãos a lista completa de 

tarefas das redes de produção, mas que a invenção de linguagem 

da arte – pensar a partir dos sentidos e não obedecer cegamente 

a discursos ready-made e ao logos imperativo – implica também 

em intervir nas camadas de mediação (para os artistas, isso 

imediatamente significa misturar seus papéis com pelo menos 

alguns traços de produção de conhecimento crítico e curatorial; 

para intelectuais, seria importante encontrar altenativas às uni-

versidades como único polo para a prática de pesquisa).

Em referência a cada um dos quatro projetos apresentados 

por 4br em On Difference #2, é possível encontrar importantes 

traços de tal tipo, experimentados nos contextos do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Quando Zona Franca começou a ser pro-

duzido como evento semanal com a inesperada duração de um 

período de 52 semanas, tratou-se de um sintoma da presença 

de uma intensa rede (ou enxame, no sentido orgânico de sua 

dinâmica3) a perpassar a cena artística da cidade. Era bem 

claro que o sistema institucional estabelecido não era capaz de 

lidar com tal energia e que os jovens artistas que emergiam das 

3 Para uma discussão da rede “como uma distribuição espacial de nós (coisas) e ares-
tas (ações)” e o enxame “como uma coletividade que é definida por relacionalidade”, 
V. Eugene Thacker, “Networks, Swarms, Multitudes – Part One, Part Two”, Ctheory.net, 
artigos a142a, a142b, http://ctheory.net; e também Brian Homes, “Network, swarm, 
microstructure”, disponível em: <http://multitudes.samizdat.net/Network-swarm-
-microstructure.html>.
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escolas de arte não estavam mais interessados em começar sua 

produção com os suportes convencionais (pintura, desenho, 

escultura etc.), preferindo correr o risco de se conectar com as 

linhas expandidas das práticas multimídia (vídeo, performance, 

intervenção, música), adotando poéticas hibridizantes. Dois 

aspectos devem ser rapidamente mencionados (para posterior 

desenvolvimento): em momento simultâneo ao início de Zona 

Franca, o mais importante banco privado brasileiro deu partida 

a um programa cultural, voltado para as artes visuais, o Projeto 

Rumos4 – certamente, seu departamento de marketing estava 

atento à mesma dinâmica cultural que impulsionou o Zona Fran-

ca, e sua motivação era também lucrar (desta vez, literalmente)5, 

a partir das mesmas fontes. Zona Franca e Projeto Rumos são de 

fato eventos antípodas, que indicam duas formas completamente 

diferentes de agenciamento. O fato de ambos terem emergido 

ao mesmo tempo (e muitos artistas se engajaram em ambas as 

estruturas) é indicativo da ideia de que se a cultura agora pode de 

vez em quando contabilizar para o suporte financeiro de algumas 

das principais instituições capitalistas, a segurança econômica 

não é suficiente: sempre haverá a necessidade de se organizar 

eventos periféricos que, mesmo contando com um suporte 

mínimo, possam suprir a intensidade necessária para mover as 

4 Para uma autoapresentação completa do Instituto Cultural relacionado ao banco 
mencionado acima, veja <http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagi-
na=2676> e <http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2304> (em 
português e inglês, respectivamente – há ligeiras diferenças entre os textos). “Rumos” 
é seu principal projeto cultural, voltado ao “apoio à produção artística e intelectual 
sintonizado com a criatividade brasileira. Rumos colabora para o fomento e o 
desenvolvimento de centenas de obras e de artistas das mais variadas expressões 
e regiões do país”.
5 “’Por que a área de Negócios [Business] está investindo em artes?’ Uma brochura 
recentemente publicada pelo BCA oferece resposta: ‘O campo de Negócios [Busi-
ness] está investindo seus recursos em artes porque isso aumenta as vendas, atrai 
empregados, impulsiona as relações entre empregados e fregueses, ajuda no desen-
volvimento de novos mercados, aumenta a percepção pública do empreendimento 
e, em alguns casos, aumenta os valores das propriedades’”. Trecho de brochura do 
Business Committee for the Arts [BCA], de 1988, citado por Richard Bolton, “The 
Avant-Garde in the ‘80s”, in Grant H. Kester, (Ed.) Art, activism, & oppositionality, 
Durham, Duke University Press, 1998. 
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coisas adiante. Sobretudo, muito da força de Zona Franca não 

é consequência da falta de um correto apoio de produção (a 

pobreza não é um valor absoluto para a arte); sua importância 

se impôs porque a cada nova edição o evento se colocava em 

questão, testando seus limites sob condições extremas – mesmo 

os agentes produtores não tinham como garantir se continuaria 

por mais uma – a próxima – semana. Assumir tal risco trazia o 

efeito de que a cada segunda-feira o evento deveria ser afirmado 

novamente, não somente pelos artistas mas também pelo públi-

co; e assim o foi, até o final6. 

Planeta Capacete aponta para a experiência do artista como 

editor: muitas das decisões editoriais da publicação envolveram 

o estabelecimento de uma rede, conectando a partir de uma 

plataforma comum – mobilidade, autonomia, experimentação, 

iconoclastia “light” etc. – artistas e praticantes de arte contempo-

rânea. Desenho gráfico e impressão sempre obedeceram a uma 

estratégia de baixo-custo, que permitiu ao jornal uma ampla 

distribuição – os modelos gráficos e demais decisões formais 

foram determinados a cada número por um artista diferente, 

resultando em um conjunto de diversos formatos: alguns in-

clusive extremamente frágeis para permitir o adequado manu-

seio, nos termos dos padrões básicos de leitura e visualização. 

Curiosamente, após um período (12 números) a publicação foi 

subitamente interrompida, como o Zona Franca: certamente, já 

havia cumprido seu papel (tornar uma rede visível e concreta) e 

seu realizador7 desejava empreender algo mais...

Duas arquitetas criaram EXO.org8: a estratégia é desenvolver 

pesquisas em torno de aspectos das megacidades contemporâ-

6 Foi Adriano Melhem, um dos produtores de Zona Franca, que notou a sincronici-
dade entre ZF e Projeto Rumos. Melhem também realizou uma peça, junto com o 
artista Ducha, em que tatuou o logo do Banco em sua cabeça. V. Adriano Melhem de 
Mello, “Zona Franca”, Arte&Ensaios, Rio de Janeiro, nº 8, 2001. Para documentação 
sobre Zona Franca veja <http://welcome.to/zonafranca>.
7 O projeto foi coordenado por Capacete Enretenimentos. Ver <http://www.
capacete.net>.
8 Ligia Nobre e Cécile Zoonens. EXO.org concentrou suas atividades entre 2002 e 2007.
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neas – São Paulo, como primeiro passo – investindo na interface 

entre arte, urbanismo, arquitetura e áreas correlatas. Para EXO.

org, arte e artistas não envolvem simples entretenimento e pro-

dução de espetáculos, mas o posicionamento enquanto agentes 

produtores de conhecimento, como em qualquer outro campo 

investigativo – entretanto, é claro, a partir de um conjunto par-

ticular de ferramentas e práticas. O que se apresenta como deci-

sivamente importante é que, através de diversos projetos, EXO.

org está estabelecendo possibilidades de investigação e pesquisa 

organizados a partir de uma iniciativa coletiva e independente, 

muito menos comprometida (mas certamente mais envolvida) 

que o típico aparato institucional gigântico das universidades. 

Desenvolvimento e exercício de uma proposta alternativa, atra-

vés de auto-organização autônoma.

O caso de artesvisuais_políticas é bastante particular e carac-

terístico de como o campo da arte é abordado na nova economia 

global: um dos mais claros exemplos é a Fundação Guggenheim 

e seu projeto de Museu-franquia. O grupo se formou como uma 

reação direta ao modo como a Prefeitura do Rio de Janeiro nego-

ciava o contrato com a Fundação Guggenheim para a construção 

de um museu na cidade. Artesvisuais_políticas sempre enfatizou 

que o museu por si só não era o problema, mas sim o contrato 

e o fato de que uma instituição privada deveria se instalar na 

cidade através de seus próprios recursos financeiros. O proble-

ma, é claro, era que o Museu se colocava apenas como pretexto 

para um plano urbanístico e econômico – arte e cultura tratados 

como acessórios publicitários de luxo para outros objetivos, que 

não estavam claros. O grupo cobrava transparência nas nego-

ciações – ter acesso ao projeto arquitetônico, ao contrato etc. 

Para o governo municipal, entretanto, estabelecer um diálogo 

com o circuito de arte e seus especialistas nunca fez parte da 

agenda. Deve ser mencionado que a internet foi uma ferramen-

ta crucial para a organização de artesvisuais_políticas: após os 
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primeiros encontros, uma lista de discussão foi criada, tendo o 

e-mail como o principal meio de comunicação. Esboços de do-

cumentos, assinaturas de apoio a petições – tudo foi organizado 

pelo website Canal Contemporâneo9, que desempenhou papel 

decisivo. Mas gostaria de enfatizar dois aspectos dos gestos de 

artesvisuais_políticas: 

1. como ambiente performativo para sua primeira ação de 

destaque, o grupo escolheu o Carnaval – há de fato uma tradi-

ção no Rio de Janeiro de utilizar o Carnaval para manifestações 

políticas: o resultado é uma forma de protesto não rancorosa, 

onde os manifestantes se divertem, com bom-humor, dançando 

e cantando, vestindo fantasias autoproduzidas. Em fevereiro 

de 2003, o grupo artesvisuais_políticas fundou o Bloco Bienal 

de Carnaval Vade Retro, cujo samba inaugural tinha a seguinte 

linha de refrão: “tem muito capitalista / se não tem artista / 

não tem museu”;10

2. em parte como resultado das ações realizadas por artes-

visuais_políticas, em parte como consequência da moblização 

geral da sociedade, foi de fato um político da cidade do Rio de 

Janeiro quem teve êxito em paralisar as negociações para a cons-

trução do Museu Guggenheim, através de uma solicitação que 

não pôde ser contestada em nenhuma instância11. Tal gesto foi 

decisivo, não há dúvida; mas é importante prestar atenção para o 

fato de que foi somente quando os artistas conseguiram se juntar 

9 É assim que o Canal Contemporâneo se apresenta: “Baseado em novos conceitos 
midiáticos como Comunidade Virtual (H. Rheingold), Mídia Radical (J. D. H. Do-
wning), Mídia Tática (D. Garcia/G. Lovink), entre outros, o Canal Contemporâneo 
desenvolve uma comunidade digital focada na Arte Contemporânea Brasileira para 
promover sociabilidade, informação, participação política e senso de pertencimento, 
com o objetivo de provocar transformações no seu contexto. Com a participação 
de integrantes diversos, informa-se e discute-se arte, circuitos, sistemas de arte e 
políticas públicas.” Disponível em: <http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/
site/index.php?idioma=br >.
10 Vade Retro, composto por Márcia X, Macalé e Xico Chaves. Gravado em janeiro 
de 2006 no Haikal Studio, Rio de Janeiro. 
11 O político Eliomar Coelho fala sobre esse processo em uma entrevista publicada 
no livro de artista A New Domestic Landacape?, de Karin Schneider (Caracas, Fun-
dación La Industria, 2004).
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a outro setor da sociedade (a política profissional) que um resul-

tado concreto foi alcançado. Alguém poderia indagar acerca do 

que seria próprio das manifestações políticas de artistas: haveria 

um limite nas ações da arte, no sentido de que sempre outra área 

de atividade será necessária para que se consiga um resultado 

direto e imediato? São as ações dos artistas, nos termos de uma 

conscientização particular, muito mais próximas de processos 

caóticos e não-lineares? Seria a produção de não-linearidade 

sua força e especificidade? Certamente as atividades de artesvi-

suais_políticas podem contribuir com esta discussão.

Fico particularmente feliz ao notar que mais de 250 nomes 

de artistas passam através de 4br, muitos estando presentes 

através de atividades realizadas em dois ou três projetos: isso 

revela que as quatro iniciativas efetivamente desempenharam 

(ou desempenham) um papel ativo na construção de redes reais 

no contexto da arte local. Tal malha de conexões não poderia 

ser construída artificialmente, e está claro que as iniciativas 

não somente contribuiram para o seu desenvolvimento como 

também se tornaram possíveis graças ao fato de que essas co-

nexões já estavam lá. Pode ser dito que os quatro projetos aqui 

apresentados foram já concebidos a partir de um certo ‘modo 

de rede’, que conscientemente se aproveita de grupos e circuitos 

existentes para ali estabelecer práticas e processos. 

