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RESUMO 

A invenção do curador independente, associada ao aumento de exposições internacionais 
de arte contemporânea no modelo bienal – plataformas privilegiadas para importantes 
projetos curatoriais –, fazem das exposições hoje o principal espaço de troca na economia 
política da arte. O presente artigo comenta algumas tendências fortemente difundidas no 
pensamento curatorial contemporâneo, mostrando como a curadoria tem absorvido 
questões da arte, em uma espécie de institucionalização da crítica institucional, orientando-
se para o social e interpelando objeto, artista e público. 
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ABSTRACT 

The invention of the independent curator, associated with the increase of international 
exhibitions of contemporary art within the biennial model – privileged platforms for major 
curatorial projects – makes exhibitions now the main trading space in the politics of art 
economy. This article discusses some trends strongly widespread in contemporary curatorial 
thought, showing how the curatorship has absorbed art issues, in a kind of  institutionalization 
of institutional critique, guided to the social and interpellating object, artist and audience. 
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A discussão sobre a curadoria contemporânea tem usualmente se organizado em 

torno de duas esferas, uma institucional, ligada historicamente ao colecionismo e à 

formação de museus na Europa moderna, e outra independente, vinculada à 

organização de exposições temporárias, sem o compromisso de estabelecer 

políticas de inventário institucionalizadas e voltada, portanto, à exibição. 

Entretanto, parece urgente a necessidade de se pensar a curadoria em termos de 

um campo expandido, como proposto por Kate Fowle (2007), em referência ao 

ensaio de Rosalind Krauss "A escultura no campo ampliado", de 1979.  

Em seu ensaio, Krauss descreve como "operações críticas" tais 
como a história da arte e a crítica tem historicizado práticas artistas 
de modo a criar uma trajetória praticamente perfeita para o 
desenvolvimento da escultura como uma categoria "ligada 
historicamente". Em contraste, ao invés de tentar atenuar as rupturas 
que ocorreram no campo, [Krauss] reconhece que elas são sintomas 
de mudanças nas condições culturais […]. Como resultado, ela 
mapeia a estrutura teórica de um campo ampliado da escultura que 
reconhece inconsistências e transgressões. (FOWLE, 2007, p. 33-
34)1 

 

Com isso, ela barca, por consequência, no termo “escultura” uma grande 

heterogeneidade de manifestações artísticas tais como: “pilhas de lixo enfileiradas 

no chão, toras de sequoia serradas e jogadas na galeria, toneladas de terra 

escavada do deserto ou cercas rodeadas de valas” (KRAUSS, 1984, p. 89) ou ainda 

“corredores […] com monitores de TV ao fundo; […] fotografias documentando 

caminhadas campestres; espelhos dispostos em ângulos inusitados em quartos 

comuns; linhas provisórias traçadas no deserto” (KRAUSS, 1984, p. 88). 

Fazendo um paralelo, a "instituição" é hoje não apenas o museu, mas uma indústria 

que cresce ao redor do "fazer exposições" (FOWLE, 2007, p. 32). Isso significa dizer 

que a categorização da curadoria em independente e institucional é simplista porque 

mantém uma aliança, onde supostamente alguns aspectos da profissão continuam 

historicamente ligados. É uma visão, portanto, que não “pressupõe a aceitação de 

rupturas definitivas e a possibilidade de olhar para o processo histórico de um ponto 

de vista da estrutura lógica” (KRAUSS, 1984, p.93). 

Krauss mapeia a história da escultura em três momentos. O primeiro corresponderia 

à escultura associada à ideia de monumento. Em um segundo momento, com a 
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passagem para o moderno, a escultura, ao perder o pedestal perde também o 

sentido de lugar e se torna autorreferencial, ganhando grande autonomia. Em um 

terceiro momento, que corresponderia ao chamado pós-modernismo, com início 

datado em meados dos anos 60, a escultura, ao inserir-se em novos espaços como 

a cidade, teria se transformado numa combinação de exclusões e poderia ser 

definida pela sua negatividade: ela seria não-paisagem e não-arquitetura. 

