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RESUMO  

Este artigo discute a memória das exposições da 8ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre, 2011) 
a partir do catálogo da exposição e a publicação Pedagogia no Campo Expandido, 

elaborados pela curadoria geral e pela curadoria pedagógica da 8ª Bienal respectivamente. 
Aproximando as duas publicações que partem de diferentes matrizes de memória, objetiva-
se apontar indagações e caminhos para pensar uma história da arte que considera as 
memórias que circundam exposições. As reflexões de Giorgio Agamben e Anna Maria 
Guasch são importantes para que as publicações possam ser entendidas como dispositivos 
de memória. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the memory of the exhibitions of the 8th Mercosul Biennial (Porto 
Alegre, 2011) from the catalog of the exposition and the publication Pedagogy in the 
expanded field, produced by the general curadory and pedagogy curadory from 8th Biennial 
respectively. Putting together two publications that part from different arrays of memory, this 
paper’s objective is to point inquiries and ways to think about a history of art that considers 
the memories that surround the exhibitions. The reflections of Giorgio Agamben and Anna 
Maria Guasch are important tools for understanding said publications as memory devices. 
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Sob enunciado Uma bienal não documenta, o curador da 8ª Bienal do Mercosul 
(Porto Alegre), José Roca (Bogotá, 1962), escreveu o trecho: 

Se a obra acontece no tempo, ou fora dos limites físicos do espaço 
expositivo, há que deixá-la viver (e morrer) aí. Nada mais frustrante 
do que uma exposição que documenta performances, ações, obras 
efêmeras e obras no território, que se apresentam para nós como um 
lembrete do que não pudemos experimentar. A menos que tenha 
sido concebida como obra, ou que tenha um valor contextual 
especialmente significativo, a documentação pertence ao arquivo, 
não à exposição. (ROCA, 2011, p. 19) 

Se a Bienal não documenta, fica a pergunta: de que modo a memória das 

exposições se estende no tempo? Quando não mais existirem obras expostas, falas 

de artistas, visitas mediadas, de que modo se acessa o acontecido durante os três 

meses de 8ª Bienal? Como observa Roca, a exposição de documentos que 

registram ações pode ser frustrante para o público que não vai vivenciar a 

experiência em sua totalidade. Mas o curador acrescenta: “a documentação 

pertence ao arquivo, não à exposição”, dando legitimidade a um lugar onde os 

documentos serão organizados para dar forma às memórias do que se passou. E 

que arquivo seria esse? Existem alguns caminhos pelos quais se pode trilhar e, 

neste artigo, discuto dois deles. 

Diante da provocação de Roca, perguntei-me: qual a importância da documentação, 

afinal de contas? Parece que desimportante não é, porque não são poucos os 

documentos que podem ser consultados, ao menos sobre as Bienais do Mercosul, 

assunto em questão. Grande parte dos documentos originados nas nove edições de 

Bienais que aconteceram até o momento podem ser encontrados no Núcleo de 

Documentação e Pesquisa (NDP), setor permanente da Fundação Bienal existente 

desde 2004. Outro espaço de compilação de materiais e, especialmente, imagens, é 

o website1 e a página do Facebook2 da Fundação. Durante as exposições, alguns 

projetos distribuíam folhetos ao público que podiam conter, dentre outras coisas, 

textos impressos discutindo ideias sobre arte e imagens produzidas por artistas. 

Nesses espaços é possível acessar fragmentos da memória das exposições de 

modos muito plurais, enriquecendo as discussões sobre a história das Bienais.  

Talvez não seja função das bienais documentar, mas a 8ª Bienal não se isentou de 

produzir memórias sobre si mesma de modo organizado e sistematizado ao menos 
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em duas publicações: o catálogo da 8ª Bienal do Mercosul e o livro Pedagogia no 

Campo Expandido, elaborado pela equipe curatorial e curadoria pedagógica, 

respectivamente. Mesmo sabendo dos limites dessas duas publicações para 

perceber a extensão das memórias que podem suscitar questões para a escrita da 

história da arte, opto nesse momento por analisá-las por terem sido elaboradas com 

a intenção de serem publicadas e, assim, disseminarem discursos, ideias, imagens, 

discussões. Como apontei anteriormente, existem outros meios pulsantes de 

acessar as memórias das bienais, mas os documentos que aqui analiso estão 

colados a uma proposta curatorial e abordam a 8ª Bienal sob diversos aspectos, 

produzindo uma discussão mais panorâmica sobre projetos e exposições. 

