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EXPOSIÇÕES EM AMBIENTES PARTICIPATIVOS OU COLABORATIVOS? 
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RESUMO: Este artigo visa explorar o conceito de participação do público em determinadas 
exposições como sendo a proposta central de artistas que oferecem ao espectador a 
possibilidade de completar seus projetos artísticos de diversas formas. Até que ponto a 
criação do trabalho se dá de maneira colaborativa entre ambas as partes, artista e público? 
Ou tanto artista, quanto curador conduzem o público a uma resposta previamente 
aguardada em certas exposições? No intuito de apoiar e discutir algumas ideias presentes 
no texto, serão comentados os conceitos: obra aberta de Umberto Eco, estética relacional 
de Nicolas Bourriaud e participação de Claire Bishop.  
 
 
Palavras-chave: arte contemporânea, participação, colaboração, exposições. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to explore the concept of public participation in certain 
exhibitions as central proposal of artists that offer the viewer opportunity to complete their art 
projects in various ways. To what extent the creation of the work takes place collaboratively 
between both parties, artist and audience? Or both, artist and curator, lead the audience to a 
response previously expected in certain exhibitions? In order to support and comment some 
ideas in the text, will be discussed the concepts as: ‘open work ‘by Umberto Eco, Nicolas 
Bourriaud’s ‘relational aesthetics’ and ‘participation’ by Claire Bishop. 
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Arte Ambiental  
 
Em 1966 ocorreu no MAM-RJ, a exposição Opinião 66, com curadoria ou 

organização1de Ceres Franco e Jean Boghici, donos de galerias. Entre os artistas 

convidados estava Hélio Oiticica, que disponibilizou para os visitantes uma mesa de 

bilhar completa para uso e divertimento. Com o título Mesa de Bilhar, d'après O Café 

Noturno de Van Gogh, Oiticica não apenas homenageou a pintura de Van Gogh, na 

qual aparece uma mesa de bilhar, mas ofereceu ao público a possibilidade de 

literalmente usufruir a obra através do jogo. Independente do caráter inovador dessa 

atitude no âmbito das artes à época, o texto que explica a sua decisão é tão original 

quanto o resultado. Nele, Oiticica (1966) escreve: “[...] descobri, definitivamente o 

sentido do jogo como participação, ou seja, a proposta livre do jogo em lugar de 

estruturas-obra para que sejam participadas.” 
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“Estruturas-obra” é um termo que conversa com o conceito desenvolvido por 

Umberto Eco no livro Obra aberta. Para explicar do que se trata a estrutura de uma 

obra aberta, o autor descreve antes, a obra como sendo uma “forma”, “um todo 

orgânico que nasce da fusão de diversos níveis de experiência anterior (ideias, 

emoções, predisposições a operar, matérias, módulos de organização, temas, 

argumentos, estilemas prefixados e atos de invenção).” (ECO, 1968 p. 28). Uma 

forma não seria apenas o “ato de chegada”, mas mais do que isso, o “ponto de 

partida” para oferecer ao espectador muitas possibilidades de interpretação e novas 

perspectivas daquilo que o artista apresenta. A “forma” também é usada como 

sinônimo de “estrutura” porque para Eco estrutura não funcionaria apenas como um 

esqueleto de sustentação da obra, mas um “sistema de relações”, ativando diversos 

níveis invisíveis, como o emocional, o sensorial e os níveis semântico e sintático. Ou 

seja, um conjunto de relações que irá construir a resposta do receptor. Nas palavras 

de ECO (1968, p. 29): “a estrutura de uma obra aberta não será a estrutura peculiar 

das várias obras, mas o modelo geral [...] que descreve não apenas um grupo de 

obras, mas um grupo de obras enquanto postas numa determinada relação fruitiva 

com seus receptores. “No caso, Oiticica estaria oferecendo aos visitantes, uma obra 

aberta, passível de fruição real e não apenas representando a ideia de fruição, caso 

mostrasse apenas uma foto ou a pintura de uma mesa de sinuca. 