Uma última observação: a instalação de 4br, no espaço do 

Kunstverein Stuttgart, está planejada como um tipo de escultura 

curatorial, uma modalidade de intervenção plástica/visual em que 

os grupos convidados são os materiais conceituais utilizados para 

ocupar o espaço – de fato, “material” aqui significa “problema”, e 

aponta para um certo “espaço de problemas” onde questões são 

produzidas. Entrar em contato com 4br, no contexto de On Di-

fference #2, é ter a oportunidade de experimentar os fatos de um 

certo contexto (local) apresentados de forma a operar em outro 

circuito (global) – a exposição como ferramente investigativa.





Para construir uma aproximação à obra e atuação de Marcel 

Broodthaers, trarei aqui algumas observações acerca da prática 

do artista contemporâneo em seu deslocamento através do 

circuito de arte. Broodthaers é um desses artistas cujos aspectos 

fortes e interessantes do trabalho residem sobretudo em deci-

sões relativas à sua atuação, através de gestos que se estendem 

para além do instante de produção da obra-objeto e tocam 

os contornos do sistema de arte em suas diversas instâncias 

de agenciamento, comentário e construção do evento. Há em 

procedimentos deste tipo um inevitável olhar sobre si mesmo – 

não enquanto indivíduo ou sujeito psicológico – mas acerca do 

dispositivo de atuação que está sendo construído, isto é, a figura 

do artista, a imagem do artista, o tipo de artista que está sendo 

produzido no momento mesmo de produção da obra. Tais pre-

ocupações não são exatamente o fruto de uma “escolha” simples 

e direta, mas muito mais o inevitável desdobramento de uma 

condição do “campo” de trabalho: ou seja, não há como – dentro 

do regime de opções de movimentação do artista, oferecidos a 

cada momento pelo circuito – tomar decisões de atuação que 

não impliquem, ao mesmo tempo, na conformação, deformação, 

deslocamentos rítmicos:
o artista como agenciador, 
como curador e como crítico
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distorção, delineamento e redelineamento da figura do artista, 

do que significa ser artista, do artista enquanto “dispositivo de 

trabalho” que tanto precede como sucede à obra. 

A noção de artista enquanto “dispositivo de atuação” – ainda 

que só possa ser inerente à própria condição de invenção e au-

tonomia da arte a partir do Renascimento e modernidade, com 

a ênfase de sua atuação sendo gradativamente deslocada do 

virtuosismo artesanal para a produção de dispositivos sensíveis 

de pensamento – é claramente apontada, a partir de referências 

da arte contemporânea, tanto pelos procedimentos trazidos à 

superfície em decorrências das proposições da arte conceitual 

quanto pela prática da body-art – seja em um ou outro caso, estão 

em jogo não apenas a discussão dos mecanismos para operar 

dentro da dissociação entre os limites do ‘sujeito empírico’ e 

‘sujeito artista’ (ali onde ocorrem os deslocamentos arte&vida), 

mas ainda a presença do próprio corpo como um dos materiais 

de trabalho, assim como a produção da ‘imagem do artista’ como 

elemento intercessor junto a um sistema de mediação ou circuito. 

Tendo como referência um certo conjunto de práticas constitu-

tivas do campo das artes visuais, aquele(a) agente produtor(a) 

ali envolvido(a) necessariamente estará trabalhando uma certa 

construção de si próprio(a) – com gestos e atribuições a priori e 

a posteriori –, ao mesmo tempo como condição de possibilidade 

e derivação imediata das ações empreendidas. 

Em sua importante sequência de textos, sob o título de 

“Educação do An-Artista, Partes I, II e III”1, o norte-americano 

Allan Kaprow, por exemplo, desenvolve comentários acerca 

de um modelo de artista efetivamente produzido ao longo das 

diversas manobras empreendidas no desenvolvimento das 

questões de sua obras: ao propor caminhos para caracterizar e 

1 As três partes de “The Education of Un-Artist” foram publicadas, respectivamen-
te, em 1971, 1972 e 1974. Cf. a coletânea Essays on the blurring of art and life, com 
estes e outros textos de Allan Kaprow, editada por Jeff Kelley, Berkeley, University 
of California Press, 1996. 
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produzir “an-artistas” (através da educação como instrumento 

transformador), Kaprow delineia o perfil do que acredita ser 

o “dispositivo de atuação” mais produtivo para enfrentar a 

região paradoxal arte&vida: enfatizar o humor como parte do 

processo de “an-artizarmo-nos” [“un-art ourselves”], “evitar 

todos os papéis estéticos, abandonar todas as referências para 

ser artistas de qualquer tipo. Ao nos tornarmos an-artistas, po-

deremos existir apenas tão fugazmente quanto os não artistas, 

pois quando a arte como profissão é descartada a categoria arte 

torna-se sem sentido, ou pelo menos antiquada”2. Interessante 

neste exemplo é percebermos o desenvolvimento de uma mo-

dalidade de artista que tanto é decorrência de um processo de 

investigação e invenção de linguagem quanto é condição para 

a continuidade do trabalho. 

Em outro registro, Vito Acconci chama a atenção para o de-

senvolvimento de sua linguagem de ação e performance onde 

ele é instrumento de trabalho de si mesmo: 

Se me especializo em um meio (…) eu estarei de-

finindo um terreno para mim (…), ao invés de me 

voltar para o terreno, eu deslocaria minha atenção 

e me voltaria para o “instrumento”, eu focalizaria 

em mim mesmo como instrumento que agiria 

em qualquer terreno que, de tempos em tempos, 

estivesse disponível. Mas estou focalizado em mim 

mesmo a partir de uma distância: eu vejo a mim 

mesmo, vejo o local, as figuras a minha volta … 

(estou muito distante para ser visto como um “eu”: 

sou visto a partir do lado de fora: eu posso ser con-

siderado apenas como um “transportador físico”).3 

2 A. Kaprow, “The Education of the An-Artist, Part I”, in: Op. cit..
3 Vito Acconci, “Steps into performance (and out)”, in: Luces, cámara, acción (…) 
¡Cortem! - Videoacción: el cuerpo y sus fronteras, Valencia, IVAN Centre Julio Gon-
zalez, 1997.
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No caso, Acconci desenvolve-se enquanto artista a partir 

de experiências em que deliberadamente se superpõem corpo-

-próprio e corpo-obra (para Antonio Manoel isto se deu em um 

flash, em1970, no MAM-RJ), fazendo com que experimente a 

possibilidade de desenvolver projetos em que se autotransporta 

de uma situação a outra, em que o corpo físico como elemento 

outro de si mesmo implica na reinvenção de si como artista. 

Nesta outra passagem, Acconci indica, mais uma vez, como no 

intrigante processo de mobilizar o próprio corpo como objeto 

indica, de fato, a construção de um modus operandi em que, ao 

mesmo tempo, se reconstrói como artista: “[em 1969] o modo 

como um trabalho começava era pensando em mim não tanto 

como um objeto mas como um instrumento que poderia se en-

trelaçar com um sistema já existente no mundo. Como poderia 

me conectar a este sistema? Tudo começou para mim com noções 

de movimento, probabilidade, instrumentos.”4

É interessante perceber não como uma simples coincidência 

o fato de que tanto Vito Acconci quanto Marcel Broodthares te-

nham se deslocado da literatura para o campo das artes visuais: 

ambos atravessaram fronteiras entre circuitos, tendo nesta pas-

sagem processado uma reinvenção de si mesmos no sentido de 

fabricarem novos dispositivos de atuação frente a um diferente 

contexto, voluntariamente escolhido. Seja para A(cconci) ou 

B(roodthaers), há a motivação de algum tipo de abertura impli-

cada no salto de um lugar ao outro. Escreve Acconci:

Quando você se conduz a um beco sem saída, 

você tem que saltar fora. Para mim, o salto foi 

para fora do contexto da escrita, para fora do 

contexto da poesia, para dentro do contexto da 

arte. Porque o contexto da arte? Por que no final 

4 Vito Acconci, “Lecture: September 16, 2002”, in (Eds.) Jen Budney e Adrian Blackwell, 
Unboxed: engagements in social space, Ottawa, Gallery 101, 2005.
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dos anos 1960 (…) a arte parecia ser um tipo de 

campo “sem-campo” (…) sem características 

próprias (…) um campo para dentro do qual você 

poderia importar coisas dos outros campo, da 

tecnologia, da sociologia etc.5

Broodthaers, ao empreender sua “viagem do mundo da 

literatura para as artes plásticas”6, também deixa registrados al-

guns comentários interessantes e singulares – convém lembrar 

que se trata de movimentação tardia, já que tendo iniciado sua 

aventuras no contexto literário desde os anos que se seguem 

à Segunda Grande Guerra, somente em 1964, aos 40 anos de 

idade, consolida tal deslocamento, através de um dos mais 

caros rituais do campo: uma exposição individual, realizada 

na Galerie Saint-Laurent (Bruxelas). Praticamente todos os co-

mentadores de sua obra destacam o texto publicado no convite 

desta primeira mostra – do qual extraímos a frase inicial: “A ideia 

enfim de inventar alguma coisa insincera me veio à cabeça e de 

uma vez por todas me pus a trabalhar”.7 Além disso, ao referir-

-se à obra Pense-Bête (1964) – também uma peça-chave neste 

deslocamento, por constituir-se ao mesmo tempo em título 

de seu último livro e de um objeto-assemblage (trata-se dos 

últimos 50 exemplares do livro reunidos sob uma “uma pasta 

informe de gesso branco”, que desse modo impede a leitura e 

aponta para “a insuficiência mútua da representação escrita e 

da representação visual”8; nas palavras do artista: “não se pode, 

aqui, ler o livro sem destruir o aspecto plástico”9) – Broodthaers 

5 V. Acconci, op. cit..
6 Miguel Leal, “A verdade da mentira: o museu como dispositivo ficcional na obra de 
Marcel Broodthaers”, disponível em: <http://virose.pt/ml/textos/v_m_completo.html>.
7 Marcel Broodthaers, Galerie Saint-Laurent, 1964, apud M.Leal, op. cit.. 
8 M.Leal, op. cit..
9 Marcel Broodthaers, trecho de entrevista de Irmeline Leber, in Catalogue-Catalogus, 
Bruxelas, Palais des Beaux Arts, 1974, apud Marie Muracciole, “…Une fiction per-
met de saisir la réalité et en même temps ce qu’elle cache”, disponível em: <http://
leportique.revues.org/document402.html>.
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comenta, ressaltando a diferença entre dois tempos, que “até 

esse momento, eu vivia praticamente isolado do ponto de vista 

da comunicação, sendo o meu público fictício. Repentinamen-

te, ele tornou-se real a este nível em que é questão de espaço 

e conquista”.10 

É curioso como o próprio artista aponta sua entrada no cam-

po da arte a partir do gesto de “insinceridade”, da adoção de uma 

série de instrumentos para construir o que pode ser considerado 

como exercício da “ficção como meio”11, ao mesmo tempo que, 

a partir deste gesto, ambiciona fazer com que seu público deixe 

de ser ficcional para adiquirir a consistência de uma dimensão 

“real”. Ao provocar o público, em Section des Figures (1972), com 

a expressão “Público, como você é cego!”, Broodthaers se movi-

menta com desenvoltura pelos mecanismos do campo da arte, 

tendo nesse evento trabalhado com “a contração de um conceito 

de Duchamp com um conceito antitético de Magritte”, resultando 

na fórmula: “Isto não é um trabalho de arte”12. Há aí claramente 

delineada a postura de um artista que desenvolveu seu dispo-

sitivo de atuação a partir da desmontagem das estruturas do 

circuito de arte, revertendo convenções e mecanismos. Enquanto 

que Magritte contribuiu com a investigação dos limites da repre-

sentação na pintura, precipitando sua implosão, Broodthaers 

quer configurar um modo operativo a partir da artificilização e 

protagonismo das práticas de deslocamento de objetos, espaços 

e agentes entre diversos papéis e locais: objetos de diversas pro-

cedências reunidos em uma mesma sala de exposição, seção de 

museu estabelecida em uma praia, visitantes deslocados para 

seu estúdio privado ou conduzidos de ônibus entre duas cidades, 

estúdio privado remontado em museu etc. É preciso avisar: “não 

10 Marcel Broodthaers, 1974, apud M.Leal, op. cit. e M.Muracciole, op. cit..
11 Rosalind Krauss, A voyage on the north sea – art in the age of the post-medium 
condition, New York, Thames&Hudson, 1999. Para a autora, trata-se de “meio como 
uma forma de especificidade diferencial”.
12 Marcel Broodthares, apud Douglas Crimp, “This is not a museum of art”, in On 
the museum’s ruins, Cambridge, MIT Press, 1993.
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é permitido público”, “proibido crianças”, “propriedade privada” 

– daí, afirmar a condição de como operar enquanto artista passa 

a ser o bordão em movimento, e o que se percebe é a reinvenção 

desta condição à luz da possibilidade de continuar efetivando 

tais deslocamentos e ser com eles deslocado.

