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RESUMO 
 
Este trabalho pretende discutir os problemas enfrentados pelos artistas contemporâneos 
que vivem e trabalham em locais distantes dos grandes centros de produção artística 
mundiais. O universo investigado refere-se a artistas que atuam no extremo sul do país, e 
que, graças às facilidades deslocamento do mundo contemporâneo e de comunicação 
disponibilizadas pela era tecnológica, mantêm-se bem informados sobre os principais 
acontecimentos artísticos nacionais e internacionais e participam constantemente de 
importantes exposições de artes visuais. Contudo, estes artistas enfrentam dificuldades 
diversas, que podem colocar em risco a continuidade do seu trabalho, por falta de outros 
elementos constitutivos do sistema artístico, que têm existência fora dos ateliês. Os 
problemas percebidos e elencados pelos artistas são apresentados e discutidos, a fim de 
que possam ser buscadas soluções conjuntas entre vários segmentos sociais que dão 
sustentação á atividade artística. Espera-se que as questões aqui levantadas possam 
contribuir para o desenvolvimento artístico de regiões periféricas que enfrentam problemas 
similiares.  
 
Palavras-chave: Arte contemporânea - Sistema das artes visuais - Produção artística – 
Descentralização da cultura 
 
 
ABSTRACT 

 

This study seeks to discuss the problems faced by contemporary artists living far from the 
major centres of world art production. The area investigated concerns artists working in the 
extreme south of Brazil who, thanks to the ease of movement and communication in the 
contemporary world, remain well informed about the main domestic and international art 
events and constantly participate in important visual arts exhibitions. Nevertheless, these 
artists face several difficulties which may put the continuity of their work at risk, due to a lack 
of other constitutive elements in the art system existing outside the studio. Other problems 
perceived and outlined by the artists are introduced and discussed, in pursuit of joint 
solutions from various social segments that support art activity. It is hoped that the issues 
raised here may be able to contribute to arts development in peripheral regions facing similar 
problems. 
 
 
 
Este trabalho apresenta a discussão central de um projeto sobre arte 

contemporânea que vem sendo desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas, 

Rio Grande do Sul, e pretende discutir os problemas enfrentados pelos artistas 

contemporâneos que vivem e trabalham em locais distantes dos grandes centros de 

produção artística mundiais. A pergunta que serve de título para esta comunicação – 
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qual é o lugar da arte contemporânea? – invoca a noção de espaço e a noção de 

tempo. É também uma pergunta que porta algumas contradições, e para a qual 

talvez não haja uma resposta objetiva.  

É fato que o universo da arte contemporânea está em contínua expansão, e que, 

atualmente, podemos encontrar artistas atuantes que não residem nos grandes 

centros urbanos que outrora constituíram os principais núcleos de produção e 

divulgação artística.  Além disso, o lugar onde o artista produz pode não coincidir 

com o lugar de apresentação das obras. Por outro lado, a produção artística mais 

instigante, que nutre o campo da arte contemporânea, pode perfeitamente não se 

desenvolver nos centros urbanos mais efervescentes ou mais populosos.    

As condições de produção da arte contemporânea não prescindem dos mecanismos 

urbanos que deram sentido à arte moderna. Daí que um artista bem informado, que 

se mantêm em contato com o que se passa no mundo, pode, teoricamente, viver em 

qualquer lugar. Ou, quem sabe, viver em muitos lugares, sem se fixar a lugar algum.  

Na pesquisa que deu origem às considerações aqui apresentadas, o universo 

investigado refere-se a profissionais que atuam no extremo sul do país, produzem 

obras de diferentes naturezas, e participam constantemente de exposições locais, 

regionais, nacionais e até internacionais. Alguns desses artistas também são 

professores de arte. Portanto, atuam na formação de novas gerações de artistas 

contemporâneos.  

A despeito de viverem longe dos grandes centros de efervescência artística, graças 

às facilidades de comunicação disponibilizadas pela era tecnológica, mantêm-se 

bem informados sobre os principais acontecimentos nacionais e internacionais. 

Alguns já participaram de importantes exposições brasileiras, como Bienal de São 

Paulo e Bienal do Mercosul. Outros viveram períodos promissores em cidades como 

São Paulo e Porto Alegre, e participaram de exposições que hoje são históricas.  