Umberto Eco exemplifica melhor a noção de “obra aberta” oferecendo exemplos da 

área da música erudita e do teatro de Bertold Brecht até, do que, quando cita as 

artes visuais. Isso é compreensível uma vez que ele não teve em seu livro a 

intenção de criar um sistema classificatório de obras de arte que seriam “abertas” ou 

“fechadas”. Seu interesse foi mostrar de que forma o espectador, enquanto receptor, 

completa o sentido de uma obra de arte. Assim o autor explica que toda a obra 

artística tem um fator de abertura para múltiplas interpretações, pois cada pessoa 

traz sua bagagem cultural, emocional e estética em relação à obra (objeto ou 

qualquer outra manifestação artística). Só que mesmo Eco percebe e comenta as 

transformações decorrentes do processo contemporâneo, que em determinado 

momento começou a confundir a mensagem e incitou o público a tomar parte do 
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processo artístico: “a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, 

uma pluralidade de significados que convivem em um só significante” (ECO, 1968, p. 

22). Ele continua,  

[...] os artistas contemporâneos voltam-se amiúde para os ideais de 
informalidade, desordem, casualidade, indeterminação dos 
resultados, e por isso se tentou também colocar o problema de uma 
dialética entre forma e abertura: isto é, definir os limites dentro dos 
quais uma obra pode lograr o máximo de ambiguidade e depender 
da intervenção ativa do consumidor, sem contudo deixar de ser 
obra.(ECO, 1968, p. 22-23) 

 
 

Podemos usar como exemplos a Pop Art na questão da ambiguidade, no sentido de 

confundir o público passando uma mensagem agradável quando muitas vezes 

estava criticando a sociedade de consumo, e quanto à questão da participação, os 

happenings de Allan Kaprow, que buscavam o consentimento participativo do 

público. Ambos nas décadas de 1950-60, embora não tenham sido citados por Eco.  

Parece ser evidente que Oiticica não estava possibilitando ao público que criasse 

junto com ele a obra de arte, pois o processo de decisão do que seria apresentado 

na exposição já havia sido concluído por ele. A participação do passivo espectador, 

transformada em ativo jogador, revela uma preocupação direcionada para a 

experiência individual, ou coletiva, do hábito de jogar sinuca, deslocado do bar para 

o ambiente inusitado do museu, muito mais do que estabelecer junto com o público 

um processo de criação colaborativa. O que se percebe é uma fruição do ambiente, 

enquanto alguns irão aproveitar para jogar bilhar, talvez até pela primeira vez, outros 

irão apenas olhar. Cada pessoa terá liberdade para tomar a decisão em participar ou 

não do jogo. 

Apesar do caráter de insight presente na forma como Oiticica datilografou seu 

depoimento, após a abertura da Opinião 66, e com a empolgação de quem faz uma 

descoberta científica, o ambiente criado pelo artista tinha sido projetado com claras 

intenções de causar impacto visual e, através do jogo, ser fonte de prazer. 

Objetivava propor um aspecto soturno, resultante das paredes pintadas 

integralmente de vermelho e preto, com iluminação tênue, e propunha o “fim do 
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quadro de cavalete” (Oiticica, 1966, n. p.) para o início de uma nova arte, a arte 

ambiental, elevando o público como participante ou ator principal da cena.  

Situação semelhante tem ocorrido nas instalações interativas montadas pelo 

também artista do Rio de Janeiro, Ernesto Neto. Ao entrarmos nos ambientes 

expositivos criados por ele, temos a lembrança de um Jardim de Infância ou de um 

parque de diversões de Shopping Center, com o diferencial de ter um projeto clean 

algumas vezes ou, ao contrário, esteticamente complexo e instigante. Há nesses 

espaços desde cadeiras coloridas, dirigidas ao público infantil, até pianos e outros 

instrumentos musicais disponíveis para serem tocados por aqueles que conhecem 

ou não o universo da partitura. Camas infláveis, piscinas de plástico com bolinhas ou 

água, redes para descansar, drinques, picolés e balas, que nem sempre podem ser 

saboreados, contribuem para que o público usufrua do espaço de lazer ou tenha a 

sensação de que o modelo exposição trata-se em si de uma pausa na rotina. 
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Imagem 1 - Ernesto Neto, The edges of the world, Festival Brazil HSBC. Instalação na Hayward 

Gallery, Southbank Centre, Londres. De junho a setembro de 2010. Foto:IndiaRoper-Evans, 

disponível em: <http://lab.kalimo.com.br/2010/07/ernesto-neto/> 

 

De qualquer forma, Ernesto Neto promove esse momento “desce para o play”, mas 

não convida o público a criar com ele sua estrutura, que já vem pronta e muito bem 

montada. Os objetos da exposição, mesmo que não sejam manipulados ou usados, 

oferecem ao visitante uma experiência visual intensa. O processo participativo é 

experiencial, mas não colaborativo, seguindo na linha de propostas de seu 

conterrâneo carioca. 