Na dinâmica delineada acima, a primeira grande passagem se 

dá com a oposição “poeta x público fictício” sendo transformada 

em “artista insincero x público real”: o modo de Broodthaers 

conquistar uma dimensão pública para sua obra se confunde 

diretamente com sua entrada no circuito de arte, a metamorfose 

do poeta em artista – tornar-se artista implica em compreender 

os limites e especificidades deste circuito; além disso, indica que 

a singularidade de sua atuação reside em empreender a mano-

bra de trazer para o primeiro plano o próprio circuito (papéis, 

instâncias, instituições), através de gestos “insinceros”, não 

desonestos mas de ordem ficcional, em que o discurso desem-

penha importante papel ao conduzir narrativa incessante que 

pontua cada um de seus passos. De modo que ao formular, mais 

tarde, a oposição “isto não é um trabalho de arte x público cego”, 

Broodthaers se coloca em linha (hoje certamente estaria on-line) 

com certas investigações acerca dos limites da arte conceitual e 

as questões relativas ao sensível, indicando uma transformação 

perceptiva em curso (que retomaremos mais adiante) – além 

de, é claro apontar para uma análise do circuito a partir de uma 

categoria (o “público”) característica típica da nova configuração 

do circuito de arte contemporâneo, e muito menos influente nas 

dinâmicas da arte moderna.

Se o Museu de Arte Moderna, Departamento das Águias foi 

“fundado em 1968 sob pressão da percepção política de seu 

tempo”, e encerrado nos “limites da consagração, graças ao Kuns-

thalle de Düsseldorf e à Documenta”13 – indicando importante 

capacidade de manter-se permeável à dinâmica dos fatos que 

13 Marcel Broodthaers, carta-aberta, Kassel, 1972, apud D.Crmp, op. cit..
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produz e provoca – o dispositivo de atuação desenvolvido por 

Broodthaers deve também, ao seu modo, toda a sua potência 

e possibilidade à capacidade similar de ocupar uma região do 

circuito de arte em que se pode cultivar o franco acesso aos seus 

vários papéis (artista, colecionador, diretor de museu etc.) e ins-

tâncias, sem que se perca a permeabilidade de reagir aos efeitos 

e deslocamentos. O que deve ser destacado seria a clareza do 

artista em afirmar, dentro da trama do circuito de arte, um local 

de passagens, em que agilmente se vai de um papel a outro, de um 

ponto a outro, de instituição a instituição, de evento a evento (ou 

mesmo entrecruzando as categorias: de papel a instituição, de 

evento a papel, de instituição a evento etc) – há forte disposição 

em trabalhar a dimensão das redes, nós e conexões, no sentido 

de resguardar a possibilidade de movimentação em detrimento 

da dissipação em pontos isolados e autônomos. 

Quando, em 23 de fevereiro de 1962, em Bruxelas, Marcel 

Broodthaers foi “assinado” por Piero Manzoni (“Declaracão de 

Autenticidade nº 071”), para ser considerado a partir desta data 

como “um autêntico trabalho de arte para todos os propósitos e 

intenções”, já estava em curso seu deslocamento entre os circui-

tos literário e artístico – o gesto de Manzoni trazia à superfície de 

modo contundente e irônico as convenções e rituais do sistema 

de arte, assim como os limites da efetividade de seu jogo ficcional. 

Experimentar na própria pele o impacto destas determinantes 

– tendo a assinatura de Manzoni qual tatuagem – não é pouco; 

aí há traços decisivos: cotejar a história da arte, inscrever no 

próprio corpo as convenções de um sistema, reificar-se enquanto 

mercadoria, buscar a materialidade dos processos, perceber 

algo de uma dimensão orgânica da vida que pulsa entre o nar-

cisismo e a universalidade da realidade biológica e fisiológica14 

etc. Questões que inevitavelmente produziram marcas perenes 

14 Germano Celant, “O credo materialista de Piero Manzoni”, in: 17ª Bienal de São 
Paulo – Catálogo Geral. São Paulo: Fundação Bienal, 1983.
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na atuação de Marcel Broodthaers. Interessa aqui, sobretudo, 

enfatizar a produção de certos padrões rítmicos – ressonâncias, 

redundâncias, reverberações – em relação ao delineamento do 

que seria a construção de seu dispositivo de atuação, no desen-

volvimento inter-relacionado da produção de um “modo de ser 

artista” (operacionalidade, imagem, atuação) e o desdobramento 

das proposições e jogos de uma poética que inevitavelmente es-

capa para o exterior, pelos interstícios de um sistema ou circuito. 

*

A partir de agora realizo um deslocamento, de modo que os 

pontos de contato com aspectos da obra de Marcel Broodthaers, 

apontados até aqui, se façam presentes em questões próprias 

da condição de enfrentamento do campo da arte na atualidade. 

Interessa sobretudo o diálogo produtivo, no sentido de evitar a 

simples investigação histórica e tornar evidente a presença e a 

transformação de certas questões e problemas – indicativos de 

uma das possíveis configurações dos impasses que nos mobilizam.

Não há dúvidas que a condição do artista contemporâneo 

comporta a possibilidade de deslocamento por diferentes papéis 

e locais do circuito de arte. Sejam as práticas de agenciamento, de 

curadoria ou crítica – isto é, a articulação de atividades diversas e 

seu deslocamento por variadas instâncias; a construção do evento 

e do acontecimento; a articulação de mediações discursivas de 

modalidade crítica, conceitual, teórica e histórica –, importa per-

ceber como traços destes modos de ação se encontram presentes 

nas formas de atuação do artista de hoje. Ainda não me refiro aqui 

de modo direto àqueles artistas que regularmente exercitam a 

escrita (sobre si, sobre outros), que se organizam em coletivos e 

constroem eventos, ou ainda que se dedicam particularmente a 

produzir exposições de vários formatos e meios – é claro que neste 

caso há uma atuação que se quer diversificada –, mas gostaria de 
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enfatizar que todo o artista contemporâneo tangencia este fazer 

multiplicado: é característica do campo que legitima sua condição 

e possibilidade, neste início de século XXI, delineá-lo(a) como per-

sonagem em contínuo deslocamento através de práticas, saberes 

e discursos, dotado(a) de certos recursos técnicos e conceituais 

que possibilitam esse deslocamento – ao menos potencialmente. 

Ou seja, se pensarmos em um artista que, hoje, se volta exclusi-

vamente à prática da pintura, tal artista jamais avançará em seu 

fazer enquanto acreditar apenas na representação, no plano, na 

questão cromática etc. – será necessário que associe as pesqui-

sas estéticas a um discurso (tecnicamente) elaborado acerca da 

prática em que se empenha; que compreenda a inserção de seu 

fazer em um circuito ou sistema, percebendo as várias forças 

atuantes e as conexões adequadas a seu projeto de inserção; que 

ao exibir seu trabalho seja capaz de buscar as melhores soluções 

de montagem, sabendo como ocupar o espaço, dialogar com 

a arquitetura e com os outros artistas presentes etc. Caso não 

demonstre qualquer mínimo discernimento ao enfrentar estes 

problemas, assumirá papel passivo frente aos ritmos próprios 

do circuito, incorporando cada decisão segundo interesses que 

sempre se acoplam aos trabalhos (hoje mais do que nunca, sob o 

impacto da globalização neoliberal) e – grosso modo – lançam as 

questões da arte para um plano secundário e pouco problema-

tizante. Na construção efetiva de sua manobra de intervenção 

frente ao circuito, tal artista somente pode aspirar a qualquer grau 

mínimo de autonomia (ou seja, o resguardo de sua capacidade de 

deslocamento) se compreender seu fazer como um conjunto de 

práticas que incorporam não apenas as questões ditas plásticas, 

como as percebe como coextensivas às práticas do agenciamento, 

da curadoria e da crítica. Trata-se, então, de buscar compreender 

a complexidade que surge a partir de tais acoplamentos, tanto a 

nível conceitual como sensório, considerando o deslocamento por 

diversos papéis um traço efetivamente constitutivo das condições 



manual do artista-etc

225

PDF enviado 
para 
imprensa

de atuação dos artistas – é claro que, do mesmo modo, este quadro 

de complexidade também se projeta sobre os limites da prática 

de cada um dos outros segmentos do circuito.

É interessante se perceber que tal modo de conceber a prática 

do artista contemporâneo indicaria, aparentemente, um esforço 

elevado por parte deste artista, no sentido de complementar 

seu fazer com determinações das áreas do agenciamento, da 

curadoria e da crítica – um quádruplo trabalho. Entretanto, ao 

voltarmos os olhos para o panorama das primeiras décadas do 

século XX – em que emergiram algumas das principais vanguar-

das históricas – constatamos que a articulação das linguagens 

plásticas que se queriam puramente autônomas se dá de maneira 

concreta a partir de um franco deslocamento dos artistas pelo 

que estamos denominando como práticas de agenciamento, 

curadoria e crítica: estes artistas desenvolveram aguda elabo-

ração discursiva e conceitual sobre seu fazer, agenciaram seus 

próprios eventos e projetos editoriais, organizaram as exposições 

individuais ou de grupo que deflagraram movimentos etc. Cada 

uma destas práticas, então, se dava também enquanto invenção 

de linguagem, não existindo isoladas das investigações “autôno-

mas” do campo plástico. Cabe então inverter a indagação e se 

perguntar de que maneira foi se desenvolvendo este processo de 

segmentação do circuito de arte e como o campo de trabalho foi 

estabelecendo estas diversas competências profissionais supos-

tamente especializadas – as formações específicas e isoladas do 

artista, do curador, do crítico –, garantindo reservas de mercado 

e toda uma rica economia com reflexos diretos na construção e 

concepção do lugar e do papel da arte e do artista no sistema de 

arte hiperinstitucionalizado de hoje e em suas relações com o 

tecido social. Vale à pena intervir no automatismo deste processo 

e produzir algum tipo de desvio que signifique, pelo menos, a 

não aceitação passiva e simples de um conjunto de contornos 

conforme se apresentam no dia a dia. 
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Três aspectos parecem desempenhar papel-chave para se 

iniciar uma intervenção neste estado de coisas: desnaturalização, 

politização e relações arte&vida. De modo simples e direto, a 

mobilização de cada destes traços produz a dinamizacão inicial 

que auxilia na movimentação menos previsível do circuito de 

arte (ou seja, é importante instaurar estados não-lineares de 

imprevisibilidade, risco, vulnerabilidade) – não aceitar os mode-

los a partir do automatismo de sua distribuição e oferecimento, 

ter em conta a presença de redes de interesse de diversos graus 

implicadas em qualquer deslocamento, atentar aos paradoxos 

que remetem ao corpo vivido e seus ritmos próprios. Claro que 

não se trata de fórmula ou cartilha a ser aplicada, mas sim de 

determinantes constitutivas de um dispositivo de intervenção 

e construção de espaços de deslocamento e atuação frente a 

um contexto dado (que necessariamente nos inclui entre seus 

atores). Daí que é preciso ter em conta, no campo da arte – so-

bretudo na perspectiva neoliberal de hoje, em que facilmente se 

articulam valores do capital corporativo com a área cultural – a 

prática de desautomatizar toda a sorte de modelos e processos 

que constituem o circuito de arte, desnaturalizar o próprio 

circuito (não tê-lo como pronto ou acabado), uma vez que suas 

configurações respondem inequivocamente a um certo estado 

de coisas. Do mesmo modo, é importante politizar a rede de rela-

ções que o constitui, entendendo que cada um dos participantes 

desse circuito é atravessado por linhas, feixes, nós etc., de modo a 

recuperar assim possibilidades de tecer outras conexões, desfiá-

-las, atar e desatar nós, movendo-nos em grupos e coletivos, pro-

pondo alianças ou produzindo desvios. Finalmente, as questões 

envolvidas em dispositivos arte&vida sobretudo submetem o 

fazer a uma série de ritmos próprios, com importante papel de 

constituir resistência às forças que impõem à arte uma existência 

‘fora dos corpos’, capturada por dinâmicas outras – é interessante 

pontuar aqui o comentário de Robert Smithson, recuperado por 
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Guy Brett: “a existência do artista no tempo vale tanto quanto o 

produto finalizado. Qualquer crítico que desvalorize o tempo 

do artista é inimigo da arte e do artista”; aqui, a arte é afirmada 

como “pensamento vivo”15, incorporado – envolvendo também 

o outro, retirando-o de sua condição de espectador passivo.