Da mesma forma a curadoria pode ser tratada em três momentos distintos. Um 

primeiro em que a figura do curador está ainda muito associada à etimologia da 

palavra “curadoria”, que vem do latim, curare, que significa cuidar, zelar, tratar. A 

curadoria tem suas origens no colecionismo, que remonta ao século XVII, ao 

renascimento e até mesmo ao helenismo. Era ocupação de grandes connoisseurs, 

que exibiam para um determinado público coleções que poderiam ser compostas de 

objetos arqueológicos, pinturas e esculturas. Os connoisseurs eram também 

conservadores e poderiam estar a serviço da corte (século XVII) – como David 

Teniers –, do Estado (século XIX) – como Dominique Vivant-Denen –, ou ainda a 

serviço dos administradores de museus, como na emblemática figura de Alfred Barr 

à frente do MoMa no início do século XX. 

O segundo momento acontece quando, tal qual a escultura, a curadoria passa por 

uma perda do lugar, e surge a figura do curador independente, a serviço de artistas 

e empresas patrocinadoras, e representada frequentemente na historiografia da arte 

na figura paradigmática de Harald Szeemann, além de curadores tais como Seth 

Siegelaub, Pontus Hultén e Walter Hoops. 

Nos anos 1960, quando a arte começou a trazer para si novas questões envoltas em 

experimentações – a exemplo da escultura com novas materialidades e o site-

specific –, começaram a surgir exposições temporárias e espaços alternativos, tais 

como a Kunsthalle (1918), na Suíça, e o Museu de Arte Temporária (1974), nos 

Estados Unidos, para expor essa nova arte. O novo tipo de curador começa a 

ocupar este lugar, tornando-se independente dos museus e passando a sugerir 

temas e propor projetos aos artistas. 

 “Quando as atitudes se tornam forma”, mostra feita em 1969 por Harald Szeemann 

na Kunsthalle Berna, trabalhou comportamentos e gestos que resultariam em arte. 
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Em entrevista a Obrist, Szeemann relata a origem do conceito da mostra: ao visitar o 

ateliê do artista holandês Reineir Lucasse juntamente a Eduard de Wilde2, teve a 

oportunidade de conhecer a obra de seu assistente: 

O assistente era Jan Dibbets, que nos cumprimentou atrás de duas 
mesas: uma com néon saindo da superfície, outra com grama, que 
ele estava molhando. Eu fiquei tão impressionado com aquele gesto 
que disse a Edy: ‘Certo. Eu sei o que fazer: uma exposição que se 
concentre em comportamentos e gestos como o que eu acabei de 
ver’. (OBRIST, 2010, p. 87) 

 

Sessenta e nove artistas foram convidados a participar da mostra, provindos de 

tendências tais como a arte povera, arte conceitual e minimalista dos EUA e Europa. 

A exposição foi pensada a partir de ações dos artistas e se estas poderiam assumir 

forma material ou permanecer imaterial. Michael Heizer quebrou a calçada, Robert 

Barry iluminou o telhado, Richard Long documentou caminhadas pela montanha, 

Lawrence Weiner retirou um metro quadrado da parede. De acordo com Szeemann, 

“a Kunsthalle se tornou um laboratório real e um novo estilo de exposição nasceu: 

um caos estruturado” (OBRIST, 2010, p. 88). 

A partir daí a curadoria independente foi cunhada e moldou-se como uma atividade 

criadora na medida em que temas são propostos pelo curador, funcionando, muitas 

vezes, como base para a instauração artística como produtora de sentidos. Dessa 

forma, tem se estreitado a fronteira entre o artista e o curador ao se imiscuir os 

papeis desses a ponto de se falar hoje em “curador-autor” e “curadoria artística”. 

Se o curador passa a ser cada vez mais independente dos museus, o mesmo não 

ocorre em relação a uma indústria cultural3 que se consolida em meados da década 

de 1990, pautada em políticas de animação cultural, o que corresponde na 

comparação proposta aqui, ao terceiro e último momento da curadoria. 