Analisando as publicações a partir do modo como essa memória disseminada opera, 

objetivo apontar caminhos e indagações para a escrita da história da arte a partir de 

exposições, considerando algumas imagens e discursos sem a intenção de esgotar 

as discussões, mas percebendo neles indícios de histórias concomitantes.  

A Bienal do Mercosul, a memória e a noção de dispositivo 

Recapitular ainda que brevemente história da Bienal do Mercosul pode colaborar 

para compreensão de sua importância no sistema da arte e para a escrita da história 

da arte, já que seu surgimento está associado a intenções de dar visibilidade 

internacional às produções oriundas do bloco econômico que batiza a Bienal.3 Mais 

que isso, buscava colocar a cidade de Porto Alegre no mapa das artes visuais por 

ser essa uma cidade que se encontra distante dos grandes centros (seja eles Rio de 

Janeiro – São Paulo ou Europa – Estados Unidos). Sob curadoria de Frederico de 

Morais, a 1ª Bienal do Mercosul tinha como enunciado curatorial o desafio de 

reescrever a história da arte latino-americana (1997, s/ p.), enfocando nas 

produções dos países do Mercosul e Venezuela como país convidado, sinalizando 

para a importância que as produções da América Latina tiveram para a história da 

arte global. A partir da 6ª edição, ficou conhecida como a bienal pedagógica por 

manter a equipe pedagógica como parte do corpo fixo da Fundação e por ter a figura 

do curador pedagógico nas equipes curatoriais. 

A 8ª Bienal do Mercosul teve como curador geral o já mencionado José Roca e o 

título Ensaios de Geopoéticas4 fazia alusão às distintas noções a partir das quais 
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artistas contemporâneos abordam discussões sobre localidade, território, 

mapeamento e fronteira. Discutia também o Mercosul como construção geopolítica e 

a cidade de Porto Alegre como um lugar a ser descoberto e ativado por meio da 

arte. Era preocupação de Roca repensar o modelo bienal, que “possa ser adaptado 

às condições locais e que seja efetivo em ativar a cena do lugar em que se realize.” 

(2011, p. 11).  

Também figura importante nessa edição da Bienal foi o curador pedagógico Pablo 

Helguera (Cidade do México, 1971) que, junto com Mônica Hoff (Butiá/RS, 1979), 

organizou a publicação Pedagogia no campo expandido. Segundo consta no texto 

curatorial do catálogo (2011, p. 13), o projeto pedagógico fez parte das decisões 

curatoriais de maneira integrada, muito provavelmente porque a conexão com os 

púbicos fosse algo importante para esse projeto curatorial.  

A partir desse ponto de vista, o público local não especializado torna-se alvo dos 

projetos elaborados e estratégias de ativação são desenvolvidas: Casa M5, 

Cadernos de Viagem6 e o próprio projeto pedagógico. A Casa M, em especial, é 

considerada um dos projetos-chave justamente por estabelecer relações com 

diversos públicos antes, durante e depois da Bienal acabar. Aliás, no texto presente 

na publicação pedagógica sobre a Casa M, Roca deixava ver uma vontade de que a 

Casa permanecesse para além da 8ª Bienal como um espaço permanente da 

Fundação Bienal (2011, p. 142). Em outro momento do catálogo, o curador escreve 

que “uma bienal deve encontrar formas de estender sua ação no tempo e, assim, 

neutralizar a depressão-pós-Bienal que aflige as cidades que as acolhem” (2011, p. 

19), apontando uma responsabilidade para os projetos curatoriais de permanecer de 

algum modo. 