Hélio Oiticica apresenta no texto Esquema geral da Nova Objetividade (OITICICA in 

COHEN, 2010, p. 118) os diferentes modos de participação do público: 

“contemplação transcendental”, “manipulação ou participação sensorial-corporal” e a 

“semântica”. Continuando seu raciocínio: sendo a obra aberta2, a intenção dela deve 

ser ativar o espectador a entrar no processo participativo, para que assim ele possa 

completar os significados propostos inicialmente pelo artista. 

No caso da mesa de sinuca, essa participação é vital para compreender o prazer 

decorrente do momento lúdico dentro da exposição. Inicialmente sensorial, acaba 

completando a questão semântica que Oiticica propõe ao público: seria a arte um 

jogo entre artista e espectador? Nesse sentido, Oiticica se aproxima da lógica de 

Eco (1968, p. 29), que explica que “o modelo de uma obra (aberta) não reproduz 

uma suposta estrutura objetiva das obras, mas a estrutura de uma relação fruitiva”.  

 

Participação ou colaboração? 

Tem-se observado na arte contemporânea, principalmente a partir dos anos 1990, 

uma inclinação para projetos participativos ou colaborativos. Alguns objetivam a 

colaboração do público no processo de criação da obra junto com o artista ou 

coletivo; outros oferecem a participação no uso de equipamentos disponíveis nas 

exposições, no compartilhamento de ideias, no aproveitamento de um ambiente 

confortável, no acesso aos programas digitais via inclusão de novos dados e da 
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proposta “pegue e leve” um múltiplo para casa, também chamado de souvenir-

object. 

Os termos participação e colaboração, embora próximos, têm entendimentos 

diferentes. De acordo com o dicionário Houaiss, participar significa anunciar, estar 

em contato, se associar por ideias ou sentimentos. Colaborar carrega a obrigação do 

trabalho, mesmo que não remunerado, em uma obra, tarefa ou atividade. Contribuir 

intelectualmente ou mesmo com força física para que um projeto saia do papel. Por 

essa razão, há bem mais exemplos de participação por parte do público em 

exposições contemporâneas e outras atividades artísticas, do que de colaboração, 

pois tanto artistas, quanto curadores parecem ter a necessidade de controlar os 

contornos da proposta e seus resultados ao máximo. O processo colaborativo 

dificulta essa intenção.  

É coerente dizer que a questão da autoria ainda é motivo de preocupação dos 

artistas, mesmo que essa problemática tenha sido colocada em foco e considerada 

ultrapassada por teóricos da arte contemporânea. Alguns artistas podem ser citados 

pelo uso da apropriação de imagens e trabalhos de outros artistas em maior ou 

menor grau: John Stezaker, Sherrie Levine, Louise Lawler e Jeff Koons (ARCHER, 

2005), que sofreu um processo judicial pelo uso de um cartão postal. O que ocorre é 

a necessidade de uma assinatura, ainda nos dias de hoje. Ela não precisa ser mais 

na frente da obra, mas em algum anexo ou registro fotográfico, pois de outra forma, 

como participar de editais, prêmios, exposições, catálogos, livros, acervos de 

museus sendo anônimo? O sistema da arte exige que o artista atinja um 

reconhecimento mínimo, nem que seja através de um nome fictício, resultado de 

uma dupla ou coletivo.     

 

Curadoria em ambientes participativos 

Em termos de curadorias, poucos foram os curadores que deixaram os artistas livres 

para tomarem conta dos espaços expositivos. Pode-se dizer que Harald Szeemann 

(When atitudes become form: live in your head) e Walter Zanini (JACs no MAC-SP) 

foram exemplos e, sob certos aspectos, exceções até hoje. 
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É de se admirar que curadores ainda estipulem formato e tipo de papel para os 

artistas usarem em uma exposição, como ocorreu recentemente na mostra. 

Correndo o Risco III, no Museu do Trabalho (Porto Alegre, RS), com curadoria do 

artista Gelson Radaelli. O suporte sempre igual, ou seja, uma folha branca A1 da 

marca Canson e uma moldura de madeira com vidro, variando de vertical para 

horizontal, disfarçou um regulamento para trabalhar o tema do desenho. 

