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RESUMO: O presente artigo busca apresentar procedimentos curatoriais que reveem a 
construção da história e sua consequente produção de memória. Observa ações curatoriais 
que procuram ativar obras de natureza conceitual, efêmera e/ou processual. Relata algumas 
possibilidades da curadoria criar leituras para arquivar ou registrar trabalhos nessas 
linguagens. Para tanto, analisa a exposição “Galeria expandida” (curadoria de Christine 
Mello realizada na Luciana Brito Galeria em 2010) e o projeto “Arquivo para uma obra-
acontecimento: projeto de ativação da memória corporal de uma trajetória artística e seu 
contexto” (curadoria de Suely Rolnik constituída por uma caixa de dvds lançada pelo SESC-
SP em 2011).  
 
Palavras-chave: curadoria, arquivo, processo, memória. 
 
 
ABSTRACT: This article seeks to present curatorial procedures that review the construction 
of history and its consequent production of memory. It observes curatorial actions that seek 
to activate works of conceptual, ephemeral and/or procedural nature. Reports some 
possibilities of curating to create readings for archiving or registering works in these 
languages. For this, it analyzes the exhibition “Galeria expandida” (curated by Christine Mello 
at Luciana Brito Galeria in 2010) and the project “Arquivo para umaobra-acontecimento: 
projeto de ativação da memória corporal de uma trajetória artística e seu contexto” (curated 
by Suely Rolnik which consists in a box of dvds with interviews released by SESC-SP in 
2011). 
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Uma das possíveis relações entre a curadoria e a memória enfoca a 

responsabilidade do curador perante a construção da história do presente e a 

releitura do passado, e sua respectiva organização de documentos e arquivos. Este 

artigo busca mapear procedimentos curatoriais que reveem a construção do 

discurso histórico através da perspectiva do processo de criação. A complexidade do 

papel do curador envolve diversos modos de atuação. Por isso, inicialmente, é 

importante problematizar as definições de curador, historiador e crítico de arte. 

Apesar de, no Brasil, essas práticas muitas vezes coincidirem, é preciso conhecer 

suas especificidades, ao menos de forma teórica. 

O pesquisador, historiador e crítico de arte Terry Smith apresenta essas diferenças 

de um ponto de vista esquemático e provisório–como o autor insiste em ressaltar–, 
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mas que permite observar algumas características específicas de cada modo de 

atuação. De acordo com Smith (2012, p. 40), o pensamento do historiador da arte 

procura identificar as inquietações, técnicas e significados que constituem as obras 

de arte ao longo do tempo e no espaço em questão, e conectar essas obras com os 

aspectos sociais da sua época e com o local de produção. Observar um ponto de 

vista histórico também significaria comparar as obras com aquelas feitas antes e 

depois, a fim de identificar o perfil desse período por meio de questões formais, 

estilos estéticos e/ou tendências. 

O pensamento do crítico de arte, por sua vez, busca registrar os possíveis 

significados formais que as obras podem carregar no momento em que são vistas 

pela primeira vez por ele. Também procura comparar estas primeiras impressões 

com produções anteriores do mesmo artista e/ou com produções de outros artistas 

realizadas na mesma época ou anteriores (SMITH, 2012, p. 40). Além dessa 

caracterização proposta por Smith, pode-se incluir a crítica de processo elaborada 

por Cecilia Almeida Salles (2006), que observa não só o trabalho considerado 

pronto, mas também seus rastros, rascunhos, referências subjetivas e culturais e 

todos os documentos processuais que configuram a rede que constitui o processo 

criativo de forma contínua. 

Apesar do próprio Smith (2012, p. 40) afirmar que suas caracterizações seriam 

reducionistas, ele considera que o pensamento curatorial, seja sobre a produção 

contemporânea ou sobre a realizada no passado, também é dedicado a dar 

visibilidade aos mesmos elementos que preocupam os historiadores e os críticos de 

arte. Entretanto, para Smith, é no trabalho do curador – tanto ao montar uma 

seleção de obras existentes como ao escolher comissionar obras a serem 

produzidas para uma exposição – que emerge a possibilidade de um trabalho ser 

visto pelo público pela primeira vez ou ser analisado de forma diferente devido aos 

procedimentos expositivos utilizados. Neste modelo proposto por Smith, a 

responsabilidade da curadoria precede a da crítica de arte, a apreciação do público 

e a avaliação da importância histórica de um trabalho (SMITH, 2012, p. 41, 42). As 

ações dos curadores procuram trazer as obras até o ponto da rede no qual elas 
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podem tornar-se objetos de um juízo crítico e histórico (SMITH, 2012, p. 44). 

