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RESUMO 
As feiras de arte parecem ser o mais novo fenômeno estrutural do sistema da arte. 
Ocupando crescentes espaços na mídia e na agenda dos mais diversos atores do campo 
artístico, elas têm se consolidado como uma plataforma de negócios para muito além das 
meras transações de compra e venda ali efetuadas. Uma ampla rede de relações sociais 
marca esses eventos, aumentado preços, definindo reputações e consolidando novos 
projetos, tanto de caráter comercial como institucional; privado e público. Com uma 
abundante oferta de mais de 150 feiras por ano espalhadas pelos cinco continentes, 
começamos a perceber que as feiras talvez estejam passando a assumir um papel de 
legitimação frente ao sistema da arte que desde os anos 1990 pertencia majoritariamente às 
bienais. Nesse cenário, cabe perguntar: quais os reflexos da crescente importância das 
feiras na produção artística contemporânea? 
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ABSTRACT 
Art fairs seem to be the newest structural phenomenon of the art system. Occupying 
increasing space in the media and on the agenda of various actors in the artistic field, it has 
been consolidated as a business platform that establishes itself beyond its trading 
transactions. A broad network of social relations marks these events by increasing prices, 
setting reputations and consolidating commercial and institutional, private and public 
projects. With over 150 fairs happening throughout the year in the five continents, we begin 
to realize that the fairs are starting to assume a validating role of in the art system 
comparable to the one the biennials have overtaken since the 1990s.Considering this 
context, it is worth to ask: what are the consequences of the growing importance of art fairs 
in the contemporary artistic production? 
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Falar, pensar ou escrever sobre o mercado de arte ainda é um tema bastante 

delicado nos dias de hoje. Pesquisar o mercado de arte envolve contextos amplos, 

nos quais várias instâncias interferem, algumas de forma direta, mas a grande 

maioria de forma tangencial. Envolve lidar com aquilo a que chamamos de “entre”, 

ou seja, espaços que delimitam e permeiam situações, conectando-as e, muitas 

vezes, definindo-as. Ao tocar em assuntos relacionados ao mercado tantas voltas 

são necessárias, tantas explicações e exceções que dificilmente conseguimos 

avançar nas discussões, nos pontos nevrálgicos. Aliás, na maioria das vezes mal 

chegamos a tocar nesses pontos, pois eles são tão fluídos, que chegam a 

escorregar das tentativas de apreensões teóricas. Os pesquisadores que tentam 

identificá-los e analisá-los geralmente partem de conceitos parciais e indicadores 

próprios, que “arranham a superfície” do problema, mas dificilmente o destrincham. 

Como, em se tratando de arte, o valor simbólico ainda é responsável por ditar – ou 

regulamentar – como os mecanismos que conferem valor financeiro atuam, Bourdieu 

(2002) segue inegavelmente sendo de grande valia quando abrimos esse tipo de 

discussão. No entanto, suas noções, apesar de fundamentais para orientar qualquer 

investigação sobre o tema, soam defasadas em nosso mundo contemporâneo, no 

qual vários novos atores foram agregados ao sistema, e muitos outros mudaram de 

função. A arte mudou. Deu um grande salto rumo ao conceitualismo, se aproximou 

da Filosofia e perdeu em materialidade. Seu fim foi anunciado por Danto (2006). 

Nesse jogo, o sistema da arte se complexificou, passou a agregar novos atores.  

Assim, Bourdieu (2002) segue sendo fundamental porque nos ajuda a compreender 

o sistema da arte como um grande campo de disputas. No entanto, algumas das 

principais regras da arte que orientavam seu pensamento já não são válidas. 

Provavelmente as mudanças na noção de autonomia sejam a base da 

desconstrução daquilo que tão bem serviu para descrever o ambiente que abrigava 

a arte moderna. Atualmente, a contaminação da Arte por outras áreas do 

conhecimento, como a Sociologia, a Antropologia, A Filosofia, a Educação, e a 

Política faz parte do cotidiano da produção contemporânea. Já não há a pretensão 

de se construir um “olhar puro” e de separar a arte da vida cotidiana. A ideia de “arte 

pela arte” perdeu força e lugar nas discussões sobre o fazer artístico. Ao contrário, 

uma parte da produção atual tem se preocupado em desmanchar essas barreiras 
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através de projetos de arte colaborativa. Estendidos no tempo e no espaço, tais 

projetos costumam centrar sua ação na experiência dos participantes e por em 

cheque a ideia de autoria. Canclini (2011) chama tal tendência de pós-autonomia. 