Políticas culturais contemporâneas fizeram com que as exposições sejam hoje: 

[…] o principal espaço de troca na economia política da arte, onde o 
sentido é construído, mantido e, ocasionalmente, desconstruído. Em 
parte espetáculo, evento sócio-histórico, dispositivo de estruturação, 
as exposições - especialmente de arte contemporânea - estabelecem 
e administram os significados culturais da arte”. (GREENBERG; 
FERGUSON; NAIRNE, 1996, p. 2) 
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Desde meados da década de 1990 vem ocorrendo uma enorme expansão da 

quantidade de exposições internacionais no mundo. Marieke van Hal, diretora 

fundadora da Biennial Foundation4 e pesquisadora do departamento de curadoria do 

Royal College of Art, aponta que nesse período surgiram aproximadamente cem 

bienais de arte contemporânea, inseridas no que pode ser considerado um processo 

de globalização do sistema artístico internacional até então restrito aos grandes 

centros da arte moderna: Nova York, Londres, Paris e Berlim. Com isso, países e 

regiões emergentes possuem bienais criadas recentemente, tais como Bruxelas, 

capital da União Europeia; Rússia, Índia e China, pertencentes aos BRICS; 

Singapura, pertencente aos Tigres Asiáticos, além de países do Oriente Médio. 

(SEABRA, 2016, p.3) 

Spricigo (2009) mostra que esse “efeito Bienal” é contemporâneo ao  processo de 

reestruturação geopolítica após a queda do Muro de Berlim, no qual diversas 

cidades buscaram se reposicionar em um novo cenário global descentralizado que 

reconfigurava a polarização política entre Ocidente e Oriente vigente durante a 

Guerra Fria. A partir da década de 1990, as importantes mudanças no cenário 

político e econômico mundial implicaram, entre outras coisas, a saída do Estado 

como o grande investidor e o declínio de temas como a produção massificada e o 

planejamento das cidades e sua substituição pela gestão empresarial do espaço 

urbano (ARANTES, 1999). 

Nesse cenário, houve uma fusão entre a promoção de culturas locais e os interesses 

econômicos das cidades que abrigam exposições. Isto corresponde a uma ligação 

intrínseca entre cultura e economia e diz respeito, nas teses de Jameson (1991) e 

Harvey (2007), à transição de um regime de monopólio para um regime 

crescentemente estetizado e transnacional de capitalismo, que promove o consumo 

individualizado e a fragmentação do espaço urbano. Neste contexto, as exposições 

no modelo bienal geram uma concorrência por capital simbólico5, por quotas de 

mercado e por monopólios. Há ainda as demandas políticas e econômicas locais por 

significação cultural e por supremacia, exacerbando as singularidades de 

determinadas culturas e locais. Dessa forma, as grandes exposições contribuem no 

estabelecimento de nichos de mercado e na atração de um público internacional no 
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sentido de gerar capital cultural, bem como novas fontes de renda decorrentes do 

turismo de arte (SEABRA, 2016, p. 4). 

Nesse contexto, onde as exposições-eventos contribuem para moldar novas 

relações socioculturais e políticas em um mundo globalizado e onde elas 

constituem-se como pontos de referência, espaços polarizadores para a legitimação 

de certas práticas artísticas e curatoriais dentro da indústria cultural global, 

expandiu-se ainda mais as funções do curador independente. 

O curador contemporâneo é hoje uma proeminente figura a serviço da indústria 

cultural, que tem como competência primordial a mediação, produzindo e 

comissionando obras de arte temporárias, facilitando residências, editando livros de 

arte e organizando eventos. Sua posição mudou de um coinnoisseur, de presidir 

sobre o gosto e ideias presentes na arte para a experimentação e a arbitragem 

(FOWLE, 2007). 

Mais do que isso, o curador de grandes exposições internacionais opera como um 

mediador que conecta complexas redes de conhecimento global. É como um agente 

intermediário “de certas formas de representação dentro de um dado contexto de 

exposição e a superestrutura da economia cultural internacional”6 (O’NEILL, 2012, p. 

73). 

Dessa forma, através de um sistema de mediação subjetiva os curadores 

contemporâneos contribuem com a construção de “uma ideia fragmentada de 

globalização”, enquanto as bienais representam um “senso organizado do mundo da 

arte em fluxo livre com o mercado” (O’NEILL, 2012, p.74–75). Essa relação com o 

mercado aparentemente sem fricções teria esvaziado de carga política a arte 

contemporânea e a reduziria a uma tendência mercantilizada e facilmente 

consumível, de acordo com alguns críticos.7 

Restaria lugar para a crítica neste sistema da arte que se constituiria como um 

verdadeiro star system, em que as bienais se constituem como janelas onde a nova 

arte é primeiro exposta para então ser sancionada pelo mercado de arte e onde 

alguns artistas e curadores estrelas representariam marcas de sucesso orientadoras 

para uma exposição rentável? 