Otrabalho do curador tem, portanto, a responsabilidade de conectar uma obra com o 

circuito artístico, assim como ampliar essa rede de circulação.  

Embora a diferenciação entre historiador, crítico e curador de arte proposta por 

Smith seja esquemática, ela ajuda a pensar a complexidade da ação de cada um 

deles, e mostra que, na prática, essas funções interagem de diferentes formas. A 

minha pesquisa de doutorado buscou mapear os procedimentos curatoriais 

considerando a rede complexa que abrange estas ações. Um ponto de partida foi a 

definição apresentada por Paulo Herkenhoff. 

Curadoria é um processo de projeção temporária de sentidos e 
significados sobre a obra, produz algum tipo de estranhamento, 
capaz de mover o conhecimento. No oposto, a curadoria do tipo 
modelo Chanel, isto é, nenhuma ousadia e só reiteração de certezas 
elegantes. Curadoria pode ser um jogo do sensível com a obra de 
arte, buscar um diálogo poético, mas sem perder a perspectiva 
crítica (HERKENHOFF, 2008, p. 24, grifo meu). 

O procedimento de produção de sentidos e significados por meio de uma exposição 

permite compreender o conceito de curadoria como uma esfera crítica do 

pensamento desenvolvida em relação às possibilidades de presença de cada obra 

(HERKENHOFF, 2008, p. 24). Pode-se observar na definição de Herkenhoff uma 

vontade de não definir a ação curatorial como verdade absoluta ou final. A afirmação 

de uma “projeção temporária” indica um movimento, uma constante transformação 

ou uma possibilidade entre várias outras para a construção de “sentidos e 

significados” por meio dos trabalhos artísticos. E, através da proposição de produção 

de “estranhamento”, evidencia-se a relação que a curadoria estabelece com o outro, 

ou seja, com o público. Ao considerar-se a possibilidade de uma curadoria “mover o 

conhecimento” em conjunto com o desenvolvimento de um “diálogo poético” e de 

uma “perspectiva crítica”, pode-se compreendê-la como produção de conhecimento 

sob o ponto de vista do pensamento complexo proposto por Edgar Morin (1998).  

Com esta breve introdução sobre as possibilidades das leituras curatoriais, o 

presente artigo procura apresentar procedimentos curatoriais que reveem a 
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construção da memória. Os procedimentos são tendências que, de alguma forma, 

repetem-se no estudo de determinado objeto: 

Os recursos criativos são os modos como o artista lida com as 
propriedades das matérias-primas, ou seja, modos de transformação. 
Há uma potencialidade de exploração dada por elas e, ao mesmo 
tempo, há limites ou restrições que o artista pode se adequar ou 
burlar, dependendo do que ele pretende de sua obra. Toda ação 
sobre as matérias-primas gera seleções e tomadas de decisão. O 
artista tem as ferramentas como instrumentos mediadores que o 
auxiliam nessa manipulação (SALLES, 2010, p. 32). 

Na proposição de Salles, é possível substituir a palavra “artista” pela palavra 

“curador”. Desse modo, pode-se compreender que os procedimentos curatoriais são 

os “modos de transformação” que um curador utiliza, ou as ações que um curador 

realiza para desenvolver uma exposição ao tomar decisões a partir de certos “limites 

ou restrições”. Essas seleções ou tomadas de decisão são regidas por critérios que 

dizem respeito ao projeto curatorial em questão e ao modo como este será 

materializado na exposição de acordo com a relação estabelecida com os artistas, 

com o espaço expositivo e com os outros elementos que compõem o circuito da arte 

contemporânea. 