Curiosamente restringiu não a criatividade, mas a forma de participação dos 21 

artistas. O resultado foi uma mostra engessada por um modelo e que não ofereceu 

liberdade aos artistas.  

Exceções a parte, dos inúmeros curadores em atividade, alguns estão propondo 

projetos participativos, desde os mais engajados a questões sociais, como o norte-

americano Nato Thompson, através do site Creative Time; até questões mais 

comportamentais ou estéticas, como as do dinamarquês Lars BangLarsen 

(dOCUMENTA 13);do suíço Hans Ulrich Obrist (Utopia Station) e, um dos mais 

conhecidos pelo conceito de Estética Relacional, o francês Nicolas Bourriaud que foi 

diretor por sete anos do Palais de Tokyo (Paris).   

O que Bourriaud lançou como ideia central da exposição Traffic, que aconteceu em 

1997 no Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux, na França, foi a ideia do 

artista em movimento, que engajado em um projeto participativos e encontraria com 

outros no museu. Após uma semana de reuniões e jantares prévios, juntos deveriam 

construir a exposição e propor atividades participativas. A maioria dos 29 artistas 

convidados da mostra já havia trabalhado com a questão da participação ou 

colaboração. A artista canadense Angela Bulloch, por exemplo, vinha criando 

ambientes com pufes e música para as pessoas se encontrarem e conversarem. A 

inglesa Gillian Wearing tinha um trabalho colaborativo de mais tempo, no qual ela 

perguntava aos visitantes o que estava “passando pela cabeça” naquele momento e 

pedia para que a pessoa escrevesse o seu pensamento numa folha de papel. 

Depois ela fotografava cada pessoa segurando a sua própria frase. Já o francês 

Xavier Veilhan, que trabalha com esculturas facetadas, para esta exposição 

construiu uma estrutura decorativa formada por uma lareira e um círculo de 

almofadas, com o intuito de que o público conversasse ao redor do fogo. E outro 
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artista convidado e muito conhecido hoje, tanto por sua mobilidade nômade, quanto 

por oferecer jantares coletivos foi Rirkrit Tiravanija. Em Traffic, ele disponibilizou 

cadeiras e mesas feitas em papelão marrom e ao lado delas, espalhou frigobares 

repletos de vinho tinto e água mineral gelada. 

 

 
Imagem 2 - Xavier Veilhan, Le fou, 1996, CAPC Bordeaux, França. Fotos de autor desconhecido, 

disponível em: <http://www.perrotin.com/Xavier_Veilhan2-works-oeuvres-21008-8.html> 

 

A partir dessa exposição, Bourriaud lança primeiro o termo Estética Relacionalem 

catálogo, para depois em livro, exemplificar com muitos trabalhos de artistas o que 

seria essa arte relacional. De acordo com ele é uma “teoria estética que consiste em 

julgar as obras de arte em função das relações inter-humanas, que elas figuram, 

produzem ou criam.” (BOURRIAUD, 2009, p. 151). Após compreender o conceito de 

“obra aberta” de Eco, que está bem assimilado atualmente, a síntese da teoria de 

Bourriaud não acrescenta nenhum fato novo. Inclusive, arte por si só já é a 

sociedade, como bem menciona Nathalie Heinich (2008) em seu livro A sociologia 

da arte, pois o artista produz dentro da relação estreita “para” e “com” o público. O 

próprio Bourriaud comenta no texto que qualquer forma artística pressupõe uma 

relação, sendo contemplativa ou participativa. 

Assim como na exposição, os exemplos que Bourriaud apresentou no livro, são de 

artistas que trabalham a questão relacional ou participativa sob uma ótica mais 

evidenciada, utilizando muitas vezes o formato artistas com artistas ou entre artista e 
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público. A crítica que se fez à época de Trafficera de que a questão relacional 

acabou sendo pouco percebida no volume de trabalhos da exposição. Conforme 

comentário pertinente de Carl Freedman (1996) em artigo publicado na Frieze Art 

Magazine, muitos trabalhos não apoiaram a premissa de Bourriaud, esvaziando o 

seu conceito. 