 

69 NOTAS SOBRE TENDÊNCIAS DA CURADORIA CONTEMPORÂNEA DENTRO DO MODELO BIENAL 

Jessica Seabra / Mestranda IAU – USP 
Comitê de Curadoria 

 

Nota-se que a curadoria recentemente absorveu e ressignificou algumas tendências 

da arte, de modo a identifica-las como características importantes que colocam em 

discussão a própria função e destino das mostras no entendimento de seu momento 

histórico. Neste artigo considera-se relevante a prevalência, desde meados dos anos 

2000, de influências da “critica institucional”, da “arte participada”, consequência de 

uma virada social na arte e da “virada educacional”, presente em métodos e 

processos de concepção e mediação das exposições. 

Crítica ou crise institucional 

Tornou-se recorrente a crença de que a arte está intrinsecamente provida do poder 

da crítica. Isto é provavelmente uma herança da modernidade, onde a crítica se 

converteu em uma de suas qualidades essenciais. “Durante quase dois séculos ser 

moderno significou essencialmente ser crítico: […] tanto em política e na vida social 

como na arte” (BUDEN, 2008, p.170). 

Outro conceito que tem acompanhado a ideia e a prática da crítica moderna é a 

ideia de crise. A experiência moderna também se embasa na crença de que há uma 

autêntica interação entre crítica e crise. Dessa forma, o diagnóstico de uma crise 

implica a necessidade de uma crítica e um ato de crítica implica a consciência de 

uma crise. Isto se aplica muito claramente ao desenvolvimento da arte moderna. É 

através da dialética da crítica e da crise das formas modernas que entendemos, por 

exemplo, o realismo como uma reação crítica a crise do romantismo ou a ideia de 

arte abstrata como uma critica a arte figurativa, a qual, após esgotar seu potencial, 

havia entrado em crise (BUDEN, 2008). 

Crítica institucional, por conseguinte, é um conceito cunhado a partir de estudos 

sobre as neovanguardas artísticas da virada da década de 1960–70, momento em 

que muitos artistas tomaram consciência de uma crise, qual seja: na sociedade pós-

fordista a arte se tornou um campo de produção de conhecimento semelhante a um 

objeto de consumo, uma mercadoria comercializável. Começaram então a incitar 

reflexões acerca do fazer artístico e a obra deixou de ser um fim em si mesma e 

passou a discutir contextos, em uma espécie de autocrítica das condições e das 

possibilidades do fazer artístico e suas condições de produção. Desenvolvia-se 

dessa forma a consciência de que as coisas no mundo da arte poderiam ter sido 
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sempre de outra forma e de que cada ordem funda-se na exclusão de outras 

possibilidades. 

Nesse sentido, os artistas colocavam a arte e outras práticas radicais – intervenções 

artísticas, escritos críticos ou ativismo artístico político –, contra as instituições 

artísticas, principalmente o museu de arte – contra as suas funções sociais, 

ideológicas e de representação. Isto acontecia como resposta a um mercado 

investidor em arte que tem nos museus, galerias e grandes exposições um 

termômetro de seus investimentos. 

A Crítica Institucional reconheceu o “caráter parcial e ideológico da autonomia 

artística” (FRASER, 2014, p. 2), uma vez que toda arte poderia tornar-se 

commoditie, podendo ser exploradas e gerar lucros econômicos e simbólicos. Então, 

“[…] a Crítica Institucional desenvolveu-se não como mais um ataque a essa 

autonomia, mas, antes, como uma defesa da arte (e das instituições da arte) contra 

tal exploração” (FRASER, 2014, p. 2) econômica que subverte o fim e altera o valor 

da arte. Isto suscitou reflexões sobre os “mecanismos discursivos e sistêmicos de 

reificação e instrumentalização, como na obra de Broodthaers ou Haacke”, ou ainda 

o desenvolvimento de “práticas pós-estúdio rigorosamente transitórias que resistiram 

diretamente à comoditização, como na obra de Asher ou Buren” (FRASER, 2014, 

p.2–3). 

Tomemos como exemplo “The Function of the Museum”, texto publicado 

originalmente em 1973, em que Daniel Buren afirma que o museu é um espaço 

privilegiado e que possui função tripla: estética, econômica e mística (BUREN, 1983, 

p.188) as quais atuariam na validação, valoração e consolidação do que é arte. 