“Galeria expandida” 

É importante ressaltar que o curador também tem a incumbência de situar os artistas 

perante a história da arte, tarefa esta que lhe atribui grande responsabilidade 

perante a construção da história, na medida em que a inclusão ou exclusão de um 

trabalho em uma exposição pode ser lida como um registro histórico e significar a 

sua imanência ou seu apagamento. Neste sentido, a ação curatorial pode se 

configurar de dois modos: resgate de obras, processos e artistas cujas realizações 

encontram-se no passado; e dar visibilidade aos artistas do presente. 

Os procedimentos curatoriais que procuram dar materialidade a essa 

responsabilidade podem ser observados na exposição “Galeria expandida”, 

curadoria de Christine Mello realizada na Luciana Brito Galeria em 2010. Mello 

(2010) apresentava a exposição como uma “plataforma curatorial” que discutia os 

“espaços de visibilidade na arte” a partir dos “circuitos da arte e da mídia”. Essa 
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plataforma resgatava ações midiáticas, obras efêmeras através de um procedimento 

que enfocava o registro e o processo. Para tanto, o texto curatorial partia da 

seguinte questão: “Em um contexto em que a produção artística é por natureza 

desmaterializada e transitória, a pergunta que transpassa é como abrigar tal 

produção numa galeria de arte?” (MELLO, 2010). 

A plataforma curatorial era dividida em dois eixos. O primeiro, histórico, englobava 

ativações ou revisões históricas e a apresentação de obras inéditas dos artistas 

Analivia Cordeiro, Fabiana de Barros, Gilbertto Prado, Lucas Bambozzi, Regina 

Silveira e Ricardo Basbaum. O segundo eixo, chamado de novas vertentes, 

apresentava trabalhos dos jovens artistas Ana Paula Lobo, Bruno Faria, Cláudio 

Bueno, Denise Agassi, Esqueleto Coletivo e Paula Garcia. A plataforma incluía 

também um ciclo de depoimentos, debates2, performances e um jornal-catálogo3.  

A organização dos eixos curatoriais já exemplificava a responsabilidade da curadora 

perante a ação de dar visibilidade aos artistas. Mas, é importante observar que Mello 

apresentava dentro de uma galeria comercial “trabalhos que geralmente ocorrem em 

ambientes fora dela, acontecem no espaço público, de natureza efêmera e midiática” 

(MELLO, 2010). Segundo a curadora e crítica de arte Paula Alzugaray (apud 

RAMIRO, 2010), que participou de um dos debates do evento, os procedimentos 

curatoriais adotados no projeto fazem “da galeria não apenas um espaço de 

comercialização da produção artística, mas também um espaço de produção 

documental, o que redefine o seu papel enquanto agente cultural ativo do seu 

tempo”. 

O título da exposição associou o conceito de expandido à busca pelo 

estabelecimento de conexões entre as linguagens artísticas e “as experiências 

midiáticas acessíveis no nosso cotidiano (como as promovidas pela internet, 

televisão, telefonia móvel, mídia indoor e outdoor, jornal, revista, cartaz, filipeta, 

adesivo, transmissão sonora e camiseta)” (MELLO, 2010). Alguns trabalhos 

expandiam o espaço para além dos limites da galeria: “Fiteiro cultural” e “Free 

dance”, de Fabiana de Barros, aconteciam no Second Life; “Point de vue”, de Bruno 

Faria, estabelecia uma conexão entre Paris e a galeria via fax; “Casa aberta #3”, de 
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Cláudio Bueno, conectava o espaço expositivo à televisão da casa do artista; o 

vídeo “Passageiro”, de Denise Agassi, foi exibido em televisões que existem nos 

ônibus de transporte público de diversas cidades do Brasil.  

Sob uma perspectiva da curadoria de processo, Mello procurava repensar a história 

da arte e a sua construção a partir do que é institucionalizado, conforme afirmou na 

abertura do debate “Galeria expandida: relações históricas” relatado por Lucio Agra.  

Christine Mello abriu a primeira série de debates de Galeria 
Expandida comentando as relações históricas ligadas ao 
questionamento do Institucional na Arte. Na sua visão [de Christine 
Mello], o encontro daquele dia poderia “remexer” um pouco a 
questão de um dos maiores dados institucionais que é a História da 
Arte. No eixo histórico, alguns artistas produziram “ações midiáticas 
ao longo dos últimos 40 anos”. Christine evocou as ideias de Peter 
Burger em “A teoria da vanguarda”: o efêmero, a cotidianidade, o 
questionamento da instituição e do objeto da arte seriam alguns dos 
conceitos que fundamentam esse debate.  