Há ainda os que já desenvolveram importantes projetos de intervenções urbanas, ou 

de ampliação dos espaços expositivos da cidade. Alguns, que estão em atuação 

desde os anos de 1960, chegaram a conhecer fases em que um mercado de arte 

parecia estar se estabelecendo na cidade (nessa época era comum que as obras 

expostas fossem adquiridas por colecionadores locais). 
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Por falta de uma maior organização num sistema artístico que nunca alcançou total  

autonomia, artistas mais jovens, que já existem em número bastante significativo, 

disputam espaço com os mais experientes. E, se não encontram formas de sustento, 

podem abandonar as carreiras artísticas. Assim, infelizmente, vários artistas 

talentosos, depois de suas exposições de conclusão de curso, passam a se dedicar 

a outras atividades, nem sempre ligadas ao trabalho com arte. Tornam-se bancários, 

funcionários públicos (municipais, estaduais, federais), ou passam a se dedicar ao 

comércio. Pouquíssimos conseguem montar ateliês onde possam trabalhar e 

ministrar aulas de arte. 

Um lugar, muitos lugares 

Há, na cidade de Pelotas, RS, neste momento, surpreendentemente, uma grande 

quantidade de artistas que produzem arte de boa qualidade. E o que se faz ali 

poderia ser mostrado em outros lugares. Neste lugar nunca houve tanta 

concentração de artistas independentes, bem informados, que desenvolvem 

linguagens próprias, que conhecem a história da arte mais recente, e que estão 

familiarizados com a produção artística de outros lugares. 

São artistas que conhecem profundamente seu metiê, e, em alguns casos, 

escrevem e desenvolvem reflexões teóricas sobre seus próprios trabalhos. Há 

indivíduos que, além de terem realizado cursos de graduação, também fizeram 

mestrados e doutorados em importantes universidades brasileiras.  Outro fato 

interessante é que a cidade possui, entre os seus habitantes, artistas que, há muito 

tempo, se assumem como artistas contemporâneos.  São profissionais produtivos, 

que regularmente apresentam seus trabalhos, em áreas diversas, como desenho, 

pintura, fotografia, gravura, escultura, objeto, instalação, intervenção urbana, 

performance e vídeo arte. 

Em Pelotas, portanto, existe um público fruidor de arte contemporânea, composto, 

em primeira instância, pelos próprios artistas, por estudantes de arte em geral, por 

ex-estudantes, pelos profissionais ligados à área, e pelos curiosos, que vão 

chegando. Os iniciantes passam a gostar de arte na medida em que aquilo que 

vêem e percebem começa a fazer sentido. Contudo, não há nada parecido com o 

que poderíamos denominar de mercado de arte. Não há público consumidor que 

possa garantir a sobrevivência dos artistas. Não há galeristas, não há marchands, e 
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não há grupos de artistas organizados que trabalhem pela superação dessas 

deficiências. Há lugar para a arte mas não há lugar para o comércio de arte. 

Curiosamente, durante a década de 1980, a cidade teve várias galerias de arte, que 

já trabalhavam com arte contemporânea, apresentando e comercializando obras de 

vários artistas. Algumas delas chegaram a promover performances e permitiram que 

os artistas ocupassem seus espaços com instalações. Mas, no decorrer dos anos, 

esses espaços de comercialização de obras de arte foram fechando por falta de 

recursos. Restaram as vidraçarias que também expõem algumas pinturas e objetos 

pouco identificados com a arte contemporânea. 

A existência de algo que possamos chamar de mercado de arte, ainda que 

incipiente, numa cidade periférica que atualmente não se destaca pelo crescimento 

econômico (muito pelo contrário) pode parecer improvável aos olhos de qualquer 

pessoa sensata.   Não obstante, a presença de artistas produtivos que disputam os 

mesmos espaços já se tornou um fator decisivo na constituição de público fruidor.  O 

que fazem esses artistas num lugar pouco propício para a consagração artística? 

Um dado que vem chamando a atenção dos interessados no assunto, é que, 

atualmente, as aberturas das exposições de arte contemporânea na cidade de 

Pelotas reúnem um grande número de pessoas. Por vezes, os espaços expositivos 

não comportam o número de visitantes que para lá afluem nestas ocasiões.  

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, 

através do Instituto de Artes e Design (antigo Instituto de Letras e Artes) parece ser 

decisivo. A grande maioria das exposições acontece nos espaços mantidos ou 

temporariamente ocupados pela UFPel. Da mesma forma, os principais expositores 

são professores, estudantes e ex-estudantes de arte. Artistas que não passaram por 

formação universitária, em geral, procuram apoio nas associações profissionais que 

organizam exposições de arte.   

O MAPP (Movimento dos Artistas Plásticos de Pelotas) é tão ativo que, além de 

organizar exposições de arte com grande sucesso de público, chega a possuir uma 

publicação impressa. Nem sempre, contudo o que produzem esses artistas pode ser 

considerado arte contemporânea. Para diminuir essas diferenças, alguns artistas 

vinculados a essa associação sentiram necessidade de atualizar-se e ingressaram 
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nos cursos oferecidos pelo IAD. Essa aproximação entre o ambiente acadêmico e as 

organizações profissionais de artistas tem produzido bons resultados para a cidade. 