Os três termos em destaque funcionam como “palavras de 

ordem”16, no sentido de fomentarem a produção de significados 

ao continuamente indicarem operações de ‘análise e desmonta-

gem do cricuito’ como prática que produz frestas nas tramas: é 

daí que podem surgir dispositivos de atuação em conjunta arti-

culação com as poéticas que os animam. Ou seja, se propomos 

aqui a discussão da construção da figura do artista a partir dos 

processos de investigação e desenvolvimento elaborados em 

diversos gestos de intervenção, é porque há o cuidado de não 

deixar escapar algo da irredutibilidade do poema, uma vez que 

“a singularidade do pensamento” (o poema) não pode ser subs-

tituída pelo “pensamento desse pensamento” (a filosofia)17. Em 

cada um dos tópicos que se seguem encontram-se comentários 

que procuram apontar exatamente os locais de entrelaçamento 

e passagem entre os diferentes papéis e lugares do circuito, in-

dicando a permanência do poema e do signo plástico/poético 

como elementos irredutíveis que contaminam e aceleram o 

campo com os ingredientes do deslocamento.

artista como agenciaDor

Trata-se aqui de pensar a possibilidade de produzir articu-

lações e deslocamentos que permitam o trânsito – de ideias, 

15 Guy Brett, “Introduction”, in: Carnival of perception – selected writings on art. 
London: inIVA, 2004.
16 No sentido proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, não de caracterizar 
o enunciado no imperativo, mas de enfatizar a “relação de qualquer palavra ou 
enunciado com pressupostos implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no 
enunciado, e que podem se realizar apenas nele. (…) As palavras de ordem [remetem] 
(…) a todos os atos que estão ligados aos enunciados por uma ‘obrigação social’.” 
Mil Platôs – Capitalismo e esquizofrenia, Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
17 Alain Badiou. Pequeno manual de inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
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problemas, obras, artistas, eventos etc. – através do circuito de 

arte, não só em suas principais articulações como também em 

beiras e limites (é importante a atenção com seu lado de fora). 

Tais operações somente são viáveis a partir de uma compreensão 

do “sistema” ou “circuito” de arte – é interessante como esta no-

ção se impôs com relativa facilidade, a partir da arte conceitual, 

indicando a influência no tecido social de algumas das questões 

trazidas pela cibernética, a partir dos anos 1950. Ao se atentar ao 

“sistema” ou “circuito”, necessariamente está em jogo uma com-

preensão de seu funcionamento ou dinâmica, já que “a própria 

ideia de ‘circuito’ já traz em si a ideia de ‘deslocamento’: (…) Não 

que se queira aqui discutir o deslocamento disto ou daquilo, mas 

perceber deslocamento como movimento ou estado de coisas com 

o qual se trabalha”18. A questão seria, portanto, pensar “o circuito 

da arte, ou seja, quais os trânsitos que se estabelecem através 

de seus vários ‘nós’, entre as diversas componentes do sistema” 

no sentido de intervir na presente “economia do sentido ou do 

significado da obra e seu jogo de relações”: assim, nesse jogo, 

produz-se algo da ordem do imprevisto, em outra ordem rítmica.

 

Deslocar o circuito só pode ser pensá-lo, utilizá-

-lo, reconfigurá-lo para mais uma intervenção 

– redesenhá-lo. Há aí uma imperatividade do 

presente: funcionamento e permanente atuali-

zação. Um circuito não tem futuro, só o presente 

de seus usos e deslocamentos aqui e agora. 

Entretanto uma dimensão virtual se faz presente 

na medida em que mobiliza possibilidades de 

seu programa. Enquanto for capaz de viabilizar 

encontros e conexões um circuito permanece 

existindo; sem isso, cristaliza-se, hibernando até 

18 Faço aqui referência a um texto de minha autoria. Cf. Ricardo Basbaum, “Circuito 
de arte em deslocamento”, disponível em: <http://www.videobrasil.org.br/14/port/
circuito.pdf>. Neste volume, p. 159.
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sua próxima possibilidade conectiva. Sejam dinâ-

micas de grupo, coletivos, revistas, laboratórios, a 

eficiência das mutações propostas por todas estas 

possibilidades de intervenção se dá na medida 

da habilidade de se perceber conexões entre as 

coisas, mantendo sua capacidade vibratória de 

produzir desvios e redesenhar – ainda que mo-

mentaneamente – seu mapa de ligações ou – de 

modo mais perene – impor um novo traçado 

para os processos, fazê-los literalmente passar 

por aqui. Assim, circuito é também o informe, o 

redesenho, o ultrapassamento de limites olhando 

para fora de si no exercício de uma voracidade 

conectiva. Talvez aqui, nesse voltar-se para o 

exterior, se encontrem pistas estéticas: o êxtase 

sensorial se dá sempre como o próximo link ou 

conexão – ao mesmo tempo consumo e trans-

gressão, pois as ligações em um circuito se dão 

sobretudo entre heterogêneos (relações, afinal): 

a diferença é a partícula que acopla. Seja “oficial” 

ou “aternativo”, tudo são circuitos – diferindo en-

tretanto em termos de amplitude, maleabilidade, 

alcance e fluência das conexões, potencial de 

autorremissão que busca valor em si, na quali-

dade das conexões (isto é, ligações fortes, fracas, 

estáveis ou instáveis, conforme o caso).19

Para o artista como agenciador trata-se de trabalhar a emer-

gência do sentido a partir de uma compreensão sensível, sensorial, 

de tantos incessantes deslocamentos, trabalhando em prol de sua 

aceleração, desaceleração, ralentamento, desvios etc. A percepção 

19 R.Basbaum, op. cit..
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torna-se mais aguda ao flagrar “perceptos e afectos”20 irrompendo 

em diversas etapas e camadas dos dispositivos de circulação – tem-

-se uma estética de deslocamento do evento como dispositivo de seu 

reviramento e construção da intervenção. É claro que se poderia 

apontar que tal presença do circuito ou sistema como protagonista 

no jogo da arte não estaria efetivada sem que profundas transfor-

mações estejam em curso no campo social – por exemplo, presen-

ça de uma “esfera pública informático-mediática”21 (indicativa da 

atual crise do espaço público) e de uma economia globalizada: 

instala-se uma ampla mudança nas relações entre a arte e sua 

dimensão de recepção. Por um lado, a “tirania do público” aponta 

para a diluição do poema em favor de interesses privados corpo-

rativos – cabe apontar para o desenvolvimento de modelos para 

minimamente transformar o público passivo em agentes efetivos 

de seus processos (educação, mediações etc.); por outro, “abre-se 

o caminho para uma compreensão política das dinâmicas afetivas, 

quando se tem a amizade como forma política de construção da 

proximidade na distância, enfatizando as membranas e regiões 

de contato e agrupamento entre sujeitos singulares e acreditando 

no potencial transformador de tais processos (nada de amizade 

fraterna cristã, pacto de sangue ou intimidade compulsória com 

o poder: o que se quer aqui é o trânsito afetivo como política de 

alianças entre aqueles que vibram na dimensão de um combate 

que é aquele da dinâmica produtiva das ações coletivas)”.22

artista como curaDor

Trata-se aqui de trabalhar de modo específico a construção do 

evento (mais do que seu deslocamento) em suas dimensões plás-

ticas, táteis, sonoras e discursivas, agregando então seu inevitável 

20 A terminologia é de Gilles Deleuze e Félix Guattari: “As sensações, perceptos e 
afectos, são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido”. Cf. O que é 
a filosofia?. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
21 Expressão de Pierre Levy.
22 R.Basbaum, op.cit.. Cf. . Ver Francisco Ortega. Para uma política da amizade: 
Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.
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caráter “instalativo” – cada exposição é, a seu modo, uma ampla 

instalação em que o visitante é envolvido multissensorialmente 

em uma estrutura que o acolhe e que ultrapassa os limites de cada 

obra individual. Tudo ali – arquitetura, dimensão discursiva, pos-

sibilidades de circulação, estratégias de montagem dos trabalhos 

etc. – é portador de interface sensível, elemento sígnico, sinal na 

construção de sentido pretendida pelo evento. O curador se põe a 

manejar diversos dispositivos de linguagem plástica e conceitual, 

entre os quais as obras. Está em jogo uma ampla pragmática das 

relações institucionais, em que os diversos personagens ali envol-

vidos desenvolvem negociações – com a cautela de quem sabe que 

nesta trama já se produz estruturas de sentido e é preciso saber que 

tipo de evento se está construindo. David Medalla, por exemplo, 

ao propor em 2000 a London Biennale (autodenominando-se seu 

“fundador e presidente”), tomou o cuidado de desenvolver uma 

dinâmica interna própria regulando os contatos e comunicações 

entre os participantes – tal dinâmica, que sem dúvida incorpora 

elementos de linguagem experimentados e desenvolvidos por 

Medalla ao longo de seu percurso como artista23, revelou-se como 

decisiva para o funcionamento do evento:

A Bienal de Londres ocorrerá entre 1º de maio e 31 

de agosto de 2000, por toda a cidade de Londres. 

Durante este período, os artistas se encontrarão 

toda segunda-feira à noite, de 18hs até meia-noite, 

em frente à Estátua de Eros em Piccadilly Circus, 

Londres, para informar o público acerca de suas 

exposições e eventos, através da distribuição de 

flechas impressas com informações relevantes 

23 É importante lembrar que David Medalla já havia coordenado em Londres a galeria 
Signals (anos 1960), tendo depois iniciado o grupo de “exploradores transmídia” 
Exploding Galaxy, atuado junto ao coletivo Artists for Democracy (anos 1970), e 
trabalhado junto a grupos como Octetto Ironico, Gay Galaxy, Synoptic Realists e 
Mondrian Fan Club (anos 1980/90). Cf. Guy Brett, “Pré-história e proposta da Bienal 
de Londres”, Rio Trajetórias, catálogo. Rio de Janeiro: 2002.
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(datas, horários, rotas de ônibus e estações de 

metrô) para o público interessado. O público 

amante da arte será encorajado a trazer flores 

(reais, secas, virtuais, artificiais etc.) para dar para 

os artistas cujos trabalhos tenham lhe agradado. 

Vamos reunir todas estas flores em um bouquet, 

fazendo-o flutuar no Rio Tâmisa em Tower Bridge 

no último dia da Bienal de Londres.24

Nesta discussão acerca da figura ou imagem do artista como 

dispositivo de atuação ou intervenção, está igualmente implícito 

o debate sobre os limites e contornos da obra de arte – seja con-

tido nos limites físicos do objeto, ou estendendo suas linhas ao 

desenho do evento, sempre se há de considerar por onde estão 

passando afinal as determinações de ordem sensível e conceitual 

que indicam a construção, ali, de um espaço de problemas e con-

tabilizam séries de efeitos indiretos a partir da irredutibilidade do 

poema à qualquer estrutura de captura. Não é difícil perceber que 

o evento proposto por Medalla se desenvolveria de modo diverso 

se fosse mediado por um ‘escritório central de produção’ ou mes-

mo pela estrutura hiperftrofiada de uma grande instituição – não 

haveria como fugir à inevitável burocracia, hierarquia de cargos, 

pressões de patrocinadores coorporativos, construção da imagem 

do evento através dos departamentos de marketing etc. Quando 

David Medalla contamina “a linguagem do dirigente institucional 

com a mesma dimensão erótica e sedutora que imprime em seus 

trabalhos”25 não se trata, é claro, de um capricho do artista mas 

da consciência da que cada uma das mediações colocadas em 

jogo na construção do evento contribuem na constituição de seu 

perfil e caracterização de linguagem – possibilitando a produção 

de alguns dispositivos, inviabilizando outros.