Também sugeriu pensar a História da Arte como produção de 
relações móveis, com ênfase no processo. Asseverou que a 
concepção de história deve envolver uma ideia de mobilidade, 
de processualidade, crítica em relação ao presente. A ação proposta 
nessa exposição é “microcontextual”, “uma das temporalidades 
possíveis”. Christine sugeriu também a possibilidade de um processo 
de historização e des-historização, simultaneamente. Direcionar 
novos sentidos e sensações para o que costumamos chamar de 
História da Arte (AGRA, 2010, grifos meus). 

Na busca dessas intersecções, a plataforma curatorial desenvolvia um espaço de 

diálogo “em estado laboratorial” ao englobar uma série de atividades que não se 

constituíam “sob o aspecto de obra acabada, no sentido convencional do termo” 

(MELLO, 2010). Além dos debates, os depoimentos eram procedimentos de 

profunda importância para essa ação. Em conjunto com os mais diversos materiais 

de processo – fotografias, vídeos sem edição, rascunhos etc – que estavam 

expostos na galeria, os depoimentos funcionavam como uma maneira de reativar 

trabalhos realizados nos últimos 40 anos. A ideia de mobilidade da história 

apresentada por Mello ganhava materialidade a partir da voz dos próprios artistas ao 

resgatarem em suas memórias as práticas desenvolvidas no passado.  
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Pode-se exemplificar a importância dos depoimentos produzidos na exposição 

“Galeria expandida” por meio do trabalho “Pudim arte brasileira”, uma ação de 

panfletagem realizada por Regina Silveira na saída da Estação Sé de metrô, no 

centro de São Paulo em 1978. A artista fez cópias simples da receita do “Pudim arte 

brasileira” e, sozinha, distribuiu-as ao público que circulava pela estação. Essa ação 

de Silveira não foi fotografada ou registrada. A artista justificava que “naqueles anos 

considerava mais importante a distribuição em si, como estratégia para criar um 

desvio na indiferença do transeunte, uma estranheza na sua percepção, que o 

registro e a memória da ação” (SILVEIRA, 2010). É importante contextualizar a ação 

de Silveira. Nos anos 1978, o Brasil ainda vivia sob um regime de ditadura militar. 

Por outro viés, mais específico da arte conceitual, as ações realizadas nos anos 

1970 tinham o cunho político de desmaterializar o trabalho artístico e de criticar a 

perspectiva institucional da arte simbolizada pelos museus e, mais especificamente, 

pelos arquivos guardados em seus acervos. Nesse sentido, emerge o 

questionamento se o registro é necessário para a obra, para a história ou para 

ambos.  

Cristina Freire observa que “a Arte Conceitual é um importante ponto de inflexão, 

uma alteração radical, profunda e rica em consequências no que diz respeito à 

definição de artista, dos modos de produção, recepção e circulação da arte”. Essas 

diferenças de leituras e materialidades provenientes da arte conceitual são capazes 

“de articular uma revisão da narrativa dominante da história da arte e de suas 

práticas institucionais (FREIRE, 2006, p. 74). Ao identificar esta problemática, Freire 

compreende o “arquivo como uma metáfora” a partir dos pensamentos de Michel 

Foucault. Essa perspectiva permite observar que “as análises históricas não são 

continuidades a se estabelecerem como tradição e rastro, mas o recorte, a ruptura e 

o limite” (FREIRE, 2006, p. 73 e 74). 

Regina Silveira explicou que uma das motivações para a realização do trabalho 

“Pudim arte brasileira” foi considerar “que esta ação seria uma forma alternativa de 

dar a conhecer uma arte – também alternativa – aos usuários do metrô, em fluxo 

permanente, da estação para a praça e vice-versa” (SILVEIRA, 2010). Por fim, 
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Silveira termina seu depoimento afirmando que “agora, será preciso acreditar...”. 

Apesar da tendência subjetiva deste relato, este torna-se documento do processo de 

trabalho da artista. Arquivados no site Fórum Permanente, os depoimentos 

realizados pelos artistas participantes da exposição são agora registros disponíveis 

para a pesquisa histórica. 