Os artistas vinculados ao MAPP não tem problema com a divulgação e distribuição 

de suas obras. Pelo contrário, possuem público consumidor fiel. Não é raro que um 

artista pertencente a essa associação tenha, regularmente, todas as obras expostas 

comercializadas.  Esse fenômeno não acontece com os artistas com proposições 

excessivamente intelectualizadas, oriundos dos cursos da universidade, e que 

trabalham com linguagens pouco conhecidas. Obras que fazem uso de 

equipamentos eletrônicos, por exemplo, simplesmente não encontram compradores. 

Mesmo assim, percebe-se um aumento gradual do interesse de aquisição de obras 

de arte contemporânea a cada nova exposição.  

A atuação de alguns artistas em várias posições importantes neste sistema tem 

servido como estímulo para a formação de público de arte.  Quando os artistas 

também se empenham em adquirir obras de outros artistas, impulsionam a formação 

de um círculo de pequenos colecionadores.  

Se há artistas ativos, produção de boa qualidade, e grupos potencialmente capazes 

de consumir o produto artístico, por que não existe um mercado de arte constituído? 

Aparentemente, não há quem se disponha a fazer a intermediação entre o artista e o 

público potencialmente consumidor.  Tampouco há quem se disponha a financiar a 

aquisição de obras de arte.   

Muitos estudantes de arte, que sobrevivem com poucos recursos, adorariam adquirir 

peças de arte. Não o fazem porque não podem. Realizarão (ou não) seus sonhos de 

consumo de bens culturais quando se tornarem profissionais.  Também professores 

de arte, em atuação nas redes estadual e municipal, lamentam não dispor de 

recursos para adquirir obras. Passam a vida ensinando a apreciar arte e não podem 

ter obras nas suas casas.  

Normalmente quem pode comprar (porque dispõe de recursos financeiros 

excedentes), não tem interesse em arte contemporânea. Isso acontece 

provavelmente por falta de uma formação/educação artística realmente eficiente. 

Além disso, é muito menos arriscado investir no mercado imobiliário, na aquisição de 
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bens de luxo do que em obra de arte. Então, de que adianta haver produção artística 

de alto nível, se essa produção não consegue ser absorvida?  

A cidade de Pelotas, através das instituições de ensino, foi capaz de se organizar 

para dar condições de aprendizagem e aperfeiçoamento aos seus artistas, mas não 

encontrou soluções para o problema da absorção dos produtos desenvolvidos. O 

que fazem os artistas com as obras que são mostradas em exposições, são 

aplaudidas pelo público (e eventualmente pela crítica), mas não são adquiridas pelos 

apreciadores nem pelas instituições que possuem acervos artísticos? Para onde vão 

as pinturas, as fotografias, as esculturas, as peças que compõem as instalações, 

depois do término do período de exposição? Para onde vão as “máquinas” 

construídas por alguns artistas?  

Voltam para os ateliês. Voltam para casa, tristemente, como criaturas meio órfãs que 

nunca encontram adoção. E quando o artista não tem ateliê – situação muito 

freqüente nas cidades pequenas? Bom, sempre há a garagem da casa dos pais, ou 

o porão da casa de um amigo.  

E então essas obras vão envelhecendo. Algumas se perdem. Fica a documentação 

fotográfica, que, por sua vez, também pode se perder. Se houvesse um mercado 

para a arte contemporânea, as obras entrariam em circulação, indo parar nas casas 

da cidade, nas escolas, nas instituições públicas, nas empresas, nos hotéis etc. 

Muitos artistas consultados nesta pesquisa possuem uma fonte de renda principal, 

que garante sua subsistência.  Sem essa garantia de renda talvez não pudessem 

dedicar-se ao planejamento e execução de suas peças.  Por outro lado, aqueles que 

dividem seu tempo de criação com a atuação docente, nem sempre conseguem 

expor seu trabalho artístico. 

Então cria-se o paradoxo: os artistas contemporâneos que encontraram formas de 

subsistência atuando como professores, não podem se dedicar exclusivamente ao 

seu trabalho artístico. Artistas professores ou artistas administradores conseguem 

participar de eventos artísticos e manter-se produtivos com uma certa dificuldade. A 

tendência é que o trabalho docente os absorva de tal forma que acabam se 

dedicando quase que inteiramente à prática do magistério. No caso de professores 

que atuam nas universidades, as exigências ligadas à produção acadêmica (ensino, 
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pesquisa e extensão) podem imobilizá-los e impedi-los de manter uma produção 

artística.   