Buren aponta estratégias de seleção e coleção de museus e como estas possuem 

motivações econômicas. De acordo com ele, “se um trabalho se abriga no Museu-

refúgio, o faz porque encontra ali seu conforto e enquadramento; um enquadramento 

que é considerado natural enquanto é meramente histórico”8 (BUREN, 1983 p. 189).  

Um trabalho de arte que ao mesmo tempo critique e esteja inserido nas instituições 

de arte se justificaria então pela contundência em discutir modelos que são impostos 

e aceitos sem muitos questionamentos. 
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Essa discussão reverberaria em projetos artísticos dos mais diversos tipos, entre 

eles o Museu de Arte Moderna (1968–1972) de Marcel Broodthaers. Nele o artista 

desestabilizaria hierarquias operando como diretor, curador, artista, montador de 

exposição, mediador. O museu não tinha sede definida e aconteceria em seções, 

cuja mais conhecida seria o “Departamento das Águias”. Broodthaers mimetizou 

elementos comuns ao funcionamento de um museu, como a divulgação e o evento 

de abertura, além de colocar em um mesmo local produção e recepção, fundindo 

ateliê e museu. Os objetos expostos não eram obras de arte, mas sua intenção não 

era retira-los do mundo real e conferir a eles uma aura artística ao inseri-los no 

museu, como Duchamp. Ao contrário, as etiquetas de identificação atestavam a 

origem mundana dos objetos. A obra de arte ali era a instalação como um todo. Com 

isso Brodthaers remonta a discussão à separação definitiva entre ateliê e museu no 

século XIX, período este que é marcado pela consolidação do museu como 

formador de uma história cultural da arte e como um “aparato de reificação cultural 

que tudo engloba” (FRASER, 2014). 

A Crítica Institucional é definida, portanto, por sua metodologia de especificidade do 

site9 criticamente reflexiva (“critically reflexive site-specificity”). Distingui-se de 

práticas site-specific porque ao invés de lidar com aspectos puramente físicos, 

formais ou arquitetônicos de lugares, ela lida com sites, instituições, situações do 

sistema da arte como sites sociais, como conjuntos estruturados de relações sociais 

(FRASER, 2012) com sua hegemonia particular. As estratégias utilizadas na crítica 

institucional, como visto, são informadas “por uma abordagem teórica que traz à 

tona o caráter discursivo do social e revela como é através de uma multiplicidade de 

práticas discursivas que ‘nosso mundo’ é construído”10 (MOUFFE, 2012). Para isso, 

a análise parte de dentro do sistema e a ele se direciona. 

A partir de meados da década de 1960 e mais sistematicamente a partir da década 

de 1980, muitos museus começaram a desenvolver estratégias críticas e reflexivas 

através do diálogo estabelecido com os próprios artistas que questionavam os 

sistemas de poder estabelecidos que emergiam nas práticas museológicas. Após a 

abertura da instituição aos artistas associados à crítica institucional, denunciou-se a 

rigidez dos sistemas de interpretação presentes no museu. A partir de então, artistas 
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e as próprias instituições revelariam a existência de narrativas múltiplas, colocando 

em cheque a própria historiografia das instituições. 

Com a proliferação de bienais e outras exposições periódicas de arte 

contemporânea nos anos 1990, estas também se tornam parte do sistema da arte, 

se tornaram também “instituição” e criticáveis, especialmente por seus modos de 

produção e inserções em um sistema cultural globalizado. 

Esse processo ocorre conjuntamente ao surgimento de novas abordagens de arte 

que se configurariam como uma tentativa de embaralhar arte e vida. Apesar de 

remeter ao imaginário das vanguardas artísticas do século XX, as novas abordagens 

artísticas não assumiam estratégias vanguardistas, seja a das vanguardas de raiz 

dadá-surreal, em uma tentativa de mudar a vida pela beleza do gesto, ou das 

vanguardas futurista, construtivista ou da escola da Bauhaus, através da 

disseminação de objetos belos e úteis na vida, via design (FABBRINI, 2010, p. 13). 

Uma parte significativa da produção contemporânea de arte passa a trabalhar com 

relações e caracteriza-se como um “retorno ao real”, na expressão de Hal Foster, 

reaproximando-se do presente ao denuncia-lo enquanto recrudescimento de 

conflitos étnicos, machismo, efeitos da globalização ou crise da narrativa, etc. 