A premissa relacional é uma situação de impasse, pois como ele irá resolver a 

interação entre a participação do público com as propostas oferecidas pelos artistas, 

dentro do ambiente expositivo? Essa tem sido a questão mais complexa de ser 

resolvida nesse tipo de mostra. Para ilustrar a problemática, basta usar o exemplo 

dos jantares de Tiravanija. Aqueles que forem ver a exposição no dia seguinte à 

abertura, não terão a experiência do jantar, pois ele aconteceu apenas no 

vernissage, nos demais dias as pessoas irão se deparar com uma mesa vazia, sem 

maiores possibilidades de participação. Outro problema é que muitos artistas que 

oferecem uma interação pessoal com o público em seus projetos artísticos, possuem 

compromissos e não podem ficar disponíveis durante todo o período da exposição. 

Acabam por realizar performances e outros tipos de interação apenas no início da 

mostra ou em datas específicas. 

No comentário a seguir sobre a relação obra-espectador, Bourriaud (2009, p. 54-55) 

chega a repetir a questão da estrutura levantadapor Umberto Eco diante da dialética 

forma e abertura da obra de arte na contemporaneidade: 

 
O visitante ocupa um lugar preponderante, pois sua interação com 
as obras ajuda a definir a estrutura da exposição. Ele se vê diante de 
dispositivos que requerem dele uma decisão: nos Stacks ou montes 
de bombons de Gonzalez-Torres, por exemplo, pode pegar qualquer 
coisa na peça (um bombom, uma folha de papel), que vai pura e 
simplesmente desaparecer caso cada um exerça esse direito: o 
artista apela a seu senso de responsabilidade, pois o visitante deve 
entender que seu gesto contribui para a dissolução da obra. Qual a 
posição a adotar diante de uma obra que distribui seus componentes 
e ao mesmo tempo quer salvaguardar sua estrutura?  

 

Se for inevitável a dissolução da obra, esse item do processo fará parte do todo. De 

qualquer forma, o artista ou curador tem uma ideia da reação do público, mas não 



 
 

2992 

 

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

 

pode precisar o que realmente irá acontecer, pois se todos pegarem o cartaz, o 

espaço ficará sem nenhum resquício da exposição e o público que chegar depois, 

poderá se decepcionar ao ver o espaço vazio. Por outro lado, se ninguém pegar, a 

exposição não terá acontecido de acordo com o projeto inicial do artista.  

Outro “tendão de Aquiles” de Nicolas Bourriaud, muito criticado por Hal Foster 

(2006) no artigo Chats Rooms, mostra que os encontros promovidos ou mesmo 

citados pelo curador entre artistas e o público, parecem resultar sempre em 

ambientes harmoniosos, em clima de bem-estar mútuo e sem atritos, onde os 

acontecimentos são previsíveis. Por outro lado, sabe-se que o conflito está presente 

nas relações sociais e, mais além, pode-se dizer que ele é inclusive gerador do 

processo criativo, pois será em ambientes desconfortáveis que irão surgir novas 

ideias para torná-lo mais agradável. Em seu artigo Antagonism and 

RelationalAesthetics (2004) Claire Bishop comenta sobre essa questão quando 

explica que os ambientes “democráticos” sugeridos por Bourriaud, são na verdade, 

ambientes onde pessoas pertencentes a um mesmo grupo social circulam e 

conversam sobre assuntos de interesses comuns. Como exemplo, ela relata um dos 

primeiros eventos organizado por Tiravanija na Gallery 303, em Nova Iorque, onde 

os participantes de um jantar, dentro da galeria, conversaram sobre questões do 

mercado de arte e outras amenidades.   

Se o processo de convivência já é por si só complexo e de difícil resolução muitas 

vezes, o processo de criação colaborativa vai exigir ainda mais dos participantes. 

Não será apenas um ambiente de usufruto, como no caso dos jantares de comida 

Tailandesa oferecidos por Tiravanija, em que todos estão aparentemente felizes e 

festejando o momento, mas será um ambiente de forças por ora coesas, outras 

antagônicas, que juntas vão criar soluções ou oferecer novos olhares aos processos 

de arte colaborativa. Persuadir o outro de que suas ideias são melhores, já é um 

motivo para resistência alheia. A própria partida de sinuca oferecida por Oiticica, 

provocava um impasse, haveria ao final do jogo um ganhador e um perdedor.  