Apesar de ser uma tentativa de descrever o estado corrente do sistema, não parece 

totalmente adequada, uma vez que passa a ideia da superação da autonomia, o que 

tampouco seria real. 

Outra ideia de Bourdieu que deve ser questionada é a instituição da anomia como 

mecanismo de funcionamento do sistema. Na arte contemporânea, por mais que 

sempre se discuta os rumos da produção artística, ou seja, para onde a discussão 

estética atual está se encaminhando, tal produção não necessariamente passa por 

uma constante busca pelo novo através do rompimento com a norma então vigente, 

tal qual aspiravam as vanguardas do início do século XX. A produção 

contemporânea trabalha com a memória, revisita arquivos, se apropria da História, 

da produção de outros artistas e dos conceitos de outras disciplinas. Aqui, a 

hierarquia é relativizada e as estratégias de conservação e subversão das posições 

relativas ocupadas pelos agentes do campo possuem uma dinâmica fluída. 

Deixamos de pensar os agentes a partir de um organograma que se organiza 

unidirecionalmente, para pensá-los em redes (CAUQUELIN, 2005) nas quais a 

fluidez das comunicações e a flexibilização da hierarquia das instâncias de 

legitimação ocupam um papel central. 

Avançando na discussão, Isabelle Graw (2012) se fixa no fato do campo artístico, tal 

qual proposto por Bourdieu (2002), ser um universo relativo. Ou seja, a autora utiliza 

a possibilidade de relativizar a autonomia para propor algumas mudanças de 

perspectiva na leitura do próprio campo.  

De acordo com Bourdieu, o que ele chama de "campo artístico" é um 
universo relativamente autônomo ou independente. A grande 
vantagem deste modelo é que ele nos permite pensar a auto-
legislação em conjunto com determinações externas. Como Bourdieu 
descreve, o campo artístico desenvolve suas próprias leis, mas 
nunca permanece inteiramente não afetado pelo que está 
acontecendo em outros campos, como o da ciência. É relativamente 
autônomo, na medida em que possui seus próprios critérios e 
padrões, mas eventos fora do campo, como crises econômicas, no 
entanto, deixam sua marca nele. Eles penetram no campo, mas, e 
isto é decisivo, de forma refratada por regras e pela constituição 
específica do campo. Em outras palavras, elas afetam o campo, mas 
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em termos do próprio campo (GRAW in LIND; VELTHUIS, 2012, p. 
189; tradução da autora1). 

Dessa forma, o que Graw (2012) realmente faz é mudar os pesos e descrever o 

campo artístico como relativamente heterônomo, passando restrições externas – 

como questões econômicas – para o primeiro plano das discussões. Assim, o 

contexto econômico permearia a todo campo artístico e o afetaria de forma 

transversal, atingindo a todas as instâncias e atores de formas variadas. No entanto, 

tal impacto aconteceria a partir do conjunto de regras de legitimação do próprio 

campo que, caso ignoradas, desencadeiam um processo de desvalorização 

simbólica e financeira da produção artística em jogo. 

Essa breve introdução é fundamental para compreendermos algumas mudanças 

estruturais do sistema da arte acontecidas nas últimas décadas. Pois o sistema, que 

segundo Isabelle Graw deve ser considerado heterônomo por lidar com os reflexos 

da onipresença da esfera econômica, tem no fortalecimento das feiras de arte uma 

de suas principais materializações. 

Feira de arte como plataforma  

As feiras de arte parecem ser o mais novo fenômeno estrutural do sistema da arte. 

Ocupando crescentes espaços na mídia e na agenda dos mais diversos atores do 

campo artístico, elas tem se consolidado como uma plataforma de negócios para 

muito além das meras transações de compra e venda ali efetuadas. Uma ampla rede 

de relações sociais marca esses eventos, aumentado preços, definindo reputações e 

consolidando novos projetos, tanto de caráter comercial como institucional, privado e 

público. Com uma abundante oferta de mais de 1502 feiras por ano, espalhadas 

pelos cinco continentes3, é possível perceber que as feiras talvez estejam passando 

a assumir um papel frente ao sistema da arte que até pouco tempo pertencia 

majoritariamente às bienais. 

