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DIFERENTES PRÁTICAS NA CENA ARTÍSTICA ATUAL:  
CURADORIA x ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES  

 
 

Franciele Filipini dos Santos – IdA/UnB 
 
 

RESUMO: O objetivo desta comunicação apresenta-se como um desafio particular de 
pesquisa, propondo-se a reconhecer e analisar diferentes práticas e instâncias conceituais 
no contexto artístico contemporâneo: a atividade curatorial e a organização de exposições. 
Deste modo, discutem-se as dimensões conceituais e práticas à respeito da curadoria, que 
diferencia-se da simples organização de exposições – atividade disseminada nos dias de 
hoje, mas que equivocadamente é denominada de curadoria. Para problematizar essa 
questão, será apresentada uma abordagem conceitual sobre a curadoria e o papel do 
curador e será trazida a exposição “EmMeio#5”, que integrou o “12º Encontro Internacional 
de Arte e Tecnologia: Prospectivas Poéticas” (2013). 
 
Palavras-chave: Curadoria – Organização de Exposições – “EmMeio#5” 
 
 
ABSTRACT: This communication is presented as a particular research challenge, as it 
proposes to identify and analyze distinct practices and concepts within the scope of the 
contemporary artistic context: curatorship and the organization of exhibitions. In this light, it 
discusses the conceptual and practical dimensions of curatorship, which goes beyond simply 
organizing exhibitions – a common activity nowadays, but which is mistakenly called 
curatorship. In order to discuss this topic, a conceptual approach to curatorship and a 
curator's role are presented, and exhibition “EmMeio#5”, part of the “12th International 
Meeting of Art and Technology: Prospectivas Poéticas” (2013), will be addressed.  
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A partir da minha experiência como assistente curatorial e desta inserção parcial no 

processo de concepção e execução da mostra “EmMeio#5”, realizada pelo MidiaLab 

da Universidade de Brasília, em parceria com o MediaLab da Universidade de 

Goiânia e apoio da CAPES E CNPq, tornou-se necessário repensar questões 

básicas e fundamentais a respeito da curadoria e do que está imbricado nessa 

prática e instância conceitual, em especial em concepções de curadorias que tratam 

de circunstâncias expositivas em diálogo com as mídias digitais. Afinal, não é por 

acaso que tanto tem se escrito e publicado sobre essa atividade: Beryl Graham, 

Christiane Paul, Edward Shanken, Elisa Souza Martinez, Hans Ulrich, Joasia Kriska, 

Lúcia Santaella, Priscila Arantes, Sarah Cook, Sara Diamond, Tadeu Chiarelli e 
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Walter Zanini, são apenas alguns nomes referências para se abarcar a questão 

curatorial no contexto artístico contemporâneo.  

É com base no circuito expositivo que se apresenta, constituído de inúmeras 

exposições e de uma demanda por curadores que cresce significativamente a cada 

instante, que acredita-se ser importante ter um posicionamento cauteloso e crítico 

em relação à estas duas presenças, em contrapartida às suas potencialidades, que 

podem favorecer a produção de leituras interpretativas distintas e relevantes à 

respeito de um conjunto de obras, seja questionando e revisitando conceitos, seja 

propondo outros olhares e interpretações, que atenta-se para o aparente e 

equivocado cenário de que vivencia-se uma era de disseminação de curadorias.  

De um modo geral, percebe-se no circuito artístico/expositivo brasileiro, que 

qualquer espaço onde expõem-se trabalhos artísticos, independente do respaldo 

crítico e teórico dado a exposição, bem como da qualidade artística das obras, tem-

se a marcante presença da figura do “curador”. São estas situações que sinalizam 

para uma análise cuidadosa, pois, nem sempre o trabalho realizado configura-se em 

um trabalho curatorial, na essência e complexidade que esse conceito e prática 

efetivamente acrescentam para o diálogo, amadurecimento e reflexões sobre o 

campo da arte, a fim de aproximar, bem como mediar as inquietações do público em 

geral, seja provocando-as, ou, temporariamente acalento-as.    