Com o barateamento dos equipamentos de captação audiovisual, cada vez mais são 

produzidos arquivos e/ou documentos que passam a integrar as ações efêmeras 

e/ou performáticas. A fotografia e o vídeo auxiliam como “suporte técnico e material 

e do lugar de um observador-testemunho” (COSTA, 2011, p. 31). 

Os resultados em imagem das ações realizadas começariam (...) a 
aparecer de dois modos diferentes: como simples registro para a 
memória do trabalho efêmero e como trabalho de autonomia relativa, 
na medida em que, editadas em vídeo ou em livro, as imagens 
remetiam a uma ação artística passada, ao mesmo tempo que 
alçavam uma independência poética (COSTA, 2011, p. 31, grifos 
meus). 

De acordo com Costa, a sobrevida ou continuidade do trabalho ocorre de dois 

modos: apenas com a intenção de registro, ou englobando também um desejo 

poético. Caberá ao artista refletir sobre a escolha destas duas opções de acordo 

com a intenção de cada trabalho. Por parte dos artistas, observa-se, principalmente 

a partir dos anos 1990, o desenvolvimento da poética do arquivo que busca “dar vida 

aos resíduos” (COSTA, 2011, p. 31), desenvolvendo outras materialidades para 

ações efêmeras. Por outro lado, sabe-se que o trabalho de arte é compreendido na 

esfera social, daí a demanda do curador preocupar-se com a produção histórica e 

com o contato que os trabalhos desenvolvem na esfera pública. O curador lida, 

então, com uma possibilidade de criar documentação e organizar certos rastros, 

produzindo história em diálogo com o presente. 

A segunda modalidade para a poética do arquivo apresentada por Costa pode ser 

vista também sob a perspectiva da crítica de processo que compreende a obra de 

arte por meio de gestos em constante continuidade. Pode-se identificar na exposição 

“Galeria expandida” alguns trabalhos desenvolvidos por meio desta linha de 

pensamento. Por exemplo, no dia da abertura, a artista Paula Garcia realizou a 
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performance “#1 (da série Corpo ruído)”, na qual seu corpo é coberto por retalhos de 

ferros que, pouco a pouco, descolam-se e produzem um alto ruído. Garcia lida com 

“um movimento de retenção e de expulsão de estados físicos e subjetivos por meio 

das forças eletromagnéticas”. Já, no espaço expositivo da galeria, a artista 

apresentou a fotografia “#5 (da série Corpo ruído)” em grande formato (190 X 120 

cm). A imagem partia da mesma pesquisa que a performance sobre “ímãs de 

neodímio e retalhos de ferros”. Entretanto no último caso, Garcia realizou uma 

performance em estúdio e foi fotografada com equipamentos de alta qualidade. 

Dessa forma, a performance era expandida para pensar a sua relação com a mídia, 

na medida em que a artista construiu “uma imagem hiper-realista com um corpo que 

contivesse uma brutalidade fetichista”, discutindo o perfeccionismo do corpo na 

publicidade(GARCIA, 2010). A fotografia, ao constituir-se como objeto, dava 

continuidade à performance não apenas como registro, mas também sob um viés 

poético, da mesma forma que o segundo exemplo apresentado por Costa na citação 

da página anterior. Pode-se pensar, ainda, de acordo com Salles (2011, p. 84) no 

inacabamento do processo artístico, “na medida em que gera esse processo 

aproximativo na construção de uma obra específica e gera outras obras em uma 

cadeia infinita”. 

A exposição “Galeria expandida” nos permite observar como a curadoria pode 

oferecer outras leituras para a história da arte, discutir sobre os processos de 

construção de arquivos e documentos dentro e fora dos espaços institucionalizados 

(no caso uma galeria de arte) e questionar sobre a ideia de arquivo perante 

trabalhos efêmeros e processuais. A curadoria não se restringia apenas aos 

trabalhos expostos, já que englobava a exibição dos diversos documentos de 

processos e outras ações comunicativas que, juntos, constituíam a exposição para 

além dos limites da galeria. 