(FABBRINI, 2010, p. 12 apud FOSTER, 2001, p. 129). Suas estratégias envolvem: 

[…] colaboração, ação coletiva, diálogo como formato, engajamento 
com órgãos e grupos ativistas, formação de coletivos de arte-etc, 
situações de convívio, estruturas relacionais, novas formas de vida e 
um sem fim de propostas que ora tentavam estabelecer micro-
unidades de interação humana no âmbito da arte, ora encenavam 
novas formas de arte através de estruturas e ações microutópicas no 
campo da vida.” (GONÇALVES HOFF, 2006, p. 93) 

 

A arte contemporânea sofreu, portanto, um boom de novas práticas e teorias, 

identificadas como discursiva, social, relacional, dialógica, participada. Fundada nas 

sucessivas viragens cultural (Jameson, 1998), social (BISHOP, 2006) e educativa 

(O’NEILL & WILSON, 2010), essa arte coloca-se como uma crítica a um estilo de 

vida e um sistema econômico e social que entrou em uma espécie de crise. 

A participação – prática ou método inerente às artes participadas dos anos 60/70, a 

exemplo dos happenings e das performances de Body Art –, é retomada a partir da 
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década de 1990 na arte e posteriormente na curadoria como uma postura engajada 

do público. A função do público como co-autor também foi reivindicada, fazendo com 

que a retomada da participação se relacione com o  discurso sobre uma crítica 

institucional. Abrir espaço em exposições para este tipo de produção artística 

contemporânea significaria produzir curadorias engajadas que permitam que a 

experiência das exposições ocorra para além do lazer e do consumo imediato, 

convidando o espectador a “completar a função da obra” em uma postura ativa. 

Na primeira década dos anos 2000, essas práticas passaram a operar e incluir 

nominalmente também experiências, contextos, formatos e métodos educacionais, 

gerando uma espécie de virada educacional na produção artística e curatorial 

contemporânea. Isso significa dizer que conferências, eventos interdisciplinares, 

workshops, atividades educacionais, e discussões públicas tem se tornado 

elementos cada vez mais importantes nesses projetos. Essa expansão para além da 

exposição em si, abrangendo mais do que obras de arte, demonstra como as bienais 

configuram-se agora como veículos para a produção de conhecimento e debate 

intelectual. Desta forma, o discurso, através do uso da linguagem, pode ser 

considerado uma forma de produção de conhecimento, em que a linguagem é 

entendida como um sistema de representação. 

Concomitantemente, a crítica institucional parece se institucionalizar em diversas 

exposições internacionais, com modos de fazer exposições se replicando através 

das mais importantes mostras. São mudanças importantes, que imprimiram às 

bienais novas formas de conceber e realizar para além da perspectiva expositiva. É 

um fenômeno, portanto, que decorre em parte dos questionamentos de uma 

provável crise - de formato, política e função – do modelo bienal, após o imenso 

boom de  bienais desde os anos de 1990, como também da virada social nas 

práticas artísticas contemporâneas, que colocaram a arte em diálogo com 

comunidades, grupos ativistas, coletivos e colaboradores. 

A não-realizada Manifesta 6, a sexta edição da Bienal de Arte Contemporânea que 

teria ocorrido em Nicósia, no Chipre, e que teria se estruturado como uma escola e 

não como uma exposição de arte, caso não tivesse sido cancelada, é 

frequentemente citada como marco inicial do fenômeno educacional nas bienais 
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No entanto, de acordo com Mônica Hoff, a Manifesta 6 representaria não o ponto 

inicial, mas o ponto de transição ou expansão de um processo já em curso centrado 

inicialmente nas novas práticas artísticas realizadas desde meados dos anos de 

1990 e que eram já baseadas em formatos pedagógicos.  O momento de transição 

acontece quando a perspectiva educacional passa a orientar explicitamente a prática 

curatorial nos primeiros anos do novo século e em seguida essa prática é 

institucionalizada nos grandes eventos de arte (GONÇALVES HOFF, 2006, p. 94). 