Estas questões se tornam relevantes à medida que considera-se que curar não 

significa simplesmente organizar uma mostra, tornando viável a exposição de um 

grupo de obras de um artista, ou de vários artistas, em um espaço expositivo, um 

curador   

(...) tenta identificar as vertentes e comportamentos do presente para 
enriquecer a compreensão da experiência estética. Ele agrupa a 
informação e cria conexões. Um curador tenta passar ao público o 
sentimento de descoberta provocado pelo encontro face a face com 
uma obra de Arte. (Leonzini, In OBRIST, 2010:10)  

 
Essa “descoberta” será refletida no projeto curatorial e escolhas realizadas pelo 

curador, a partir de um ponto de vista pré-estabelecido. Ponto de vista que, segundo 

Martinez (2007), diz respeito ao estabelecimento de um critério coerente, aliado a 
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procedimentos seletivos que proporcionam uma situação expositiva/ comunicativa 

clara, constituindo-se como um lugar a partir do qual a exposição é concebida e 

construída. 

Compreende-se nessa pesquisa, a curadoria como um “ensaio visual/perceptivo”, 

composto pelas obras, as relações entre essas, o espaço expositivo, o discurso 

curatorial e o público. Cada projeto curatorial é uma possibilidade de apresentação 

trazida a público, dentre tantas outras possibilidades.  

Para Sarah Cook (In Paul, 2008) o curador assume o papel de um possibilitador, um 

mediador, preocupando-se tanto com a parte física como com a parte intelectual da 

exposição. Acredita-se que o curador é  

 
(...) aquele que busca uma (des) conjunção de olhares, através de 
uma seleção (ou não seleção) de obras que vão se justapor ou 
contrapor, apontando questões, colocadas através dos trabalhos 
artísticos, que ele também gostaria de trazer, ou recolocá-las 
aparadas em outras. Indagações que gerem coceiras de prazer ou 
de dor, a compartir. Ele não é o maestro, nem o dançarino, nem o 
músico, nem o público e nem o produtor. Para mim, ele deve ser o 
agente da dúvida, aquele que pontua e levanta questões, o indutor 
de um diálogo entre os artistas e o público. (Prado, In SANTOS, 
2009:35) 

 
Diálogo que deve ser favorecido, à medida que o “(...) curador é, antes de tudo, 

aquele que transita com familiaridade por entre as densas malhas das produções 

artísticas contemporâneas (Santaella, In SANTOS, 2009:39), convivendo com 

artistas, desenvolvendo projetos, realizando pesquisas, organizando os espaços, 

propondo aproximações e diálogos entre as obras, os conceitos, o contexto 

expositivo e o público. Papel que envolve também, 

  
(...) uma atividade crítica, de pensamento e de exercício de 
pensamento por meio da apresentação de um conjunto de obras. 
Nesse sentido, o papel do curador, me parece, é antes de tudo o de 
desenvolver estratégias para criar, no espaço expositivo, uma 
percepção crítica que gere pensamento e reflexão a partir dos 
trabalhos apresentados. O grande desafio do curador não é o de 
retificar determinados discursos hegemônicos sobre a arte, mas o de 
pensar criticamente sobre a própria arte. Ou seja, lançar novos 
olhares, diferentes dos que já estão consagrados e legitimados pelas 
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narrativas hegemônicas, incorporando novas zonas de diálogo entre 
as obras apresentadas. (Arantes, In SANTOS, 2009:40/41) 

 
De acordo com Ribenboim, os projetos curatoriais constituem-se como um recorte, 

um olhar particular e crítico sobre uma determinada produção artística, e incluem a 

elaboração de textos baseados em suas reflexões, bem como na do próprio 

autor/artista, contribuindo para a aproximação obra-público. 