“Arquivo para uma obra-acontecimento” 

A possibilidade dos curadores produzirem arquivos ou diferentes modos de olhar 

para o trabalho de um artista também pode ser analisada sob a perspectiva do 

projeto “Arquivo para uma obra-acontecimento: projeto de ativação da memória 



 

 

 

2234 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

corporal de uma trajetória artística e seu contexto” organizado por Suely Rolnik. A 

curadoria consistia na realização de 65 entrevistas entre 2002 e 2010 no Brasil, 

França e Estados Unidos com pessoas que, de alguma forma, conviveram com a 

artista Lygia Clark. Dessas entrevistas, as 20 selecionadas foram editadas e 

compõem uma caixa com 20 DVDs4. De acordo com Rolnik: 

O projeto será o ponto de partida para revisitar a obra de Lygia Clark 
e problematizar as operações de arquivo, preservação, coleção e 
exposição desse tipo de prática artística, quando desejamos que 
persista como experiência viva. Uma tomada de posição na disputa 
que se trava hoje em torno dos destinos desse tipo de obra – entre 
sua morte anunciada e sua pulsação vital no presente – é o que será 
apresentado aqui (ROLNIK, 2011, p. 44). 

Para analisar este projeto é importante contextualizar a obra de Lygia Clark, 

conforme Suely Rolnik faz no pequeno livro que acompanha a caixa de DVDs. A 

trajetória da artista, que começou em 1947, pode ser dividida em duas fases. A 

primeira englobava seus trabalhos de pintura e escultura. A segunda iniciou-se em 

1963 quando Clark desenvolveu “Caminhando”, que modificaria a condição do 

visitante de “espectador”, que contempla uma obra finalizada, para “participante”, 

que ativa a construção da obra como acontecimento. Nessa fase, “as investigações 

da artista persistiram na criação de proposições que dependiam do processo que 

mobilizavam no corpo daqueles que se dispunham a vivê-las como condição de sua 

realização” (ROLNIK, 2011, p. 45). Ou seja, o trabalho só existiria se provocasse 

uma experiência no público. Nessa perspectiva, a artista desenvolveu as séries “A 

casa é o corpo” (1967-1969), “O corpo é a casa” (1968-1970), “Fantasmática do 

corpo” (1972-1975) e “Estruturação do self” (1976-1988). 

No trabalho de Lygia Clark, a experiência do corpo ganha destaque, embora muitas 

vezes as exposições de suas obras não englobem esta vivência. Há casos em que 

os chamados “objetos relacionais” que compunham as ações propostas pela artista 

são “museificados” e exibidos em pedestais fechados por uma vitrine de vidro, 

procedimento que contradiz todas as proposições de Clark. Outras vezes são 

construídas réplicas para que o público possa manusear os objetos, embora o 

trabalho não se restrinja a esse gesto. Os espaços expositivos não desenvolvem as 

“condições para a atualização da experiência na qual essas ações ganhavam seu 
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sentido”. De acordo com Rolnik, os trabalhos de Clark, principalmente “Estruturação 

do self”, não englobam “a presença de qualquer pessoa na posição de 

‘espectadora’, exterior à obra e imune à experiência que ela supõe e mobiliza”. Além 

disso, há outros aspectos para que a obra se realize, como “o silêncio, a 

continuidade temporal e a intimidade muda entre corpos vibráteis” (ROLNIK, 2011, 

p. 54). A tentativa da reprodução dessas experiências no espaço expositivo tornam-

se, então, esvaziadas de seu objetivo sensorial inicial. 

A apresentação do gesto poético de Clark em uma curadoria é algo complicado, já 

que seus trabalhos não podem ser “objetificados” nem transformados em ações 

fragmentadas como normalmente são. Diante desta inquietação, Suely Rolnik 

procurou desenvolver procedimentos que repensassem a ideia de arquivo e 

pudessem ativar, de alguma forma, a memória sensorial despertada pela vivência 

dos trabalhos de Clark.  