24 David Medalla, “London Bienalle – statement”, 2000.
25 Ricardo Basbaum, “O artista como curador”. Panorama da Arte Brasileira 2001. 
São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2001. Neste volume, p. 67.
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É importante deixar claro que, dentro da construção do evento, 

o formato exposição é apenas um dos modelos possíveis de utiliza-

ção – é sempre interessante deslocar espaços e procedimentos, a 

partir do momento em que as propostas de trabalho se superpõem 

aos contornos do evento mesmo, exibindo pontos comuns em 

que se operam passagens, transições, reverberações. Tanto faz se 

a iniciativa parte do artista, curador, produtor ou diretor de insti-

tuição – quando há a possibilidade de se manejar com cuidado os 

diversos parâmetros de configuração do evento, são produzidos 

desvios que se espera produtivos. Jens Hoffmann, por exemplo, 

é um dos agentes do cicuito de arte contemporâneo que advoga 

por “uma forma mais radical de curadoria (…) que questiona e 

investiga o próprio conceito de curadoria e todo o sistema subja-

cente à produção de exposições”26: em sua prática tem trabalhado 

elementos de indiscernibilidade entre as posições do artista e do 

curador, dedicando-se à pesquisa de diferentes formatos. Aqui 

fica claro que todos os diversos papéis dentro do circuito de arte 

configuram-se como práticas, envolvendo procedimentos de graus 

diversos que efetivamente vêm sendo gradativamente flexibiliza-

dos – é decisivo que os agentes preocupados com a elaboração 

cuidadosa de dispositivos de atuação (está claro que não se trata 

apenas dos artistas) atentem para a dimensão rizomática que 

torna inseparáveis as conexões entre o poema e suas mediações; 

sempre, sem a devida intervenção nas camadas mediadoras não 

se produz a espacialidade adequada à sua emergência.

artista como crítico

O texto de artista tem despertado interesse crescente – sen-

do, inclusive, agora ordenado sob essa rubrica – não por revestir-

-se de importante caráter documental ou por trazer de modo 

claro questões trabalhadas pelos artistas em suas pesquisas, 

26 Jens Hoffmann, “A exposição como trabalho de arte”, in: Concinnitas. Rio de 
Janeiro, Instituto de Artes/UERJ, nº 6, julho 2004.
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mas por indicar com evidência a dimensão sensorio-conceitual 

da criação artística. Ou seja, a especificidade do campo contem-

porâneo das artes visuais não mais residiria na busca da pureza 

da visualidade, mas na riqueza de seu tecido contaminado das 

mais diversas operações que trabalham a articulação entre 

discurso e visualidade. É na crescente elaboração – que se torna 

mais e mais complexa – das relações entre um fio discursivo 

particular e diversas manobras que atendem às ações próprias 

do sensorial sobre o mundo, que se torna possível a modalidade 

de problematização característica da arte27. Logo, a utilização 

da ferramenta discursiva reveste-se de importância enquanto 

recurso decisivo para a atuação do artista contemporâneo, uma 

vez que seus gestos de intervenção não escapam à mediação 

conceitual – claro que todo o problema está nas modalidades 

desta articulação e todo o esforço na utilização deste recurso 

pode vir a se perder caso seja mobilizado de forma improdutiva 

(isto é, hierarquizando de forma logocêntrica discurso e visuali-

dade, desmobilizando a multiplicidade interpretativa a partir de 

uma verdade única, oficializando a arte a partir das demandas 

do poder público e corporativo etc.). 

Se pensarmos nas visitas de Cézanne ao Louvre, para estudar 

os “grandes mestres”, percebemos como há ali uma consciência 

da presença de narrativas da história da arte informando os 

caminhos de sua pesquisa plástica – ao seu modo, o artista ali 

busca intervir em certa trama discursiva, uma vez que suas 

pinturas tencionam constituir a potencialidade para produção 

desvios na teia discursiva: é preciso perceber que a utilização 

da especificidade do enunciado por parte do artista não precisa 

27 Para a compreensão das relações entre discurso e visibilidade são fundamentais 
os três pontos da teoria do enunciado proposta por Michel Foucault. Segundo o 
pensador francês, enunciados e visibilidades estão em “pressuposição recíproca”, 
são “matérias heterogêneas” (não possuem nada em comum) e estão em estado de 
“não relação” (existe um espaço “entre”). Daí que somente podem estabelecer uma 
situação de confronto, de mútuo “combate e captura”. Cf. Michel Foucault. Isto não 
é um cachimbo. São Paulo: Paz e Terra, 1988, e Gilles Deleuze. Foucault. São Paulo: 
Brasiliense, 1988.
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necessariamente se dar a partir da prática da escrita (ensaística, 

narrativa, poética, experimental etc.), mas principalmente a 

partir da consciência de seu modo operativo junto à pesquisa 

sensorial e plástica – visibilidade e invisibilidade são também e 

sobretudo propriedades da escritura. 

Só existe a possibilidade de um pensamento com 

arte (e não um pensamento meramente aplicado 

na arte), isto é, um pensamento que seja pura 

prática, que seja essencialmente móvel, que 

exerça-se nos espaços de problematização pro-

vocados pelo choque dos signos plásticos com 

múltiplos enunciados, que crie formas de ação 

novas e diferenciadas, só há possibilidade de 

um verdadeiro pensamento plástico se houver, 

inequivocamente, primazia da forma visível sobre 

a forma enunciativa. As artes plásticas seriam, 

deste modo, uma espécie de campo invertido 

do pensamento, um saber ao avesso – ou um 

avesso do saber –, constantemente pressionan-

do e provocando turbulências no conjunto dos 

pensamentos estabelecidos.28

Assim, manifestos, ensaios, textos críticos, proposições, 

comentários etc., apontariam, sobretudo, para uma lucidez de 

utilização da ferramenta discursiva como tentáculo ativo das 

propostas de intervenção pretendidas, e aí se inscrevem tam-

bém os contornos de determinado dispositivo de atuação sendo 

continuamente delineado e redelineado. É a partir deste espaço 

intermediário, em que discurso e visualidade se entrelaçam, que 

textos podem ser pensados como “obra de arte” – não importa 

28 Ricardo Basbaum, “Migração das palavras para a imagem”, in: Gávea, nº 13. Rio 
de Janeiro: setembro 1995.
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apenas que a frase seja tornada visual, plástica, com escala, 

textura, material, cor ou relevo, mas sim que sua presença se 

articule com a consciência da existência de interstícios e frestas, 

relações a serem agenciadas, dispositivos a construir. Se a crítica 

de arte pode ser tomada como “terreno privilegiado da ficção 

contemporânea”, convêm exercitar suas possibilidades – tal qual 

se articula na revista de arte Item29, por exemplo, como projeto 

editorial (para trazer aqui traços de uma experiência pessoal de 

trabalho coletivo) – deixando-se contaminar:

Que tipo de exercício ficcional é interessante 

hoje como programa de ação? Trata-se de com-

preender as possibilidades das ferramentas de 

produção do discurso crítico, articulando-o com 

as condições do campo da arte (e da cultura) 

contemporânea: produzir sempre um encontro 

estranho, tenso, sinuoso, divertido, entre textos 

e trabalhos de arte de modo a confundir e sobre-

por suas fronteiras e limites. Hoje impõe-se um 

uso da palavra não mais sob o modo reativo (em 

que os discursos são produzidos após os acon-

tecimentos, servindo apenas para legitimá-los 

ou criticá-los, sob a forma do comentário) mas 

principalmente prospectivo, configurando mais 

do que nunca uma forma de ação, produção de 

espaço e criação de um território. Neste jogo de 

espacialidades, crítica e trabalhos de arte esta-

belecem um fértil protocolo de confrontações: 

enquanto que os trabalhos de arte estabelecem 

as estratégias concretas de ocupação, lançando-

29 Publicação de arte e cultura contemporânea iniciada no Rio de Janeiro em 1995, 
tendo como editores Eduardo Coimbra, Ricardo Basbaum e Raul Mourão. A partir 
do segundo número, Basbaum e Coimbra seguem como editores. Já foram publi-
cados seis números.
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-se aqui e ali sob a forma de objetos, imagens, 

instalações, performances etc, o discurso crítico 

tece suas linhas através de todas essas obras, 

propondo jogos narrativos ou antinarrativos de 

reordenação e condução do pensamento. Mas 

não basta ocupar com invenções e experimenta-

ções visuais e discursivas este imenso campo de 

vertigem verbal-visual: a atualidade nos convida 

a agenciar esta produção com as demandas da 

vida e da cultura, colocando em jogo a fabricação 

transitória de identidades, a intervenção em con-

textos locais, o estabelecimento de virtualidades 

e coordenadas de ação, o desenvolvimento de 

circuitos, membranas e regiões de contato. É 

aí que entra em cena a revista, como suporte 

estratégico de um projeto que se quer necessa-

riamente coletivo em sua demanda. Escrevo a 

partir de um determinado circuito, o contexto 

da arte brasileira, com suas idiossincrasias e par-

ticularidades, limites e potencialidades. Dentro 

desta locaização geográfica e cultural chamada 

Brasil é necessário um esforço imaginativo e 

ficcional para produzir um jogo de consistência 

discursiva como parte de um projeto efetivo de 

intervenção – que se torna visível a partir das 

obras produzidas pelos artistas contemporâne-

os – e entrelaçamento com o panorama da atual 

globalização e transculturalidade.30

Hoje, um projeto de intervenção crítica que leve em conta 

os limites da escrita em sua articulação com a obra de arte, em 

30 Ricardo Basbaum, “A crítica de arte como campo privilegiado para ficção con-
temporânea”, Foro Internacional de Revistas de Arte Contemporáneo, Cidade do 
México, 1999. Neste volume, p. 39. 
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sentido amplo, haverá de lidar com uma escrita táctil (o agregado 

obra de arte + texto), compreender a organizacão espacializan-

te do componente discursivo (desde a página em branco de 

Mallarmé até a operação de “[abstrair] propriedades do fluxo da 

experiência e fixá-las em forma espacial”31), evidenciar a presença 

do dispositivo operacional que se configura a partir do agregado 

obra + texto (e os efeitos daí decorrentes), operar a partir da dupla 

captura sensação/conceito (percepção em rede).

*

Esta apresentação partiu de experiências propostas por Marcel 

Broodthaers, indicativas de um certo modo de conduzir a prática 

artística que se revela inseparável de um olhar acerca do circuito 

de arte que a legitima – em suas várias linhas e contornos, suas 

instâncias e personagens. A partir dessa possibilidade, Broodtha-

ers demonstra como a emergência do poema, em sua complexa 

articulação com o campo em que se insere, e ao mesmo tempo em 

sua irredutibilidade (ainda que parcialmente determinada pela 

dinâmica do contexto), deflagra um potencial de atuação enquanto 

dispositivo reorganizador de seu entorno imediato. O artista que 

aí se forma percebe a si mesmo como dispositivo operacional que 

continuamente se reorganiza, no sentido de estender sua prática 

pelos vários papéis e mediações proposto pelo circuito.