Lamentavelmente, são inúmeros os casos de artistas professores que abandonam 

seu próprio trabalho, fecham seus ateliês, e passam a se dedicar ao processo de 

formação de outros artistas. As novas gerações, formadas de alguma maneira, por 

uma espécie de sacrifício artístico  de seus professores, tem o compromisso ainda 

maior de dar continuidade ao trabalho. Mas poucos conseguem realizar exposições 

depois que saem da universidade. O mais comum é que passem a se ocupar de 

outras atividades e abandonem a produção artística. As obras que deixarem de 

existir nunca ocuparão lugar algum. 

Garantir uma vaga de professor na universidade é a grande esperança de cada um 

dos bacharéis em artes visuais.  Obviamente, apenas alguns conseguirão 

permanecer como professores. E o ciclo tende a se repetir: serão professores de 

outros candidatos a artista, e manterão sua produção artística na medida de suas 

possibilidades. A tendência é que se tornem ótimos ex-artistas. 

Então, no caso da cidade de Pelotas, RS, o vínculo com o principal nicho de 

produção artística contemporânea, que é a universidade, paradoxalmente pode ser 

também um fator de impedimento para a continuidade do trabalho dos artistas 

maduros. 

Uma pitada de história 

O bacharelado em Artes Visuais da UFPel teve origem nos cursos existentes na 

antiga Escola de Belas Artes (EBA), criada no final dos anos de 1940, pelo esforço 

de alguns artistas e apreciadores de arte.  Depois de um longo processo de acertos 

e noegociações, a escola foi federalizada e passou a integrar o conjunto de institutos 

e faculdades da UFPel. Pelo menos desde a década de 1970 os estudos artísticos 

realizados nos ateliês foram acompanhados por estudos na área de História da Arte, 

visando dar aos estudantes uma formação humanística mais completa.  

Os primeiros cursos de Pós-Graduação, em nível de especialização, começaram a 

funcionar na década de 1980. Mas o então Instituto de Letras e Artes não conseguiu  

criar cursos de Mestrado e Doutorado, porque os professores atuantes não tinham 

qualificação suficiente. Foi preciso que a universidade investisse na qualificação de 
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seus quadros docentes, autorizando o afastamento (remunerado) de professores 

durante vários anos para realizar cursos de Mestrado e Doutorado em cidades como 

Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e mesmo fora do Brasil.  

Vários professores que também eram artistas foram completar seus estudos 

superiores fora da cidade. Todos desenvolveram projetos e profundas reflexões 

teóricas a respeito de suas próprias práticas artísticas, que resultaram em alentadas 

dissertações e teses. Ao retornarem para Pelotas, e reassumirem as posições como 

professores, novamente foram engolfados pelas exigências que alimentam o mundo 

acadêmico.  Não basta ser professor e produzir arte. É preciso participar da vida 

burocrática da instituição: participar de reuniões, fazer projetos, executar projetos, 

fazer relatórios.   

Nesse embate entre o mundo da academia e o mundo da arte, aparentemente o 

lado mais fraco parece ser justamente aquele que deveria ser mais valorizado, 

porque transcende os muros das escolas e das universidades. O fato triste é que a 

arte dos artistas professores perde para a rotina burocrática. E, com raras exceções, 

essa perda se manifesta tanto em termos de quantidade quando de qualidade.  

Ora, se os artistas mais experientes, que tiveram oportunidade de conhecer grandes 

centros de produção, fizeram contato com outros artistas, conheceram críticos e 

curadores, desenvolveram suas potencialidades e seu senso crítico, não conseguem 

manter-se produtivos, evidentemente alguma coisa está errada. Visivelmente, o fluxo 

produtivo na área da arte contemporânea que se vincula ao mundo acadêmico está 

sofrendo impedimentos que comprometem a atuação dos artistas do presente e do 

futuro. Diagnosticar essas obstruções pode ser o primeiro passo para que um núcleo 

de produção artística contemporânea, existente fora dos grandes centros urbanos, e 

situado no extremo sul do Brasil, se fortaleça e produza resultados que possam ser 

compartilhados com o público de todas as partes do país.  

À guisa de conclusão, sublinho a  importância do estabelecimento de mecanismos 

que incentivem o funcionamento de um mercado de arte  autônomo, sem depender 

de  subsídios governamentais, e que garanta a continuidade do trabalho dos artistas.  

Por mais importante que seja a participação, de uma instância educacional mantida 

com verbas públicas, que paga o salário dos professores e sustenta os espaços 
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expositivos, outros elementos precisam ser ativados para que o sistema se 

movimente livremente. 

O recente público de arte contemporânea, formado por pessoas já acostumadas a 

freqüentar exposições de arte, pode ser o elemento fundamental para que o 

mercado de bens culturais ressurja, em nível local, dando condições aos artistas de 

trabalhar e produzir com tranqüilidade e segurança.  A arte contemporânea existirá 

onde puder ser entendida e admirada. Não há lugares ideais. Há lugares 

construídos. 
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