Apesar de ser um agente do sistema da arte contemporânea desde meados dos 

anos 1960, com a criação da Art Cologne – primeira feira de arte contemporânea, 

realizada na cidade de Colônia, na Alemanha, em 1966 – foi nos anos 2000 que as 

feiras de arte se consolidaram como uma plataforma relevante para a configuração 

do sistema. Essa transformação ocorreu de forma tímida porém gradativa durante as 
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décadas de 70, 80 e 90 através do surgimento da Art Basel, localizada na cidade 

suíça da Basiléia, em 1970; da Fiac (Paris, 1974); Arco (Madri, 1982); Armory Show 

(Nova Iorque, 1994); Frieze (Londres, 2003 e Nova Iorque, 2012); entre outras. Em 

2002 foi criada a Art Basel Miami, filial da feira suíça em solo norte-americano, 

contando com forte presença latino-americana; em 2005 a SPArte, em São Paulo; e 

em 2011 A ArtRio, no Rio de Janeiro (QUEMIN, 2014).  

Em função de sua história e estrutura, a Art Basel construiu sua reputação, sendo 

considerada hoje a mais importante feira de arte contemporânea do mundo, 

somando capital simbólico junto aos agentes do mercado, mas também entre 

instituições e colecionadores. Em sua última edição (2015) contou com a presença 

de mais de 280 galerias, oriundas dos cinco continentes, representando mais de 

4.000 artistas4, e de uma extensa programação de atividades nos seus diferentes 

setores. Suas inovações orientam o mercado como um todo e seu volume de 

vendas, apesar de nunca oficialmente divulgado, é almejado por todas as outras 

feiras que acontecem ao redor do mundo. Mas se a Art Basel é o exemplo, ideal a 

ser seguido, o que minimamente configuraria uma feira de arte na atualidade? 

Formato, estrutura, objetivos 

Em uma definição simplificada, uma feira de arte é um evento temporário que possui 

como principal objetivo a comercialização de obras de arte. Tendo a duração média 

de quatro dias de funcionamento ao grande público, precedido de um dia dedicado 

aos convidados VIPs, acontece anualmente em determinada cidade, em data que 

tende a se repetir ano após ano, integrando o calendário de eventos artísticos. A 

cidade onde a feira acontece costuma estar presente em seu nome, conectando o 

evento a uma série de códigos e hierarquias correntes no mundo da arte, bem como 

ajudando no processo de branding (consolidação da marca) da feira. 

Geralmente ocupando grandes centros de convenções, a feira de arte replica a 

lógica espacial de feiras de outras indústrias, como de carros, mobiliário, design, 

alimentos, etc. Ou seja, stands de tamanhos variados são enfileirados, formando 

corredores (mais ou menos amplos, dependendo da feira) que permitam a  
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circulação do público. Como na maioria das feiras, há uma série de stands de 

empresas / instituições / serviços que não estão ali com o intenção primeira de 

vender obras de arte, mas que possuem em seu escopo de atuação produtos ou 

serviços que gravitam ao redor do mercado em questão. 

Quem frequenta uma feira de arte em busca de experiências estéticas tende a sair 

altamente decepcionado. Feiras – por sua estrutura e objetivos – não costumam ser 

o sítio propício para esse tipo de encontro. Em geral, e dependendo de a qual ator 

do sistema da arte estamos nos referindo, elas costumam despertar reações 

negativas. Para artistas, ela tende a ter um caráter maçante, cansativo. É também 

um momento no qual a reflexão contida na obra ou relações estéticas costumam 

pouco importar. É o local onde o artista observa sua produção reduzida a uma 

commodity no sentido mais raso da palavra: um produto com um preço. Os 

corredores e paredes de uma feira de arte, apesar de cada vez mais reproduzirem 

ambientes museológicos, acolhem obras que ali estão em função do seu potencial 

comercial. Para além de como artistas de distintas gerações compreendem a feira, a 

maioria dos distintos atores do sistema da arte já entendeu que a feira não é sobre 

arte, e sim sobre negócios.  