Diante de tanta dinâmica, não há porque fixar qualquer diag-

nóstico de modo arbitrário. Logo, os comentários aqui gostariam 

de ser mantidos em aberto, em contínua confrontação com as 

coisas. É apenas para efeito de memorização, compactação e orga-

nização do pensamento que trago aqui sete tópicos conclusivos, 

à guisa de finalização:

(1) condição contemporânea do artista que excede à produção de 

objetos ou obras, exibindo fluência, deslocamento e mobilidade 

31 David Harvey. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
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como valores: trata-se de desenvolver ferramentas de trabalho 

que viabilizem esse deslocamento;

(2) prática que se caracteriza pela ação e intervenção sobre os 

circuitos mediadores de sua funcionalidade e atuação: deslocar-

-se através de relações e redes, compreendendo a si próprio como 

resultado dessa dinâmica;

(3) atuação na construção de eventos e situações, através da 

produção e administração de suas diversas camadas de articu-

lação e mediação;

(4) atenção aos jogos de linguagem (tecnologia da imagem, 

corpo, espacialidade, texto etc.) que articulam passagens pelas 

áreas de continuidade que resultam na construção do evento e 

suas mediações;

(5) deslizamento dos traços do poético para outros setores da 

construção do acontecimento artístico, contaminando o ambien-

te institucional e produzindo reinvenções de papéis e instâncias;

(6) buscar a dimensão sensorial própria da experiência do con-

texto como processo, tendo a montagem de situações e a per-

cepção das estruturas do sistema como experiências vivenciais. 

Fenomenologia do conceito: “pôr-se a si mesmo e pôr seu objeto, 

ao mesmo tempo em que é criado”32;

(7) dupla percepção da obra, em sua autonomia e em suas liga-

ções com um campo, circuito ou sistema: há uma outra senso-

rialidade operando nos corpos, a ser exercitada.

Obrigado e boa tarde.

32 Éric Alliez. Da impossibilidade da fenomenologia. São Paulo: Editora 34, 1996.





O texto a seguir foi originalmente escrito para o evento Sitac 

– Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo 

– em sua 7ª edição, janeiro de 2009. Anualmente, desde 20021, 

reunem-se na Cidade do México críticos de arte, teóricos, historia-

dores, artistas, curadores e intelectuais para debater questões da 

atualidade do campo. O diretor do Sitac VII, Cuauhtémoc Medina 

(crítico de arte, curador, historiador), convidou-me a participar 

do evento – mas, desta vez, de modo bastante particular: além 

de estar presente em uma das mesas, junto com outros artistas, 

para apresentar fala ou comunicação2 – como costuma acontecer 

em simpósios – o convite envolvia também a preparação de um 

diagrama, que deveria servir como emblema do evento (ou seja, 

figurar em todos os materiais de informação e divulgação, tais 

como cartazes, posteres, folderes etc.). Os diagramas que realizo, 

combinando linhas, palavras e outros elementos gráficos, fre-

quentemente com utilização de campos monocromáticos, são 

1 Aqui pode se ter um panorama do todos os simpósios já realizados: 
<http://www.pac.org.mx/sitac/sitac-i-cronicas-controversias-y-puentes/>
2 A mesa de que participei ocorreu no dia 31 de janeiro e teve como tema “Desde 
el sur, para el sur: el despliegue de otra geografia”. Estavam também presentes os 
artistas Magdalena Jitrik, Roberto Jacoby e Fernando Alvim, com moderação de 
Daniela Pérez. 

sur, sur, sur, sur... como diagrama: 
mapa + marca
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estruturas cartográficas para mapeamento afetivo e relacional, 

mas que também indicam a efetivação de processos – procurando 

instaurar dinâmicas de funcionamento em que há produção de 

pensamento. Trata-se de plataforma de articulação das dimen-

sões sensorial e conceitual, concebida como agente intersticial – 

dispositivo de contato entre uma situação real e outra potencial 

(ambas, próximas da variação e do múltiplo): além de apontarem 

para uma presença própria, autônoma e irredutível (o diagrama 

em contato corporal), procuram mediar tais contatos nos termos 

de cada inserção concreta, demarcando assim a produção de 

novos gestos e discursos3. 

O desafio mostrou-se singular: trabalhar a identificação visual 

do evento como instrumento para, ao mesmo tempo, pensá-lo. É 

preciso indicar que Medina concebeu esta edição do Sitac a par-

tir do eixo-temático “Sur, Sur, Sur, Sur…” – refrão construído em 

paráfrase à Oswald de Andrade, que registra “Roteiros. Roteiros. 

Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.” em seu Manifes-

to Antropófago (1928): assim, a tarefa colocada pelo simpósio 

indicava os contornos de uma problematização geopolítica, no 

sentido de se procurar compreender o novo desenho da geografia 

da ação artística no planeta, sob o contexto da globalização, e o 

papel ativo inédito desempenhado pelo Sul nesse quadro. É deste 

modo que Cuauhtémoc Medina registra a questão, no programa 

do evento, por ocasião das conferências de abertura:

Con todo y las desigualdades de poder institu-

cional y simbólico, el Sur ha adquirido un nuevo 

protagonismo en la textura de la imaginación 

global. Esta importancia se manifiesta no sólo en la 

ampliada geografía de la actividad cultural, sino 

3 Registro aqui referências de dois textos de minha autoria recentemente publicados, 
acerca dos diagramas: “Diagrams”, in: Peio Aguirre e Emily Pethick (Orgs.), The Great 
Method. Utrecht, Casco - Office for Art, Design and Theory, 2007; “9 Choreographic 
Diagrams”, in: Control Magazine, Londres, abril 2009.
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en las superposiciones, tensiones y corrientes de 

pensamiento, fantasmas y sombras que lo habitan. 

Esos cambios, no han sido una concesión graciosa: 

son el resultado de la contraofensiva cultural que 

sobre todo desde fines de los años 1980, planteó 

el cuestionamiento de la división geográfica del 

poder cultural y la crítica de los efectos del colo-

nialismo. Ha llegado el momento de someter esa 

empresa colectiva a un balance.4 

Logo, o texto que aqui apresento procura contextualizar 

o desenvolvimento particular do diagrama para o Sitac VII, a 

partir das questões trazidas pelo evento. Assim, o que era já uma 

‘dupla’ tarefa (marcar/pensar) transformou-se em ‘tripla’, pois ao 

gesto de (duplo) desenho somou-se a escrita (e a fala), agregando 

de fato mais uma camada – discursiva – à intervenção plástica 

pretendida. Um detalhe é importante: uma versão do diagrama, 

ampliada, foi instalada na ampla sala de conferências do evento, 

situada no Centro Cultural Universitário Tlatelolco, utilizando 

como suporte os módulos iniciais da longa parede lateral de 

vidro: o material empregado (impressão sobre vinil translúcido) 

permitia transparência, e assim uma consistente luz azul (cor 

utilizada no fundo do desenho) invadia o espaço todos os dias. 

Para ser adaptado às grandes dimensões do local, o diagrama ali 

instalado se reconfigurou em três grandes blocos, que repetiam e 

desconstruíam o desenho principal – cada bloco ocupando área 

de 6,2 x 7,5m, compreendendo uma extensão total de pouco mais 

de vinte e dois metros lineares. Ou seja, os três dias de conferências 

ocorreram sob a constante presença do longo diagrama Sur, south, 

sul, ao fundo da sala, em sua lateral.

*

4 Cuauhtémoc Medina, programa, Sitac VII, 2009.
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Gostaria de desenvolver minha apresentação neste Sitac 

VII tomando como referência o diagrama que foi desenhado 

especialmente para o evento, a partir de convite de Cuauhtémoc 

Medina. Como sabem, Cuauhtémoc procurou-me com esta 

generosa proposta, envolvendo dois caminhos simultâneos e 

não necessariamente convergentes: por um lado, desenvolver 

uma imagem que funcionasse como “marca” ou “emblema” 

do Sitac VII; por outro, desenhar um diagrama que ajudasse 

a pensar o evento. Dupla tarefa: “marcar” e “pensar” – não 

necessariamente nesta ordem. Claro, se um desenho – mapa, 

diagrama – é convocado a servir de ferramenta para produção 

de pensamento, é porque está já posto o desejo de se pensar de 

outra forma – pensar sensivelmente, sensorialmente, pensar o 

ainda não articulado, o impensado. Além disso, se o desenho quer 

também deixar marcas, produzir uma marca sensível, então este 

desenho é sobretudo um gesto, uma ação que interfere e deixa 

registro, traço. Portanto, o convite se efetiva enquanto produção 

de um desenho – diagrama + emblema – que entende a ação de 

pensar como gesto que deixa traços, produz marcas. Todo pensar 

é político, em sua dimensão pública de produção de traços: há o 

reordenamento de uma situação, em público; há a proposição de 

um desenho que pretende mapear, marcar. Construção de uma 

memória artificial não abstrata a invadir o corpo, tal a ambição 

de envolvimento e impregnação do desenho-diagrama em seu 

formato de coração negro rasgado.

Tenho desenvolvido em meu trabalho o diagrama como 

ferramenta – ou seja, utilizando-o a partir da demanda de abrir 

e ocupar um tipo de espaço intermediário entre discurso e obra 

de arte. Há um processo de construção para se obter tal espa-

ço, aglutinando palavras e tecendo um espaço dinâmico com 

linhas e diversos elementos visuais. Sobretudo, há a busca por 

instaurar no desenho índices de ritmo e pulsação: sem um ade-

quado padrão rítmico o diagrama não funciona. Sim, pulsação, 
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produção de ressonância, vibração rítmica – são a garantia de 

que o diagrama se move e produz as necessárias inscrições, sem 

as quais permaneceria abstração que não intervém, não move 

espaços nem ocupa regiões. 

Cuauhtémoc Medina foi movido pela provocação de que o 

diagrama de Sitac VII pudesse funcionar de maneira homóloga 

ao desenho de Joaquim Torres-Garcia, Upside Down Map (1943). 

Sim, pode ser muito interessante lançar os dois desenhos lado a 

lado em provocação recíproca – dois mapas, de origens distintas 

e proposições diversas. De imediato, parece ser mais sensato 

recusar qualquer comparação – pois se trata de momentos 

históricos absolutamente diversos. É claro que TG movia-se 

em um contexto histórico-utópico moderno, buscando inserir 

Uruguai – e América Latina – como centros geradores de po-

tência cultural. Em suas duas versões – uma mais geográfica, 

outra mais simbólica – TG não deixa de assinalar nos mapas as 

coordenadas do Uruguai, as quais se mantêm quando o mapa 

é invertido; no entanto este é um Sul posto acima, superior ao 

norte, que se estende acima do equador e portanto se posicio-

na de modo não ‘inferiorizado’. A identificação do continente 

sul-americano é imediata e o gesto claramente subversivo: a 

convenção cartográfica é desmontada e posta upside down – o 

que se busca é figurar no mapa, centralizar-se, delinear possi-

bilidades de ação e intervenção. 

Já no mapa Sur, South, Sul, desenhado para o Sitac VII, há 

uma deliberada deslocalização: não se está em qualquer região 

cartográfica facilmente identificável; não se sabe o que é mar 

ou terra, nem se esta região cartografada se inscreve em algum 

planeta identificável – supõe-se que estejamos na Terra. Mas que 

local é esse? Trata-se de alguma localização que se quer demarcar, 

intervir. Pode ser uma ilha, pode ser um continente. Os elemen-

tos cartográficos são substituídos por palavras e alguns poucos 

sinais gráficos – são as palavras principalmente que indicam as 
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localizações, as quais deixam de ser cartográficas para se consti-

tuirem sobretudo como indicativos dinâmicos de um estado de 

coisas ou de uma intervenção pretendida. A deslocalização de faz 

a favor de um espaço de problemas: como indica a grande letra 

“X” acima do mapa – aí estão postas diversas incógnitas, os “x” 

dos problemas, as indagações. Sim, os processos de pensamento 

não se fazem com certezas, mas convicções de vulnerabilidade, 

indefinições enquanto aventura, atenção aos terrenos e con-

textos que se criam. Enquanto TG podia simples e genialmente 

trabalhar com uma imagem claramente ordenada e modificar 

sua gravitação, lançando-a ao centro das coisas – e é claro que 

houve aí o investimento militante de alguém que se dispôs a 

enfrentar as lutas de seu tempo, engajando-se nos combates 

políticos das vanguardas –, o investimento deste mapa/diagra-

ma se dá enquanto forma impregnante, rasgada, entrecortada 

e concebida em termos de padrões rítmicos. É importante o 

cuidado rítmico que envolve este e outros diagramas que tenho 

produzido – enquanto ferramenta de intervenção; esta é então a 

modalidade da inserção pretendida: perceber as dinâmicas exis-

tentes e querer estar em meio delas, em algum turbilhão – mas 

não de modo “cacofônico” de simples contatos desencontrados, 

meros entrechoques, mas sim ao modo polirrítmico. Onde há a 

ambição de se produzir marcas, há padrão rítmico, pulsação, 

ressonâncias; onde há ritmo, algo se torna público: há política, 

política de tambores. Constituir outras paisagens, outros cenários, 

imaginários, não somente para encontrar lugares mas sobretudo 

para localizar-se – a partir da água: como a inversão terra/água 

se relacionaria com a inversão norte/sul?