Nesse sentido, práticas de curadoria que vão trabalhar relações em ambientes com 

conflitos iminentes, não em locais idealizados como museus ou centros culturais, 

parecem ser mais coerentes com a questão colaborativa. A obrigatoriedade de uma 
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relação que ocupe um determinado espaço físico (sala ou espaço expositivo) e de 

tempo (um ou dois meses), como normalmente acontece, talvez restrinja o projeto 

colaborativo, tendendo ou funcionando melhor para as propostas apenas 

participativas de fruição dos ambientes criados pelos artistas. 

Claire Bishop (2006) salienta que desde os anos 1960 as práticas voltadas para a 

participação têm sido cada vez mais recorrentes, principalmente na nova geração de 

artistas, que procuram nas práticas colaborativas outras possibilidades para atuar 

em meios de comunicação de massa ou agir diretamente sob assuntos específicos 

de sua localidade. A autora, embora não faça distinção entre os termos participação 

e colaboração, destaca três aspectos referenciais para o assunto: ativismo, autoria 

artística e questões comunitárias, sendo que este último conceito é utilizado pelos 

artistas como uma válvula de escape ao individualismo, promovido pelo capitalismo. 

Nesse sentido, um dos exemplos que Bishop (2012) oferece como análise de seus 

estudos sobre exposições ou projetos participativos foi a iniciativa “Cultura em 

Ação”, com curadoria de Mary Jane Jacob, que ocorreu no verão de 1993, em 

Chicago (EUA). O projeto consistiu no convite de oito artistas para trabalharem 

questões artísticas dentro do contexto urbano, fazendo uso da participação de 

pequenos grupos da sociedade. Além disso, tinha como proposta ser um 

contraponto à bienal Sculpture Chicago, que desde os anos 1980 vinha valorizando 

projetos de grande porte ao ar livre. Uma das artistas, a norte-americana Suzanne 

Lacy, formulou o projeto Full Circle, no qual foram convidadas quinze mulheres para 

discutirem entre si e redigirem uma lista de 100 mulheres que seriam 

homenageadas. Estas teriam seus nomes inscritos em placas de bronze que seriam 

expostos em local pré-determinado. Desnecessário comentar que na cidade não 

havia nenhuma placa em homenagem a uma mulher.  

Outro artista que participou do projeto foi o também norte americano Mark Dion. Ele 

criou um grupo voltado para uma proposta ecológica, formado por alunos de duas 

escolas (uma pública e outra privada).Sua intenção foi a de trabalhar o projeto 

artístico na forma de um clube, que funcionou como um centro de operações 

ecológicasdurante todo verão. A cada semanaeram oferecidos cursos com tópicos 

científicos, ministrados por diversos palestrantes e, logo depois,acontecia uma saída 
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a campo, voltadaaos assuntos abordados (BISHOP, 2012). A participação no 

Cultura em Ação foi de forma bastante colaborativa, pois as decisões eram tomadas 

em conjunto entre o artista e o grupo designado.   

Ainda são poucos os exemplos de curadorias voltadas para práticas colaborativas, 

em que o público é convocado a contribuir com ideias e ações efetivas, anulando 

parcialmente a autoria de artistas e até curadores. 

Se um curador ou uma equipe de curadores optar por um projeto voltado para as 

questões de participação e colaboração, poderá enfrentar um desafio maior do que 

trabalhar com obras prontas e acabadas, devido aos conflitos inerentes de todo 

processo social, que surgem entre escolhas, definições e ações coletivas. Além 

disso, esse tipo de projeto corre o risco de não proporcionar resultados significativos 

para serem compilados em publicações, vídeos ou mesmo mostras em centros 

culturais. Pode-se dizer ainda que não há garantias de que um projeto participativo 

ou colaborativo promova trocas intelectuais significativas entre artista e público, mas, 

quem sabe, o resultado possa ser mais surpreendente para aqueles que 

participaram dos projetos do que muitas exposições que seguem a fórmula já 

consagrada do espaço neutro do “cubo branco”. 

 

Notas 

                                                 
1 O termo curadoria, como atividade do meio artístico, era pouco citado no Brasil antes da década de 1990, 
sendo mais o comum o uso de termos como: organizadores de exposições e comissários de cultura. 
 
2 Apesar de não constar a data que foi escrito o texto de Hélio Oiticica sobre o EsquemaGeral da Nova 
Objetividade no livro publicado pela editora Beco do Azougue, certamente o artista deve ter tido contato com o 
conceito de Obra Aberta de Umberto Eco por ser do mesmo período. Ou até mesmo com o artigo Obra de arte 
aberta de Haroldo de Campos, de 1955. 
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