Com o passar das edições, as feiras de arte vem adquirindo um aspecto espacial 

menos comercial e avançando em propostas de ocupação próximas às do cubo 

branco, ou seja, aquilo que encontramos em museus e galerias de arte 

contemporânea. Tal ação parece fazer parte de uma série de tentativas, por parte da 

organização das feiras, de conferir uma abordagem mais institucional e, portanto, 

menos comercial ao evento. Também podemos citar mostras curadas, palestras, 

projetos educativos, lançamento de publicações, projetos de arte no espaço público, 

apresentações de performances, ciclos de vídeos e cinema, entre outras estratégias.  

Isso faz parte daquilo que Ana Leticia Fialho (2014) passou a chamar de 

bienalização das feiras, em comparação ao que foi denominado de feirização das 

bienais. Tal fenômeno nos mostra que se antes era possível observar diferenças 

claras entre os objetivos e funções das bienais e das feiras, hoje tal tarefa se faz 

menos óbvia.  
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Isso porque a linha que separa a vocação cultural e comercial entre ambas está 

cada vez mais tênue. As bienais buscam formas alternativas de se viabilizarem 

financeiramente, recorrendo a apoios de galerias e colecionadores para a produção 

de obras de artistas, por exemplo. As feiras – compreendendo que também 

necessitam de validação enquanto estrutura de legitimação do sistema – buscam 

formas de se relacionar com a complexidade dos atores envolvidos para além de 

questões inerentes ao mercado em si. De qualquer forma, tal aproximação parece 

ser mais um dos efeitos do poder das estruturas econômicas na produção 

contemporânea.  

Economia da feira 

No entanto, algumas diferenças persistem bastante claras entre bienais e feiras. 

Uma das mais evidentes reside no fato de que as bienais ainda se propõem, em 

maior ou menor medida, a lidar de forma crítica com questões geopolíticas que 

extrapolam as instituições e seus espaços expositivos. Ao passo que as feiras, 

seguindo um raciocínio de valorização espacial comum aos centros urbanos, mas 

também à geografia desigual do mundo da arte, reproduzem questões de 

centralidade e periferia na localização, tamanho e visibilidade dos stands das 

galerias participantes, sendo compreendidas por seus organizadores também como 

um negócio do ramo imobiliário, como aponta Ana Leticia Fialho:  

As feiras são plataformas de negócios para as galerias, e são 
também um negócio para seus organizadores, que além de 
patrocínios, dependem da participação de galerias de qualidade, que 
pagam até US$ 1.000 o m2 (Art Basel). A participação de galerias 
estabelecidas depende da capacidade da feira em gerar negócios, 
assegurando a presença de colecionadores de peso e também de 
críticos, curadores e diretores de instituições. (FIALHO, 2014) 

Enquanto negócio imobiliário, uma feira de arte tem que saber como valorizar sua 

metragem quadrada. Isso é feito a partir de um conjunto de critérios os quais a 

reputação da feira vem em primeiro plano de relevância.  

A reputação da feira é constituída levando-se em conta quais galerias tem 

participado do evento nos últimos anos, a qualidade do seu programa VIP (a 
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relevância / poder / status de quem vai a feira entre grandes colecionadores, 

curadores e diretores de instituições), sua localização e organização. Outros 

elementos relevantes seriam a quantidade de visitantes por edição, o número de 

galerias e os custos envolvidos para participar. 

 
Fonte: VOZMEDIANO, 2014. 
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Na construção de suas reputações, as feiras oferecem aos seus diversos públicos 

um pacote que combina o peso da marca, o equipamento profissional 

correspondente e a construção de fidelidade das galerias, conquistada através de 

distintos benefícios (como se pode observar na tabela acima). Um dos principais 

atrativos para galerias escolherem entre uma feira e outra é o alcance e qualidade 

do programa VIP de cada feira, que recebe significativa parcela da verba total 

investida no evento. A ARCO, por exemplo, que acontece em Madri desde 1981, 

investe cerca de 20% dos seus custos totais para viabilizar o programa de 

convidados internacionais. Do restante, 50% seriam destinados a infraestrutura, 

construção e manutenção do espaço; 15% para publicidade e de 15 a 10% com 

custos de pessoal (VOZMEDIANO, 2014). 

A concorrência é forte. Em um momento de saturação do calendário de feiras de 

arte ao redor do mundo, cada evento vai buscar demonstrar suas especificidades e 

vantagens competitivas em relação aos outros que participam da disputa pelas 

galerias com melhor elenco de artistas, colecionadores importantes e público 

especializado. 