Uma coisa é certa e me interessa de modo constitutivo: os 

cortes e rasgos, que se perfazem a partir da incorporação da 

operação de descoberta e produção de linhas orgânicas, segundo 

foi proposto por Lygia Clark (1954) – furos produtivos na clausura 

das coisas, encontro de superfícies diferentes – se articulam no 
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diagrama como pulsação. Reprodução, repetição, marcas nos 

corpos, memória: linha orgânica + política de tambores. 

São muitas as questões a serem extraídas de uma arte e de 

um circuito brasileiros, quando confrontados com tal diagra-

ma/mapa. Sobretudo a partir dos problemas do Sul e o modo 

como são contextualizados em um circuito particular. Como 

outras culturas do chamado mundo pós-colonial, também a 

arte brasileira teve que se construir a partir de uma condição de 

modernidade para além das matrizes europeias – espaço con-

quistado ativamente, desde a elaboração de manobras diversas, 

em mistura de matrizes, até devoramentos extremos e combina-

ções de diferenças. Belas possibilidades aí se abriram, exploradas 

em momentos importantes e ainda disponíveis, pulsando na 

atualidade enquanto instigante ferramenta de intervenção. Mas 

não há como ocultar o desconforto em emitir a expressão ‘arte 

brasileira’: sem qualquer tipo de ofensa, não há como acreditar 

plenamente em uma formulação que a todo momento só faz 

perpetuar exclusões, apagar diferenças, dissimular a existência 

de grupos em confronto e em disputa de poder e hegemonia. 

Sempre que se perpetua a expressão ‘arte brasileira’, parece que o 

rico contexto local se reduz a um colecionismo privado narcisista 

e limitado – por mais divisas que isso possa trazer ao país, é de 

se convir que é muito pouco, quase nada, frente às intervenções 

que a arte pode produzir nas redes conceituais, relacionais, 

afetivas etc. Por outro lado, talvez seja melhor ‘deixar quieta’ tal 

emblemática expressão (arte brasileira), como se fosse algo com 

o qual seria melhor nem se relacionar – existem outros problemas 

mais interessantes, mais importantes: tal como se propõe aqui e 

se articula no mapa, a repetição sur, sur, sur, sur… é pretexto para 

se construir outro contexto, além das fronteiras políticas, em que 

o território a se configurar não se propõe a abrigar tudo ou todos 

– não se trata de exclusão, mas de constituição de pertencimento 

a algo maior e mais interessante. Quando se traz a expressão 
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“conceitualismos do sul” – mesmo que se queira torná-la mais 

precisa – o que está em jogo é a busca e compreensão das ferra-

mentas de construção deste outro pertencimento, parcial, local, 

mas em rede por diversos países e grupos; localização, forma 

de ação, gesto de intervenção. O que há são inscrições em um 

campo – e porque não construir ao mesmo tempo o contexto e 

sua possibilidade de inscrição; imaginar o mapa desta paisagem e 

torná-lo efetivo para poder percorrê-lo, transformá-lo, deformá-

-lo e mesmo – como fez TG – invertê-lo quando for o momento?

Talvez um dos aspectos mais despotencializantes das rela-

ções norte x sul, tal como se têm configurado, seja a dificuldade 

de emissão de vozes através das redes hegemônicas: participar 

de conversas, fazer-se ouvir, tomar parte em emissões amplas. 

Mas, afinal, não se trata de simplesmente estar nos espaços 

institucionais de emissão forte; não basta basicamente querer 

estar ali, conquistar o direito de atuação no centro hegemônico; 

a tarefa seria constituir outros percursos que podem ou não se 

impor – e isto seria necessariamente resultado de uma ação 

coletiva para além das fronteiras políticas. Refazer mapas seria 

também registrar vozes em outra geografia: enfatizar a impor-

tância dos veículos que estamos a produzir; renovar estratégias 

de contaminação, construir certa autonomia de deslocamento. A 

partícula que invade o diagrama, no alto à esquerda, é um tipo de 

signo verbivisual tal qual vírus extra-artístico5. Dispositivo para 

ações, plasmado em contato direto. É preciso estabelecer redes 

de ação além das fronteiras locais; contaminar outros, deixar-se 

ser contaminado. 

Um mundo dividido por convenções geográficas somente 

pode ser compreendido a partir dos aspectos simbólicos desta 

5 O extradisciplinar “Comienza fuera de la jerarquía de las disciplinas y se mueve 
a través de ellas transversalmente, adquiriendo estilo, contenido, aptitud y fuerza 
discursiva en el camino. La crítica extradisciplinaria es el proceso por el que las ideas 
afectivas – i.e. las artes conceptuales – se vuelven esenciales para el cambio social.” 
Brian Holmes, “Manifesto afectivista”, México DF, des-bordes.net, número 0, <http://
des-bordes.net/des-bordes/brian_holmes.php>. 
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divisão: basta um pequeno deslocamento de ponto de vista, 

para desmontar toda esta geografia, determinar miradas com 

outros posicionamentos. Tal divisão convencional não dá conta 

da diversidade e complexidade do mundo. Quando se quer co-

municar algo, procura-se uma rede afetiva de afinidades – aí se 

tem um centro (transitório, volúvel, volátil, não importa): traçar 

tais linhas, demarcá-las no mapa, já é ação de intervenção de 

considerável contundência, pois se está na contra-corrente 

do hábito, trazendo à superfície outros caminhos e territórios 

possíveis. Pois é isso que o diagrama-mapa-marca Sur, south, sul 

procura indicar: desde políticas de subjetivação (eu x você) até 

lutas territoriais, está-se sempre a abrir frestas, no corpo indivi-

dual e corpo coletivo: o que há são contatos, relações, conflitos, 

combates. Este é um mapa sem geografia, antimapa enquanto 

circuito, conglomerado orgânico agregado ao organismo e lugar 

de movimentação coletiva, trânsito de muita gente. Aqui não há 

escala definida a priori: o desenho pode estar a circular em nosso 

corpo (partícula, marca da experiência) e configurar os caminhos 

para encontros aqui agora, entre muitos (territórios de trânsito 

entre eu e você, nós e eles) – ou seja, ao mesmo tempo muito pe-

queno e muito grande (não acessível a um único golpe de olhar).

Se, em resumo da proposta deste evento, temos o “Concep-

tualismo der Sur” como “contraofensiva cultural” – uma “história 

de la militancia y del margen” a partir da “especificidade local con 

la ambición de significación global”6 – é porque acreditamos que 

isso possa estar simultaneamente dentro e fora de nossos corpos. 

6 Os termos entre aspas aqui citados foram retirados do texto de apresentação de 
Cuauhtémoc Medina para o Sitac VII. Estas quatro frases, impressas em espanhol e 
inglês, foram utilizadas na instalação final do diagrama nas janelas do auditório do 
Centro Cultural Universitário Tlatelolco, tomando parte na composição da porção 
lateral direita.





Boa tarde.

[sentado]

Começar já em deslocamento é muito importante, pois faz 

com que as ideias a serem desenvolvidas aqui não pareçam 

coisas estáticas, meros conteúdos, mas sinalizem traços de um 

signo em trânsito, que se move no tempo e no espaço. Assim, 

eu me movo, coloco-me em movimento, desloco-me por aqui, 

passando e repassando, girando, circulando. Eu posso me sentar 

por alguns segundos, olhar em torno para rostos e olhares, mas 

logo irei levantar-me para continuar o percurso já iniciado – ro-

tativo, repetitivo, serial, monótono ao seu modo. 

[inicia caminhada em torno do terreiro em sua área externa, 

em círculos, mas também atravessando o centro para retornar à 

área externa]

Construir movimentos de corpo e de fala, simultâneos: fazer 

com que as palavras sejam ao mesmo tempo transmitidas a você 

e a este outro de si mesmo que é o corpo orgânico, com seus 

ritmos próprios – glândulas, órgãos, hormônios, batidas e pulsa-

deslocamento-entre-autonomias-
som
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ções. Quem ouve estas palavras – e vê este corpo em movimento 

– também tem junto a si um corpo próprio enquanto outro, com 

quem se deve conversar sempre, de modo tão constante que de 

fato parecemos ser essa coisa não cindida que avança pelo mundo 

material e pelo mundo orgânico, fazendo dos dois procedimentos 

apenas um: algo lento e viscoso, a despertar no encontro ime-

diata relação de arrepio na pele, em seu peso e impacto; e algo 

aparentemente invisível, que quase instantaneamente está aqui, 

ali e mesmo muito longe, na velocidade. Ao insistir nesse andar 

constante, ritmado, quero apenas trazer atenção a esse comum 

lugar, lugar comum, entretanto de fato incomum: há uma fala que 

percorre rapidez e viscosidade, tão lentamente quanto possível, 

tão rápido quanto possível, muito mais devagar ou veloz – pois o 

que apontamos é o encontro preciso do vagaroso com o ligeiro, 

ali na zona de contato entre a fala e o corpo; que é o que acontece 

aqui. E isso somente se dá em movimento. Mais do que isso, de 

fato: o impulso para tal movimentação é público, pois se passa 

em outro lugar: a região de contato entre a pele e a fala, quando 

potencializada – compreendida enquanto alteridade, conversa, 

contato – faz com que todo esse processo ative conjunção de dife-

rentes espaços, a funcionar junto – e aí se instaura a possibilidade 

das áreas comuns, na inviabilização da repetição circular. Ou seja, 

estou aqui dando voltas para criar certas ênfases, tornar coisas 

visíveis – produzir visualidade, imagens a partir de sons, inflexões 

etc – trazendo para a arena a condição de entrelaçamento entre 

voz e corpo, em modo de conferência: este é um tipo de amarra-

ção, laço, nó, que só se dá em público. Mais que a voz interior, em 

seu conforto ou angústia, não é assim que se constitui uma área 

coletiva, nas ressonâncias comuns entre corpos e vozes...? Este é 

um modo do político, sua possibilidade principal. Pois é na circu-

lação e no movimento que se propõe aqui a produção de sentido, 

que se lançam, sob, apesar de e com as camadas de arquitetura, 

inflexões, agora, especificamente. 
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[senta junto à mesa, mas se desloca entre diversas cadeiras]

Não ignoro movimentar-me em local carregado de preten-

sões e intenções de calibres diversos: espaço de temperatura 

simbólica alta e aglomeramento de interesses procedentes de 

muitos polos da economia da cultura – artistas e empresas cor-

porativas, estratos sociais privilegiados e excluídos, educadores 

e curadores: ainda (pois pode ser que não seja sempre assim, já 

que as coisas mudam, se deslocam) aqui (Bienal de São Paulo) 

funciona um tipo de templo temporário de debates e trânsitos, 

onde se jogam alguns destinos e se articulam possibilidades. Há 

maciça afluência de interessados, jogos de bastidores, pesado 

controle jurídico, pressões de compra e venda: típica instituição 

“caixa de ressonância” – que faz aflorar sintomas amplos do jogo 

social (e seria ainda interessante apontar que, diferentemente de 

Veneza ou Kassel, isso aqui se passa de modo bem mais direto 

– o que indica um lugar ainda não completamente estratificado 

da arte contemporânea frente à sociedade, no Brasil – digo isso 

com alegria, apostando nos desdobramentos futuros); e que joga 

um jogo maior que seus sempre eventuais participantes – todos 

passam, mas fica e permanece um funcionamento que só muito 

lentamente se transforma (digo: lentamente, a duras penas), 

como se ninguém realmente tocasse o solo concreto de concreto 

(ou neoconcreto de neoconcreto), não se conseguisse produzir 

claros sinais aos que por aqui passam e aos que em seguida 

virão – as dificuldades seriam traços do espetáculo, poderia se 

dizer, ou de uma política institucional cujo núcleo gestor – mas 

também outros segmentos da sociedade – se protege dos efeitos 

involuntários (espasmos) de suas ações ou do limite real do que 

efetivamente se faz aqui. 

modificações ou micromodificações sociais reais: 

em quanto tempo um trabalho de arte dissemina 

seus efeitos – e por quanto tempo?
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Seria mais simples aqui constatar o oposto: cada um que 

atravessa este templo simbólico deixa marcas, pegadas; pelo 

conjunto arquitetônico circulam vozes no ar, insistentes fan-

tasmas: ou seja, embates entre sujeitos e realidades, deixando 

sinais de esforços e conflitos, combates sob a política do poético, 

tensionando as franjas do contato (sem esquecer dos limiares de 

múltiplos interesses). 