A Casa M não permaneceu por muito mais tempo que as exposições da 8ª Bienal e 

hoje as ações curatoriais podem ser consultadas apenas por meio de textos, 

fotografias, entrevistas e das duas publicações que discuto nesse texto. Se a Bienal 

não permaneceu fisicamente, penso que ela permanece enquanto seus debates 

reverberam através dos dispositivos de memória, como as duas publicações em 

questão. Partindo da noção de dispositivo de Giorgio Agamben, é possível pensar 
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nos documentos inseridos em relações de poder, possuindo significativa força 

política e social na medida em que disseminam discursos e ideias através de sua 

estrutura, conforme escreve o autor: 

Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões 
e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as 
prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as 
fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com 
o poder é num certo sentido evidente, mas também a caneta, a 
escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 
navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não 
– a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos 
[...]. (AGAMBEN, 2009, p. 40-41) 

A partir da noção de dispositivo, Agamben traz uma dimensão política para tudo 

aquilo que de alguma forma exerce poder e que nos afeta enquanto sujeitos. Para o 

autor, os sujeitos seriam resultado da relação entre os seres viventes e os 

dispositivos que em muitas operações ocasionam múltiplos processos de 

subjetivação. Para Ana Maria Albani de Carvalho, as próprias exposições de arte 

podem ser entendidas como dispositivos, considerando as linhas de força (visíveis 

ou não; institucionais ou não) que atuam ao longo de uma exposição e 

transcendendo o dualismo entre o técnico e o simbólico frequentemente associado 

às exposições (2012, p. 57).  

Aproximando a discussão sobre o dispositivo com a memória, é possível pensar que 

os discursos (em texto e imagem) presentes nas publicações tanto geram memórias, 

quanto se entrelaçam às memorações dos que viveram a 8ª Bienal de modo não 

linear. Anna Maria Guasch escreve que começam no início do século XX, por 

geração de artistas, historiadores, historiadores da arte, filósofos, discussões sobre 

a memória cultural em termos de uma “sincronia espacial que busca novos modelos 

de escritura e imagem do relato histórico” (GUASCH, 2009, p. 239), se distanciando 

de uma cronologia linear para os acontecimentos. Essa sincronia espacial permite 

pensar que, enquanto dispositivos que afetam sujeitos, as duas publicações 

continuam circulando paralelamente, articulando memórias das mais distintas 

naturezas, como esse artigo que escrevo.  
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Enquanto dispositivos de memória, os documentos articulam tanto questões políticas 

quanto afetivas: políticas por veicularem discursos associados a uma instituição 

privada que é determinante para a cena artística de Porto Alegre; e afetivas porque 

movimentam memórias daqueles que foram afetados (de diferentes formas) por 

projetos ou trabalhos de arte das exposições. 

Nos parágrafos que seguem concentrarei a análise nas publicações buscando 

identificar algumas das linhas de força que operam nas publicações, seja através 

das imagens ou das entrevistas e depoimentos presentes. 

Publicações: entre memórias e discursos  

Apesar de, à primeira vista, o catálogo poder ser entendido como o espaço mais 

óbvio para morar a memória da exposição por ser um compromisso de boa parte 

das grandes exposições contemporâneas, ele provavelmente é ainda a principal 

fonte para consulta de pesquisadores e visitantes da 8ª Bienal. Justamente por isso, 

o catálogo possui um comprometimento técnico, demonstrando plantas dos espaços 

expositivos, imagens legendadas e informações biográficas sobre os artistas. O 

catálogo foi lançado antes que a 8ª Bienal tivesse início e vendido durante todo o 

período das exposições e, por esse motivo, não conta com imagens das obras no 

espaço expositivo. Possui 576 páginas informando dados sobre cada uma das 

exposições e das obras que foram apresentadas. Subdivide-se pelas mostras e 

projetos paralelos, apresentando textos de cada um dos curadores da equipe que 

refletem sobre o projeto específico que coordenou seguido de subsessões que 

contam brevemente sobre a poética de cada artista alternando com imagens. 

Já a publicação pedagógica não é algo tão frequente de ser produzido em 

exposições quanto os catálogos, o que dá outras portas de acesso à memória já que 

não tem o compromisso técnico que o catálogo possui. A própria escolha de 

elaborar outra publicação que fale da exposição a partir de um foco diferente já 

constitui um dado de atenção para pensar a memória. Isso se intensifica na medida 

em que observo no livro a apresentação, por exemplo, de depoimentos e textos 

oriundos de pessoas que participaram da Bienal. Com 427 páginas, o livro se divide 

em textos de pesquisadores, artistas, públicos, mediadores que discutem educação 
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e a 8ª Bienal, oferecendo um espaço de debate de ideias, construído a partir da 

curadoria pedagógica de Pablo Helguera e em parceria com Mônica Hoff.  