 
(...) considero a atividade de Curadoria como aquela que: possibilita 
destacar e impulsionar aspectos estéticos e poéticos importantes 
para a prática artística relacionada com as ciências e a tecnologia; 
possibilita criar relações espaço-temporais dentro do contexto 
conceitual e expositivo de modo a valorizar cada obra, inter-
relacionando-a com as demais; possibilita criar um ambiente onde as 
obras dialogam de modo a possibilitar leituras e percursos não 
lineares; reflete sobre a produção artística contemporânea. (Tania 
Fraga, In SANTOS, 2009:42) 

 
Nesse contexto de abrangência sobre a curadoria, Fraga complementa ainda ser 

necessário ter um conjunto conceitual que dê norte a exposição, valorizando as 

obras expostas, tendo claro qual a finalidade da Mostra, as possibilidades 

econômicas, bem como as limitações e/ou restrições das instituições promotoras da 

exposição.  

Para Juliana Monachesi (In SANTOS, 2009) a curadoria de arte em novas mídias 

está estreitamente interligada com a especificidade dos próprios trabalhos. Dentre 

as particularidades, enfatiza que o curador deve estar atento ao aspecto processual 

de muitos dos trabalhos em novas mídias, contemplando-o nas exposições, seja em 

material de apoio ou, mostrando-o como parte integrante da obra. 

Nesse sentido, Paul coloca que as práticas curatoriais envolvendo a arte e as novas 

mídias (terminologia utilizada pela autora) evidenciam uma ética participativa, 

colaborativa e formatos discursivos - incluindo listas de discussão, conferências, 

blogs e sites. 

É a partir desse entendimento sobre o papel do curador e do trabalho curatorial que 

enfatiza o diálogo com os diferentes públicos; que investe no trabalho colaborativo 

para a concepção das mostras, onde o curador ou equipe curatorial assume o papel 
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de mediadora; que elabora a expografia; que escreve sobre a exposição e as obras; 

que produz textos de apresentação e divulgação; que fornece materiais e subsídios 

para que a maior parte do público sinta-se acolhido de alguma maneira, que 

apresento uma possível análise da exposição “EmMeio#5”. , abordando desde seu 

percurso inicial de concepção – edital da exposição, tema norteador, critérios de 

seleção, propostas artísticas e demais articulações relevantes do making off da 

exposição - até a sua configuração expográfica no Museu Nacional da República – 

Brasília/DF. A seguir, imagens do espaço expositivo da mostra em questão. 

 

 
 Imagem 1 – Vista Parcial da Exposição “EmMeio#5” 

Fotografia: Franciele Filipini dos Santos. 06/10/2013 

 

 
Imagem 2 – Vista Parcial da Exposição “EmMeio#5” 

Fotografia: Franciele Filipini dos Santos. 06/10/2013 

 

 
Imagem 3 – Vista Parcial da Exposição “EmMeio#5” 

Fotografia: Franciele Filipini dos Santos. 06/10/2013 
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Imagem 4 – Vista Parcial da Exposição “EmMeio#5” 

Fotografia: Franciele Filipini dos Santos. 06/10/2013 

 

Para dar conta do processo experienciado enquanto assistente curatorial da 

presente exposição, foram necessários estabelecer dois vieses de análise: um 

deles refere-se à uma possibilidade de leitura interpretativa da mostra, 

enquanto que o segundo, o qual me deterei nesse artigo, estabeleceu-se a 

partir do entendimento que se tem sobre a prática curatorial e os 

questionamentos particulares que surgiram no decorrer deste percurso, 

enquanto agente/pesquisadora do campo da arte: até que ponto “EmMeio#5” 

foi concebida a partir de uma prática curatorial? Quais critérios serviram de 

parâmetros para nortear a exposição? Que tipo de trabalho e materiais foram 

desenvolvidos visando o atendimento do público em geral? Onde encontra-se o 

pensamento “curatorial” da presente exposição? Como se deu o trabalho 

colaborativo da concepção dessa exposição? 

O tema do 12º Encontro de Arte e Tecnologia – Prospectiva Poética, foi 

proposto com o intuito de homenagear Walter Zanini, bem como fazer 

referência a exposição “Prospectiva 74”, organizada por ele, ocasião em que o 

MAC-SP apresentou pela primeira vez no Brasil trabalhos em rede.   