Para fazer o fantasma é preciso estar pronto para usá-lo.

Quem é que usa o fantasma?1

Sem dúvida, duas frases curiosas, vocalizadas por Jacques 

Lacan em 16 de novembro de 1966, na abertura do seminário “A 

lógica do fantasma” – não se trata apenas do “fantasma, substan-

tivo masculino: suposto reaparecimento de defunto ou de alma 

penada, em geral sob forma indefinida e evanescente, quer no 

seu antigo aspecto, quer usando atributos próprios (...);” nem da 

“imagem multiplicada que em aparelhos de televisão às vezes 

se observa, em consequência de más condições de recepção”.2 

O alerta é para que não se mexa de qualquer modo nas camadas 

e camadas que perpassam o aqui e agora de qualquer particular 

lugar (para nós, este: evento, arquitetura) – há responsabilidade 

no gerenciamento das memórias materiais e imateriais, e se va-

mos evocá-las é preciso merecê-las. “Lacan elaborou um matema 

do que chama de ‘lógica do fantasma’. Trata-se de dar conta da 

sujeição originária do sujeito ao outro.”3 Memória do corpo, a 

fala em público, sujeito em deslocamento: aqui não se produz 

em causa própria – o mais caro compromisso da arte está nessa 

assombração que mira em você (sem nome, observador qualquer 

em sua aguda intervenção singular a partir de delicado contato): 

este é um ambiente fantasmático, fantasmagórico, que a todo 

1 Jacques Lacan, “La lógica del Fantasma”, Seminário 14, Obras completas, Psikolibro.
2 Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 1.0, Editora Positivo Informática.
3 Laplanche-Pontalis, “Fantasma”, Diccionário de Psicoanálisis.
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tempo deve ser revirado para seu lado de fora – quantos somos 

aqui? [realizar contagem dos presentes] Haverá força suficiente 

para inverter as camadas deste edifício, produzindo novas portas 

inéditas que atendam nossos anseios de escape imediato para 

o mundo, sendo impulsionados pelo que cultivamos nesses 

instantes, pelo que de mais interessante já foi produzido entre 

estas paredes? 

Escuto um som de tambores. Escuto um som de tambores. 

[silêncio de 45 segundos / 60 segundos] 

[anda informalmente pela área interna do terreiro]

Neste exercício de ocupação de espaço através da voz, emiti-

da por um corpo em deslocamentos eventuais, atento, percebo 

a deslizar aqui e acolá – não por um capricho qualquer, mas 

para acentuar o trabalho integrado de membros e órgãos em 

funcionamento – a tensão ou conversa que tem que sair de si 

por não poder significar a si mesma – lançada em política de 

terreiros (que compreendo como terreiro de encontros, funcio-

nando como conglomerado de alteridades, o perfil mesmo da 

obra de arte) – outros sons são ainda evocados: exatamente por 

estarem embalados pela experiência concreta e necessitarem 

escape e compartilhamento (não se trata de problema pessoal, 

mas de etapa da construção em público do lugar a partir do qual 

é possível propor uma atividade enquanto artista). Um pequeno 

texto – nunca lido para outros, em situação coletiva, até este 

momento – demarcou minha participação neste evento (que nos 

abriga hoje, agora), em 2002: é importante – para registro, repro-

cessamento, documentação, atualização, experiência, contrapo-

sição, resistência, rememoração, comemoração, detalhamento, 

investigação, testemunho, informação, pedagogia etc – fazê-lo 

tomar parte da configuração única e singular encenada hoje aqui. 

A sonoridade que será evocada é, mais uma vez, aquela da voz 
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que ouve a si própria enquanto desvio que a redireciona a outros 

ouvidos. Mas, ainda: por acaso (ou não? efeitos sem causa linear), 

foi através da economia do som e do ruído junto às fronteiras 

e limites do espaço arquitetônico, curatorial e simbólico que, 

naquele momento, uma série de acontecimentos foram deflagra-

dos: impacto de bolas lançadas ao alvo por visitantes ávidos de 

jogo – logo, junto aqui as perturbações acústicas latentes do “som 

do impacto” e do “som da voz” na montagem de um novo acorde 

dissonante, alterado, invertido. As linhas a seguir desenvolvem 

comentários que situam o trabalho apresentado no contexto do 

evento, trazendo detalhes de seu funcionamento, protocolos de 

contato, referências a outras séries de minha produção plástica 

e textual – ou seja, ambientando a peça (instalação complexa, 

envolvendo diversos meios e procedimentos) em seus traços pró-

prios. Tenho acompanhado a realização de trabalhos com textos 

criados especificamente para a ocasião, conduzindo a articulação 

sensorial-conceitual em um passo a passo em que a conquista de 

um campo carrega o outro, de modo a garantir que a experiência 

textual acompanha a aventura plástica em proximidade e contato: 

“sistema-cinema”, “psiu-ei-oi-olá-não”, “membranosa-entre”, são 

alguns desses momentos de encontro. Uma das preocupações re-

correntes é com a autonomia de minha prática (que tem na figura 

do “artista-etc.” um de seus marcos), e produzir escritos é um dos 

gestos que investem nesse processo – não se quer fechar qualquer 

canal de recepção, muito pelo contrário: a escrita quer funcionar 

como ativador de outro tipo, mais um elemento de provocação e 

apreensão sensível: roteiro do “módulo de transatravessamento 

do artista-etc.”, assim configurado: 

[improviso com rápida descrição informal do trabalho apresen-

tado na 24ª BSP, evocando a memória da audiência sobre a peça]

transatravessamento

autocontenção 

o trabalho não está dentro de sala nenhuma, é ele mesmo a 
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sala que o contém

oferecer espaços, jogos, água, almofadas

convite ao esforço de atravessar portas: performance obri-

gatória

ser visível ao longe, sem privacidade qualquer, ao mesmo 

tempo ver

ir com os olhos sem corpo até onde o corpo não pode ir e 

configurar assim os espaços 

sistema em tempo real:

atravessar, jogar, olhar, perceber as ações no mapa, descobrir 

relações no mapa 

– onde estou, onde estamos?

grande escultura, deambular em torno, mirar ao longe

transatravessamento & obstáculos

repetição da marca, trauma, obsessão: livrar-se dela e sair 

de si

envolvimento do pequeno outro e do grande outro coletivo

fantasmática do mundo interior transformada em anedota 

bioquímica de domingo

transatravessamento & aceleração

fruição física, beleza rompendo a pele através do cansaço e 

do acolhimento

jogar: alegria pés encoste a cabeça imagens que passam e 

pensam

contágio rápido todo o pouco tempo do mundo – repetições

mirar o alvo apressado sorrisos de sucesso sem premiação, 

ainda assim satisfeito

sorriso ao círculo em torno de seu pescoço atravesse as pas-

sagens músculos em forma

através da forma desformatá-los em ângulos desfavoráveis 

portadores de promessa

euvocê aqui agora aqui vocêeu – leve deslocamento

processo metálico gigantismo quase que solto junto às coisas 
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desviando ventos

transatravessamento & outros

– eu quero ver: geleia adversa

V.C.P.: vivência crítica participante – sem saída, meu bem

entrar e sair permanecendo ali dentro atento aos sons

sim, transatravessamento de segunda a domingo

ver sem olhos ou com olhos nos pés

paisagem cinema registro de pistas e sombras rumo a novos 

lances

deflagrar a fala na sala discursos considerados voz como 

importância fundamental

& passagens: ultra movimentos sensíveis transbordantes de4 

[novamente sentado junto à mesa]

Curiosamente, a 15ª linha do que acabei de ler traz um ter-

mo que foi anteriormente evocado nesta leitura: “fantasmática 

do mundo interior transformada em anedota bioquímica de 

domingo”. Ao iniciar o desenvolvimento da escrita deste texto e 

evocar o vocabulário de célebres “fantasmas” franceses, não per-

cebi de imediato que o texto de 2002 utilizava a mesma palavra: 

sobrenatural coincidência? Sim, no sentido de que à arte cabe 

sobretudo desnaturalizar, desviar o estratificado e descosturar o 

hábito anestesiante – sobredesnaturalização: ir “além da pureza 

visual”. Naquele momento, esta 15ª frase – verso, refrão – me 

parecia indicar com exatidão o que seria a prática do visitante 

habitual da Bienal de São Paulo, que transforma o evento em 

importante programa familiar de fim de semana. Sempre se quer 

tocar diretamente o grande contingente de pessoas que aflui ao 

show de arte contemporânea, produzindo a metamorfose do “pú-

blico” (indiferenciado na massa, elemento numérico, estatístico) 

em ‘espectador’ (sujeito de uma experiência estética singular) – 

4 Ricardo Basbaum, “módulo de transatravessamento do artista-etc.”, 24ª Bienal de 
São Paulo (catálogo da Representação Brasileira), 2002.
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sabe-se, porém, que alguns são tocados e outros permanecem 

indiferentes: as rítmicas variam de acordo com os corpos-mentes 

e sua disposição/disponibilidade; se toda política é percussiva, 

isso se dá no sentido de uma política de tambores, de buscar 

envolvimento rítmico e ter nas mudanças de andamento e 

compasso a deixa para abrir frestas e flancos; mas isso é obra do 

sujeito, que precisa querer; cabe ao artista viabilizar encaminha-

mentos e metodologias de processos transformativos; mas como 

forçar certas resistências, produzir disponibilidades, interesses? 

Qual a medida de tal intervenção? Resposta impossível de se 

determinar com antecedência: negociações devem ser refeitas 

a cada momento, recomeçando a todo o instante, sem qualquer 

garantia. Alinho-me aos que já caminham em velocidade; aos 

desinteressados prefiro que cuidem de seus interesses. Ou não?

Retornar ao deslocamento, ao movimento, para que as coi-

sas não se finalizem por ficarem paradas, estacionadas: ofereço 

alguns refrões, para repetição:

[procurar ler cada refrão em um local diferente, junto ao 

público]

“linha orgânica como matriz conceitual”

“vírus de grupo, transversalidade, agente de variação”

“novas bases para a personalidade”

“você gostaria...?”

“você poderá fazer o que quiser com...”

“membranosa-entre”

“experiência artística como experiência an-artística”

“oh! ... ah! ...”

“superpronome: euvocê, vocêeu”

“canções de amor, exercício de memória, forma específica”

“person-specific vs. site-specific”

“ensaio-ficção, trauma, dinâmica de grupo”



Cada linha que acabo de enunciar poderia ser o estribilho de 

uma canção, ainda a ser composta; mas, ao extrair estes refrões 

de situações concretas de trabalho, confirmei (sim, eu já sabia 

há tempos) a condição musical da prática que tenho conduzido: 

é no vai e vem entre visibilidade e sonoridade que cravo a plas-

ticidade que tenho sido capaz de produzir. Como foi indicado 

no início, entre voz e pele se instaura uma vibrosidade onde 

as oscilações de si são cortes de um coletivo – e isso é política, 

modo de agrupamento em relação ao qual o trabalho de arte é 

matriz de sua arquitetura e engenharia. Há um ouvido de corpo, 

mas também um ouvido de grupo – escuta individual e escuta 

coletiva. Este exercício quer investigar membranas, buscar ins-

crições para as palavras que tenham o calor do contato. O calor 

do contato. O calor do contato. O calor do contato. O calor do 

contato. [em fade out] 

Obrigado.
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