Ana Carvalho (2012) entende o catálogo como um objeto que participa da história da 

exposição como uma peça de design gráfico, para além da função de divulgação, 

documentação e registro. Importam as “opções técnicas de impressão, o uso de 

uma determinada fonte gráfica, tipo de papel, variedade de cores” (CARVALHO, 

2012, p. 53), além da composição/edição dos textos e o tamanho das imagens. 

Penso que a publicação pedagógica também pode ser assim entendida por também 

estar inserida na rede de relações institucionais da 8ª Bienal. Dentro dos limites 

desse artigo, parto dessas noções para elencar dois modos de operar a memória 

(ainda que outros tantos pudessem ser discutidos) com o objetivo de visualizar 

indícios de outras histórias dentro de uma narrativa institucional: a) imagens – 

considerando técnica, tamanhos, cores a partir de algumas imagens que afetam a 

memoração visual da exposição; b) depoimentos e entrevistas – atentando para os 

modos formais e conceituais que outros discursos são inseridos nos documentos.  

a) Imagens 

No catálogo da 8ª Bienal, as imagens são muito frequentes com funções diferentes: 

seja para ilustrar as estratégias expográficas, seja para apresentar a organização 

das obras através de plantas de alguns dos espaços expositivos ou para situar o 

contexto poético no qual os artistas se inserem através de imagens de trabalhos 

anteriores. As imagens aparecem de tamanhos distintos, acompanhando os textos 

ou ocupando uma página inteira logo que um artista é apresentado no catálogo. A 

imensa maioria das imagens são coloridas, sendo preto e branco apenas quando 

assim o eram no original. Essas imagens tentam dar conta tanto dos aspectos mais 

gerais dos trabalhos (mapas, lugares, pessoas envolvidas, projetos dos artistas para 

futura execução) quanto de detalhes (fotografias aproximadas das obras, objetos de 

instalações, partituras). Também é pelas imagens que o catálogo tenta dar conta 

dos vídeos-arte das exposições através de frames, demonstrando apenas alguns 

fragmentos dos trabalhos. 
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O fato do catálogo ter sido elaborado antes da exposição começar afeta diretamente 

a memória com a qual nos relacionamos. Talvez a apresentação das plantas de 

algumas exposições possam dar notícias da organização das obras no espaço, 

sabendo que a proximidade de uma obra com outra afeta diretamente a experiência 

do espectador. A importância das plantas no catálogo talvez possa ser medida por 

seu tamanho: cada uma das três que são reproduzidas ocupam duas páginas do 

catálogo. 

 

Planta do Armazém 4, Exposição Geopoéticas, 2011 
Catálogo da 8ª Bienal do Mercosul, 2011, p. 32-33 

 

Recorrente entre as imagens é a inserção de projetos de obras/instalações 

substituindo fotografias dos trabalhos inseridos na exposição. Sejam quais forem as 

razões que levaram a inserção de tais projetos, por decisão de alguém, um 

documento de trabalho do artista veio a se apresentar como parte importante num 

processo de produção de memória da 8ª Bienal. Ao mesmo tempo em que existe a 

possibilidade de essa decisão ter sido tomada em função de o catálogo ser lançado 

antes da 8ª Bienal ter iniciado, ela também possibilita desdobramentos para o 

trabalho de arte, especialmente porque um projeto dá visibilidade para questões que 

no contato com a instalação se pode perder. 
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Barthélémy Toguo (1967)  
Projeto para a 8ª Bienal do Mercosul, 2011  

Técnica mista  
Catálogo da 8ª Bienal do Mercosul, 2011, p. 77 

 

O projeto de uma instalação pode ser entendido como o registro do antes, da 

constituição da ideia que, por estar no catálogo, ainda reverbera. Se pensarmos nas 

imagens a partir das agitações que provocam no seu tempo, o projeto se torna 

capaz de ocupar um local de memória de maneira intensa, viva, configurando um 

constante vir a ser de algo que já passou.  