Nesse sentido, pode-se dizer que o pensamento curatorial estabelecido na 

exposição “EmMeio#5”, pelas três curadoras: Tânia Fraga, Suzete Venturelli e 

Maria Luiza Fragoso, enfatiza as possibilidades poéticas que investem na 

relação entre arte, ciência e tecnologia, explorando possibilidades de trabalhos 

em rede no atual contexto, bem como explorando conceitos tais como: a noção 

de trabalho colaborativo, co-autoria, interator/usuário, sistema, virtualidade, 

artificialidade, simulação, interface, hipertextualidade, ubiqüidade, pervasão, e 
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interatividade. 

 

 

 

 

 

Devido a questões temporais e seus contra-tempos no percurso de organização e 

execução da exposição “EmMeio#5”, as articulações conceituais e espaciais 

pretendidas pela equipe curatorial, não tiveram tempo hábil de ser trabalhadas em 

textos ou materiais com fins curatoriais, educativos ou na preparação de mediadores 

para atender o público visitante. Somente posterior a realização do evento foi 

possível a elaboração de um e-catálogo da mostra, disponível no endereço 

http://medialab.ufg.br  

 

 

Imagem 5 – Vistas Parciais da Exposição “EmMeio#5” 

Fonte: Catálogo do 12º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia – Prospectivas Poéticas (2013).  

 

http://medialab.ufg.br/
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Imagem 6 – Obra “Deixe que as imagens descubram tua pele” de Ana Beatriz Barroso e ao fundo 

vista Parcial da Exposição “EmMeio#5” 

Fonte: Catálogo do 12º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia – Prospectivas Poéticas (2013).  

 

 

Imagem 7 – Imagens/detalhes de algumas obras presentes na Exposição “EmMeio#5” 

Fonte: Catálogo do 12º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia – Prospectivas Poéticas (2013).  

 
Proponho para as futuras exposições que integram o Encontro Internacional de Arte 

e Tecnologia, um trabalho curatorial colaborativo, que pode ter como ponto de 

partida, o estreito vínculo desse evento às instituições de ensino que organizam 

essa exposição e o encontro. Instituições de ensino respeitáveis como a 

Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Goiás, que oferecem cursos 
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de mestrado, doutorado e no caso da UFG, pós-doc, podem viabilizar trabalhos 

efetivamente colaborativos entre docentes e discentes, entre as linhas de pesquisa 

que compõem os seus Programas de Pós de Graduação em Arte, complementando-

se e avançando na construção de conhecimentos científicos. 

É preciso colocar em diálogo produções poéticas e teóricas com maturidade 

intelectual, como pesquisadores de uma área de conhecimento que merece ser 

respeitada e fortalecida por seus agentes. É válido ressaltar ainda, as várias 

possibilidades curatoriais coexistentes e que merecem ser exploradas nas suas 

dimensões práticas e conceituais, em especial quando nos deparamos com as 

inúmeras situações de organizações de exposições, que simulam ser concebidas e 

executadas a partir de um projeto curatorial, ao apresentar na maioria dos casos, a 

figura/assinatura de um curador, sem contudo, levar em consideração as bases que 

estruturam uma prática curatorial efetiva - definida por Tadeu Chiarelli em sua 

palestra no evento “Mercados Emergentes em Curadoria” (Senac/ São Paulo), 

realizada no dia 30 de junho deste ano, como uma prática que deve prezar pelo 

conteúdo poético/artístico e diálogo crítico reflexivo com os diferentes públicos. 

Devemos retomar o entusiasmo de Zanini, o vigor e a seriedade do seu trabalho, 

visível em seu legado deixado para o campo da arte, e em especial, nas suas 

valiosas contribuições no que se refere à curadoria no Brasil, como é o caso do seu 

posicionamento quando entrevistado por Hans Ulrich Obrist (2010:203), a respeito 

da função tradicional do curador enquanto uma figura central e autoritária que 

precisava ser revista: “As coisas têm que estar abertas à discussão para que se 

possa tentar – e encontrar – um modo melhor”.  
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