A ideia com a qual este arquivo e seus desdobramentos participam 
desse debate é que, se, de fato, não há como reproduzir tais 
experiências a posteriori, em compensação, buscar maneiras de 
comunicá-las impõem-se como tarefa incontornável se quisermos 
aproximar a poética pensante que as permeia e manter vivo seu 
poder de afetar o presente e de ser por ele afetado em novas 
experiências. Responder a essa exigência requer que se vá além de 
simplesmente reunir a documentação registrada na época, 
organizá-la e torná-la pública. Primeiro porque a própria organização 
do arquivo e o modo de sua apresentação não são neutros, mas 
também, e sobretudo, porque, isolados da experiência vivida nessas 
práticas, objetos, filmes e fotos das ações que elas implicavam 
tornam-se carcaças esvaziadas da vitalidade de uma obra para 
sempre perdida, na poeira de um arquivo morto – relíquias de um 
passado, destinadas a serem reverenciadas e classificadas nas 
rubricas da história oficial da arte (ROLNIK, 2011, p. 64, grifos 
meus).  

As entrevistas realizadas por Rolnik procuravam construir um arquivo vivo, 

reconhecendo que tal arquivo não poderia reproduzir totalmente as experiências do 

passado. A curadora é também psicanalista e sua trajetória de mais de 30 anos de 

prática clínica trouxe uma perspectiva diferenciada para as entrevistas. “O objetivo 

era permitir que a força de acontecimento de que são portadores essa obra e o 

movimento cultural em que ela se inscreve pudesse estar viva, de modo a interagir 

com a produção artística na atualidade” (ROLNIK, 2011, p. 58). A fala de cada 
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entrevistado traz lembranças que possibilitam perceber uma memória da sensação 

(ou uma memória do corpo) em relação ao trabalho de Lygia Clark. Mesmo sendo 

heterogênea e permeada pela subjetividade, cada fala oferece uma experiência 

(assim como os depoimentos da exposição “Galeria expandida”). Ao assistir às 

entrevistas, o espectador vai paulatinamente percebendo certas tendências do 

processo criativo da artista.  

As entrevistas também foram o eixo curatorial da exposição que Rolnik realizou em 

parceria com a curadora francesa Corinne Diserens na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo em 2006 (a mostra teve uma primeira versão no Museu de Belas Artes de 

Nantes, França, em 2005). O título da exposição “Lygia Clark: da obra ao 

acontecimento. Somos o molde. A você cabe o sopro” fazia referência a um texto 

escrito por Clark em 1968. De acordo com Rolnik (2006, p. 9), era uma “espécie de 

manifesto da atitude reivindicada pela artista desde ‘Caminhando’” pois, nesse texto, 

Clark explicava como compreendia as relações entre artista e público. “Somos os 

propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior desse molde: o 

sentido de nossa existência. (…) Enterramos a obra de arte como tal e solicitamos 

vocês para que o pensamento viva pela ação” (CLARK apud ROLNIK, 2006, p. 9). 

Com isso, a curadora reafirma o fato de as obras de Clark só se realizarem como 

acontecimento por meio da “temporalidade ilimitada da relação poética de seus 

receptores com os objetos que as compõem” (ROLNIK, 2006, p. 9). 

Essa mostra tinha um percurso inverso ao cronológico, com o objetivo de relacionar 

as experiências conhecidas como terapêuticas e experimentais a toda a trajetória da 

artista, inclusive as pinturas e esculturas. A exposição trazia a instalação “A casa é o 

corpo”, objetos originais, réplicas, fotos, textos explicativos, documentários 

realizados com a artista, a possibilidade de vivenciar o trabalho “Caminhando”, 

pinturas e esculturas (ROLNIK, 2011, p. 60 e 61).  

Como os vídeos das entrevistas representavam um papel central no 

desenvolvimento da curadoria, estes ocupavam o começo, o meio e o final da 

exposição, transpassando todas as fases da artista. Logo na entrada, eram 

mostrados fragmentos editados de cada fala. Depois do público ter vivenciado “as 
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práticas que envolvem o corpo”, encontrava uma sala na qual as entrevistas eram 

exibidas na íntegra em horários programados. Por último, na Sala da memória, 

localizada no final da exposição, as entrevistas eram disponibilizadas ao público 

para que assistissem em monitores com fones de ouvido no momento em que 

desejassem. “A ideia era que os filmes pudessem impregnar de memória viva o 

encontro do público com o conjunto de objetos e documentos expostos de modo a 

restituir-lhes o sentido – isto é, a experiência estética, indissociavelmente clínica e 

política”. Na Sala da memória, o visitante também encontrava materiais escritos e 

iconográficos que o convidavam a uma visão geral da trajetória de Clark e 

possibilitavam “refazer sua leitura do começo ao fim, agora no registro racional do 

tempo cronológico, mas que já não podia ser separado do registro poético da 

experiência que a exposição buscou propiciar em seu itinerário até aquele ponto” 

(ROLNIK, 2011, p. 62). 