Como no catálogo, na publicação Pedagogia no campo expandido as imagens são 

coloridas, mas seu uso é bem mais restrito. No entanto, nas últimas páginas da 

versão em português do material, existem vinte e uma fotografias organizadas em 

seis páginas que apresentam cenas cotidianas do acontecimento da 8ª Bienal. 

São apresentadas fotografias que dizem respeito ao curso de formação de 

mediadores, formação de professores, mediações, performances, acontecimentos 

na Casa M, e o encontro de públicos com as obras ou com artistas. De acordo com 

a razão de ser de uma publicação pedagógica, as fotografias demonstram a ativação 

dos encontros que o projeto pedagógico podem ter suscitado. As fotografias não 

demonstram as angústias e insucessos que um processo dialógico como o que o 

projeto educativo pretendeu certamente pode ocasionar. A busca por memórias 

pessoais e coletivas mais profundas ficam a cargo de pesquisas que as procurem 

em outros materiais. Mesmo assim, essas imagens exercem um papel importante 
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porque provocam a constituição de uma memória que dá notícias dos tantos 

acontecimentos estendidos no tempo que a 8ª Bienal pode ter provocado, como 

desejava Roca.  

 

Algumas fotografias presentes na publicação  
Pedagogia no campo expandido, 2011, p. 154-155 

 

a) Depoimentos e entrevistas 

Por ter sido lançada nas últimas semanas da 8ª Bienal, a publicação Pedagogia no 

campo expandido apresenta alguns depoimentos relativos às exposições, capazes 

de colocar algumas memórias em circulação. São dezessete depoimentos de 

curadores, professores, público visitante, jornalistas, mediadores e outros atores que 

expressam suas experiências com a 8ª Bienal. Do ponto de vista da pesquisa sobre 

a 8ª Bienal, os depoimentos oferecem a possibilidade de contato com a memória da 

exposição que parte da experiência individual e da visão que pessoas com os mais 

distintos interesses. Em diversos casos são depoimentos emocionados que 

associam a experiência da Bienal com suas vidas.  Em outros casos os depoimentos 

discutem questões teóricas, refletindo sobre as questões curatoriais e suas 

significações para as artes visuais. A publicação não indica em que situação os 

depoimentos foram recolhidos e por quem, se gravados ou escritos, se captados 

pessoalmente ou enviados por email, nem quais os critérios de seleção. Esse talvez 

seja um trabalho importante para futuras pesquisas, já que as circunstâncias em que 

se deu a publicação desses depoimentos dizem muito da maneira como a memória 
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da instituição é registrada (e, nesse caso, publicada). Ainda assim, a decisão de 

Helguera e Hoff de inserir os depoimentos na publicação oferece pistas sobre os 

diversos modos que as memórias coletivas e individuais podem operar na 

circunstância institucional e sobre o potencial que outros discursos para além dos 

curadores e gestores podem ter para a história das exposições. Certamente as 

palavras e o papel não são capazes de dar conta do que se passou, mas 

compreender como uma proposta curatorial – que se propõe a não terminar em si 

mesma, mas reverberar no tempo – permanece, constitui um desafio para os 

historiadores da arte. 

Ligada a essa questão, no catálogo da 8ª Bienal também são possíveis de identificar 

algumas tentativas de dar espaço à memória. Por estar entre as estratégias de 

ativação e exposição, o projeto Cadernos de Viagem era resultado de algo vivido em 

diferentes lugares do Rio Grande do Sul, em alguns casos em parceria com distintas 

comunidades. Quando o catálogo foi elaborado existiam apenas projetos do que 

seria exibido no Cais do Porto, os artistas tinham realizado suas expedições nos 

meses anteriores e os trabalhos ainda não estavam no espaço expositivo. No texto 

da curadora Alexia Tala (2011, p. 292) que apresenta o projeto Cadernos de 

Viagem, são articuladas reflexões que dizem respeito à discussão da prática artística 

in situ que, apoiada em pesquisadores e teóricos, reflete sobre as mudanças que 

esse tipo de produção artística já provocaram nas definições de arte7 e que 

continuam sendo provocadas, posto que as obras em questão não funcionam 

apenas no local onde foram produzidas, mas também em exposições, “[...] sem 

negar que nasceu influenciada pelas características e pelas especificidades de um 

local determinado.” (2011, p. 295).  