Já na Documenta 11, em 2002, por exemplo, o curador Enwezor critica a grandeza e 

a homogeneidade das exposições de larga escala, que destruiriam a diferença da 

prática de cada indivíduo. Como crítica, a mostra deu grande ênfase em filmes 

documentários contemporâneos e espaços de debate, as chamadas Plataformas.11 

Estas foram estratégias com viés educativo que serviram para tirar a ênfase na 

fetichização de objetos coletados de lugares exóticos, em direção a uma relação 

independente entre arte e discurso global – político, cultural e econômico. 

Para Irit Rogoff a mostra realizou uma “desterritorialização” bem sucedida de seu 

discurso, pois nem o tempo, nem o espaço da exibição na cidade de Kassel teriam 

operado como um nódulo territorial para o discurso. Entretanto, ainda de acordo com 

a pesquisadora, a Documenta 11, ao afirmar que a natureza discursiva e menos 

formal das extraterritorializadas Plataformas reforçou a ideia de que falar poderia 

acontecer em qualquer lugar, enquanto a experiência mais concreta de arte, real e 

formalizada, só poderia acontecer lá, em Kassel. 

Em um caso brasileiro, a 27ª Edição da Bienal Internacional de Artes de São Paulo, 

também ocorrida em 2006, tal qual a Manifesta 6, mostra-se como paradigmática 

nesse contexto, e atenta às mudanças curatoriais. Com a abolição das 

representações nacionais há uma mudança radical na forma expositiva, relacionada 

a uma questão econômica, uma vez que as obras não são mais indicadas por 

comissões diplomáticas, não são mais representações de nações. Em consequência 

a exposição se abre para debater questões de um sistema cultural globalizado. Além 

disso, modos de fazer educacionais estão presente no programa de seminários 

internacionais, abordagem então inédita no Brasil para compreender o significado de 

uma das mostras de maior prestígio internacional. Realizados antes da mostra – tal 
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qual na Documenta 11 – e posteriormente editados e publicados em formato de 

livros, os seminários discutiam a função e destino da bienal e a dimensão política do 

regime estético. 

Ainda que não explicitamente, nessa edição da Bienal ocorre a crítica também a 

uma crise interna da instituição, em um processo de revisão de um sistema de 

gestão cultural criado nos anos 1990 no contexto das políticas neoliberais. Isto traz 

novas nuances ao debate, tornando mais complexa a compreensão da formulação 

de uma “proposta curatorial radical em um contexto institucional deficitário (e por que 

não dizer periférico?)” (SPRICIGO, 2009, p. 116). 

Fica claro, portanto, que esta espécie de Novo Institucionalismo, que encoraja 

“desacordos, incoerência, incerteza e resultados imprevisíveis” e traz a arte 

participada com questões sociais ou ainda “modelos pedagógicos ‘alternativos’” não 

se tratou em absoluto de um movimento exclusivo do mundo da arte, mas de uma 

resposta de seus atores às estruturas de poder dispostas, seja na esfera privada ou 

pública, dentro e fora do universo expositivo. 

Isso suscita alguns questionamentos: a atuação desses novos modelos é 

“prioritariamente política no campo da vida, sendo sua prática e pensamento apenas 

um veículo para isso” ou seu interesse estaria “relacionado à necessidade de gerar 

novas formas de conceber e fazer arte dentro dos domínios da arte” (GONÇALVES 

HOFF, 2006, p. 111), em que a crítica institucional, arte participada e pedagogia 

crítica são apenas ferramentas para um método interessante para efetuar tal 

empreitada? Seria esse apenas um processo estrategicamente bem colocado 

considerando os interesses do mercado institucional? 

O perigo é o de já não haver nenhum tipo de interação entre crise e crítica nas 

problematizadas exposições. Daí a necessidade de se fazer uma crítica da crítica 

institucionalizada, questionando não somente a instituição em si mesma, mas 

também a maneira como a crítica institucional vem se convertendo em um 

“mecanismo de controle dentro dos novos modos de governabilidade” (SHEIKH, 

2006). 
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Notas 
1
 Do original: “In her essay, Krauss describes how ‘critical operations’, such as art history and criticism, have 

historicized artists’ practices so as to invent a virtually seamless trajectory for the development of sculpture from 
its ‘historically bound category. In contrast, rather than trying to smooth the ‘rupture’ that have taken place in the 
field, she recognizes that they are a symptom of the breakdown within changing cultural conditions […]. As a 
result, she charts the theoretical structure of an expanded field of sculpture that acknowledges the inconsistencies 
and transgressions.” (FOWLE, 2007 p.33–34). Tradução da autora. 
2
 Eduard Leo Louis de Wilde foi diretor do Stedelijk Museum, em Amsterdã nos anos 1960. 