A proposição curatorial de Suely Rolnik por meio da realização de entrevistas 

buscou problematizar a organização e a viabilização ao público de arquivos e 

documentos, principalmente os que dizem respeito a trabalhos mais processuais. 

Rolnik desenvolveu procedimentos curatoriais específicos a partir da trajetória das 

ações artísticas de Lygia Clark. Considerou a linguagem produzida pela artista e 

seus questionamentos conceituais como eixos estruturantes da curadoria. Desse 

modo, Rolnik trouxe para a ideia de arquivo e, consequentemente, para a história da 

arte, a possibilidade de serem lidos por camadas que emergem a partir da 

sensorialidade e da experiência subjetiva de cada um. 

Processo de criação,memória e arquivo 

Os registros dos trabalhos artísticos emergem, principalmente, da compreensão da 

obra como processo que vendo sendo potencializada por produções realizadas 

desde os anos 1960. Pode-se pensar que o processo de criação envolve as ideias 

de inacabamento, continuidade e não linearidade. De acordo com Salles (2006, p. 

127), “uma obra (...) guarda um potencial, ainda não conhecido, de possibilidades a 

serem exploradas no desenrolar do processo”. Se a estética do movimento criador 

engloba tanto um trajeto com tendências como uma maturação permanente 



 

 

 

2238 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

(SALLES, 2011), as formas de diálogo são possibilidades de abrir espaços para 

novas ideias. E, nesse sentido, a produção de depoimentos como procedimento 

curatorial torna-se uma possibilidade de leitura histórica sobre os trabalhos 

artísticos. Os depoimentos situam-se entre a ausência e a presença, entre a 

incompletude e a incerteza, para tornaram-se arquivos da memória dos processos 

de criação. 

Este artigo procurou refletir sobre curadorias que reveem a construção da memória, 

seja por despertar novos pontos de vista ou possibilidades diferenciadas da 

comunicação da ideia de produção de arquivo. O objetivo foi observar que a 

curadoria pode ser uma forma de materializar questionamentos acerca dos 

pensamentos histórico e crítico envolvidos na rede que compõe os processos 

artísticos. Há, portanto, diferentes propostas de reelaboração do discurso histórico a 

partir de conceitos curatoriais diversos que envolvem tanto a exibição de trabalhos 

compreendidos como objetos, como a reorganização de arquivos, documentos e 

leituras de processos artísticos.  

 

 

Notas 

1 Pesquisa desenvolvida com apoio de bolsa CNPq. 

2 Os vídeos dos depoimentos e debates estão disponíveis em 
<http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/galeria-expandida/programacao>. E os relatos dos 
depoimentos e debates estão disponíveis em<http://www.forumpermanente.org/event_pres/exposicoes/galeria-
expandida/relatos-criticos>. Acesso em 04fev2014. 

3 O jornal-catálogo foi realizado sob minha coordenação editorial e pelos artistas Eduardo Verderame e Manuela 
Eichner. Está disponível em: <http://galeriaexpandida.wordpress.com/catalogo/>. Acesso em 04fev2014. 

4 A caixa “Arquivo para uma obra-acontecimento: projeto de ativação da memória corporal de uma trajetória 
artística e seu contexto” contém entrevistas realizadas por Suely Rolnik com Caetano Veloso, JardsMacalé, 
Suzana de Moraes, Paulo Venâncio, Lula Wanderley, Ivanilda Santos Leme, Ferreira Gullar, Paulo Herkenhoff, 
Thierry Davila, Rubens Gerchman, GaëlleBosser e Claude Lothier, ChristinneIshkinazi, Lia Rodrigues, Hubert 
Godard, JulienBlaine, Anne-Marie Duguet, David Medalla, Guy Brett e Yve-Alain Bois. 
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