Nesse caso, a própria exposição Cadernos de Viagem já tinha como elemento a 

memória dos artistas que se relacionava com as viagens e com as comunidades 

com quem se envolveram. No catálogo a memória se articula através dos textos a 

respeito das obras – que em maior ou menor grau estão relacionados com a viagem 

em si – e também através de pequenas entrevistas. Nelas, Tala questiona os artistas 

a repeito do processo em que as obras foram desenvolvidas, perguntando a respeito 

do deslocamento do artista; sobre a recepção da comunidade; sobre o resultado-



 

283 PUBLICAÇÕES DA 8ª BIENAL DO MERCOSUL COMO  
DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTÓRIA DA ARTE 

Helena dos Santos Moschoutis / PPGAV – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

obra que viria a ser desenvolvido no Cais do Porto; a respeito do cunho social que 

alguns trabalhos possuíam como pano de fundo. 

Assim como nos depoimentos, as entrevistas não dão conta das memórias 

produzidas, já que se trata de um processo que afetou diferentes pessoas de 

maneiras muito distintas. As entrevistas podem ser entendidas como pistas e 

expandem um pouco as noções desenvolvidas pelo projeto já que a curadora divide 

(ainda que minimamente) o discurso com os artistas, dando notícias de outros 

discursos produzidos.  

Considerações finais 

Partindo de diferentes matrizes de memória, as publicações oferecem a 

pesquisadores e historiadores distintas possibilidades de acessar essa história. 

Enquanto que uma dá espaço para que os discursos dos artistas e o processo de 

produção poética apareça, a publicação pedagógica parece se preocupar em 

registrar o encontro dos públicos com os trabalhos de arte e legitimar discursos de 

sujeitos que não necessariamente fazem parte do meio artístico. Mesmo com 

diferenças, as duas publicações se aproximam por não apenas descreverem 

intenções curatoriais e produções artísticas, mas estarem inseridas no debate sobre 

curadoria e pedagogia a partir da disseminação de textos que discutem questões 

bastante contemporâneas sobre as funções sociais das (grandes) exposições de 

arte: isso também é peça importante para a escrita dessa história que está articulada 

em uma rede de discussões. 

Dentro do recorte que escolhi para esse artigo, é possível perceber que ao menos o 

catálogo não se distancia de um formato tradicional que tenta dar conta das 

informações relativas aos artistas que expõem e às obras apresentadas, enfocando 

muito mais a figura do artista (grande parte das vezes de fora de Porto Alegre) do 

que nas relações ativadas na cidade ou no Rio Grande do Sul. A memória dessas 

ativações tão desejadas pelo projeto curatorial fica aparente, por exemplo, nas 

circunstâncias que apontei, seja através das entrevistas, fotografias, depoimentos ou 

mesmo pelas narrações curatoriais dos projetos. Essas circunstâncias podem ser 

exploradas como indícios de ricas contribuições para a constituição da história da 8ª 
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Bienal, mesmo que a qualidade da relação entre essas memórias e seu registro 

fique ainda como uma questão em aberto que fica para futuras pesquisas.  

Como escreveu José Roca, uma bienal não documenta: quem o faz são os atores 

que a pensaram e transitaram em seus espaços, buscando estender suas memórias 

no tempo. Nesse estender-se, a memória está não apenas no arquivo como um 

lugar físico e estruturado, mas também através dessas publicações que circulam 

como dispositivos, sendo lidas, relidas e interpretadas. Por outro lado, as decisões 

curatoriais nas publicações demarcam a disseminação de um discurso político 

apresentando produções artísticas/curatoriais que acontecem na relação e nos 

encontros com o outro. Nessa perspectiva, pensar a memória dessas exposições 

constitui um desafio por transcenderem os limites institucionais, reverberando de 

modo pulverizado, gerando problemas aos historiadores e teóricos da arte que 

procuram caminhos sensíveis para dizer de obras e projetos que se estendem por 

outras regiões, pessoas e tempos.  