3
 Segundo Otília Arantes, no atual estágio do capitalismo a indústria cultural entrou em seu período “soft” ou 

“pós-industrial”, pois em comparação ao que foi a indústria cultural dos anos 50 e 60, houve uma inversão: à 
“desestetização da arte” proposta pela vanguarda seguiu-se “um momento complementar de estetização do 
social, visível no amplo espectro que vai dos museus de fine artes aos museus de história da vida quotidiana”. 
(ARANTES, 1993, p. 240) Nesse contexto, os novos museus se colocam como emblemas das políticas de 
animação cultural produzidas pelos Estados capitalistas ocidentais, “no intuito de criar grandes monumentos que 
sirvam ao mesmo tempo como suporte e lugar de criação da cultura e reanimação da vida pública” (ARANTES, 
1993, p. 240). Nesse contexto dos novos museus, acrescentamos mais recentemente a questão da bienalização, 
como abordada no corpo do artigo, a qual também vem sendo tratada como política de animação cultural bem 
como de valorização econômica das cidades em um contexto de competição global. 
4
 Organização independente que opera como uma plataforma para coletar e difundir informações sobre as 

bienais. Mais informações no site <www.biennialfoundation.org>. 
5
 De acordo com Pierre Bourdieu, o poder simbólico é “o poder invisível o qual pode ser exercido com 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 
1989, p. 8). O autor reconhece que os sistemas simbólicos, tal como a arte, exercem poder estruturante na 
sociedade porque são estruturados. Essa estrutura diz respeito a símbolos capazes de contribuir com uma maior 
integração social, uma vez que formam consensos sobre a realidade, facilitando assim a reprodução da ordem 
social.  (BOURDIEU, 1989, p. 10). Bourdieu observa ainda que há uma proximidade de interesses entre os 
detentores do poder simbólico e os detentores do poder temporal, político ou econômico. Ver mais em: 
BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simbólico. In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando 
Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 
6
 “[…] of certain forms of representation, within a given exhibition context and the superstructure of the 

international cultural economy” (O’NEILL, 2012, p. 73) Tradução da autora. 
7
 Para citar alguns: ARANTES, Otília. Os novos museus, novos estudos. CEBRAP, nº 31, outubro, 1991; 

BAUDRILLARD, J. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997; JAMESON, Frederic. A cultura 
do dinheiro: ensaios sobre a globalização. Petrópolis: Vozes, 2001. 
8
 Do original: "If the work takes shelter in the Museum-refuge, it is because it finds there its comfort and its frame; 

a frame which once considers as natural, while it is merely historical" (BUREN, 1983 p.189). Tradução da autora. 
9
 Em itálico no original. O tradutor Daniel Jablonski optou por manter o termo "site" em inglês devido a seu uso 

frequente em discussões ligadas à arte-instalação e à Critica Institucional. O mesmo ocorre com os termos 
compostos ‘site-specific’ e ‘site-specificity’, à exceção desta ocorrência, por razões de construção gramatical, 
conforme nota do tradutor. 
10

 Do original:  “This strategy is informed by a theoretical approach, that brings to the fore the discursive character 
of the social and reveals how it is through a multiplicity of discursive practices that “our world” is constructed”. 
(MOUFFE, 2012). Tradução da autora.  
11

 Um ano antes da abertura oficial da Documenta 11 aconteceram as "Plataformas" interdisciplinares dedicadas 
a diferentes temas em quatro continentes: "A democracia não urbanizada" (Viena, 15 de Março – 20 de Abril de 
2001; Berlim, 09–30 de Outubro de 2001), "Experiências com a Verdade: Justiça de Transição e processo de 
verdade e reconciliação" (Nova Deli, 07–21 de Maio de 2001), o movimento chamado "Crioulidade e crioulização" 
(Santa Lucia, 13–15 de Janeiro de 2002) e "Under Siege: Quatro cidades africanas – Freetown, Joanesburgo, 
Kinshasa e Lagos" (Lagos, 16–20 de Março de 2002). Muitas das obras apresentadas na exposição retomaram 
de diferente formas estas questões. 
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