Por ora, concluo que as duas publicações analisadas lançam visões panorâmicas 

sobre as exposições da 8ª Bienal ao mesmo tempo em que abrem brechas para 

outras histórias dentro dessa história: ao apresentarem discursos de artistas, 

mediadores, públicos e também projetos de trabalhos de arte da 8ª Bienal, os 

documentos nos levam a pensar, por exemplo, sobre as condições de produção dos 

trabalhos e sobre as muitas afetações que as exposições geraram. Pensar a história 

da arte a partir da memória das exposições envolve estar atento às brechas que 

podem abrir caminhos para refletir sobre as dimensões políticas e afetivas que se 

entrecruzam no percurso de uma exposição.  

                                                             
Notas 
1
 Website da Fundação Bienal do Mercosul. Disponível em: <http://www.fundacaobienal.art.br/site>. Acesso em: 

30/05/2015. 

2
 Página no Facebook Fundação Bienal do Mercosul. Disponível em: <www.facebook.com/bienalmercosul>. 

Acesso em: 30/05/2015 

3
. O Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico fundado em 1991, afetou as intenções primeiras da 

Bienal do Mercosul. Em texto de apresentação no catálogo da 1ª Bienal, o então Diretor Presidente Justo 
Werlang escreveu sobre as intenções de aproximar os povos dos países do Mercosul: “é necessário 
conhecermos nossas culturas para valorarmos corretamente o que somos, e o que podemos construir juntos. 
Nossas sociedades avançam na medida em que reconhecem e respeitam sua essência, cuja melhor 
manifestação é a arte” (WERLANG, 1991, s/ p.). 
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4
 A proposta curatorial se organizava especialmente em três frentes, tendo cada uma delas projetos/exposições 

que podiam se apresentar durante o período da Bienal propriamente dito ou acontecer antes ou depois: as 
estratégias expositivas (Além Fronteiras, Eugênio Dittborn, Geopoéticas e Cadernos de Viagem), as estratégias 
ativadoras (Cidade não vista, Casa M, Continentes e, novamente, Cadernos de Viagem) e o projeto pedagógico 
sob curadoria de Pablo Helguera.  

5 A Casa M, consistiu em uma casa no centro de Porto Alegre que foi inaugurada três meses antes do início das 

exposições da 8ª Bienal com a intenção de criar uma comunidade temporária com a população local. Possuía 
uma programação elaborada por um corpo conselheiro que incluía projeto pedagógico e pessoas de outras áreas 
atuantes na cena cultural de Porto Alegre. 
6
 Cadernos de Viagem parte de uma experiência de viagem dos artistas a comunidades ou lugares do Rio 

Grande do Sul e culminaram em exposições individuais em outras cidades e em uma exposição coletiva no 
Armazém 7 do Cais do Porto de Porto Alegre durante a 8ª Bienal. 
7
 Segundo Alexia Tala, a ideia de site specific está associada a uma produção para um lugar determinado, que 

mexeu nas noções de arte e lugares da arte ao longo do século XX. A questão a qual Cadernos de Viagem se 
associou leva em conta o lugar para a produção da obra, mas não necessariamente onde ela deva permanecer. 
(TALA, 2011, P. 295). 

 

 

Referências 

AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo?. In: O que é o contemporâneo? e outros 
ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009. 

CARVALHO, Ana Maria Albani. A exposição como dispositivo na arte contemporânea: 
conexões entre o técnico e o simbólico. In: Revista Museologia & Interdisciplinaridade / 

Universidade de Brasília, Brasília, v. I, n°. 2, julho/dez, 2012. P. 47-58. 

Ensaios de Geopoética: 8ª Bienal do Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul, 2011. Catálogo de exposição.  

GUASCH, Anna Maria. Os lugares da memória: a arte de arquivar e recordar. Trad. Daniela 
Kern. In: Revista Valise / Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. 3. n°. 5, ano 3, 
julho, 2011. P. 237-264. 

HELGUERA, Pablo; HOFF, Mônica (orgs.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: 

Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011. 

 

 

Helena dos Santos Moschoutis  
Mestranda em Artes Visuais – ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, sob orientação da Professora Dra. Mônica Zielinsky. Graduada em Artes Visuais – 
Licenciatura, pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). É mediadora do Projeto de 
Extensão da UFPel Patafísica: Mediadores do Imaginário coordenado pela Professora Ms. 

Carolina Rochefort.   