A programação cultural das feiras não surge para competir com as 
exposições institucionais ou bienais, e nem tanto para servir de 
plataforma de legitimação da produção que está sendo ali 
comercializada, mas primeiramente, para reforçar a reputação das 
próprias feiras e torná-las mais atrativas num cenário de 
concorrência crescente. (FIALHO, 2014) 

Em termos de receitas, a maioria das feiras é viabilizada a partir de uma equação 

formada pelo valor da locação dos stands, somado aos patrocínios de grandes 

empresas (na maioria das vezes instituições financeiras, que oferecem serviços de 

consultoria na administração de coleções e assessoria na diversificação da carteira 

de investimento de seus maiores clientes), e à venda de ingressos. Tais valores não 

costumam ser divulgados publicamente. No caso da ARCO, apenas sabemos que, 

dependendo do ano, a quantia correspondente aos stands pode chegar a cerca de 

60%, e que as entradas nunca ultrapassam os 15%. 

Assim, podemos dizer que as feiras de arte fazem parte de um ecossistema 

particular, no qual uma série de elementos de ordem administrativa as tornam mais 
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complexas do que aparentam num primeiro olhar. No entanto, há ainda outras 

facetas relevantes para compreendermos a abrangência de tal plataforma no 

sistema da arte contemporânea. Vamos focar aqui em como a ascensão das feiras e 

suas demandas específicas podem estar reverberando não apenas nos processos 

de circulação, visibilidade e consumo da produção artística, mas também em 

aspectos centrais da produção contemporânea. 

Circulação, visibilidade, consumo: arte para feira? 

Uma das consequências mais preocupantes da relevância e poder que as feiras vêm 

adquirindo para o sistema da arte contemporânea é justamente a percepção de que 

boa parte da produção artística exibida durante os dias de evento foi produzida 

exclusivamente para ele e com intenções comerciais expressas. Se assim for, 

significa que pinturas, desenhos e fotografias de determinado formato e peso seriam 

preferidas em relação à esculturas, instalações e outros tipos de produção com 

menor aceitação por parte do público comprador.  

Grande parte do que é mostrado nas feiras atualmente – ao menos nas feiras mais 

prestigiadas – são trabalhos inéditos, que saem dos ateliês dos artistas diretamente 

para os stands das galerias. Outra parte são obras que foram recentemente exibidas 

em mostras em museus ou bienais de reputação internacional. Ainda que pese o 

caráter comercial de uma feira, o público especializado (principalmente os 

colecionadores) esperam ver produção inédita nas feiras. Quando isso não ocorre, 

há uma certa frustração por já “haver visto” o que está sendo 

exposto/comercializado e a sensação de menor prestígio da feira, para a qual as 

galerias acabariam levando aquilo “sobra”, o refugo de outras feiras. Isso, 

obviamente, em se tratando de mercado primário.  

Aí percebemos uma certa contradição: se, por um lado, há a busca constante pelo 

novo, por outro, há a necessidade por garantir as vendas e pagar o investimento 

realizado para a participação na feira. Ou seja, uma produção artística considerada 

mais comercial. Fariam parte desse grupo, além de obras produzidas em mídias e 

suportes mais tradicionais, aquelas com poéticas mais neutras, cores e formatos de 
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ordem decorativa. Obras de forte teor político ou conceitual;  obras realizadas a 

partir de mídias mais difíceis de expor, como vídeos; obras com forte caráter 

imaterial, como performances; e obras que discutam questões como violência, sexo 

ou injustiças sociais e econômicas seriam preteridas dentro desse contexto. 

Outra prática cada vez mais frequente – que ocorre especialmente quando uma 

galeria realiza uma mostra individual de um artista – é a de levar o artista para a 

cidade da feira por um período, numa espécie de residência artística, para que ele lá 

produza. O que conta aqui é simples matemática. O galerista, ao perceber todos os 

custos envolvidos nos processos de transporte, seguro, importação/exportação 

temporária das obras, mais os altos impostos caso a transação de venda se efetive, 

evita burocracias e ainda apresenta obras feitas especialmente para aquela 

situação, obras que por vezes são apresentadas como site specific ou que 

incorporam particularidades da cidade ou país da feira, gerando maior atração por 

parte do público local. 

Esse tipo de situação pode gerar uma pressão para que o artista produza obras com 

maior apelo comercial, ou a partir das tendências ditadas pelo mercado, para se 

encaixar aos temas de interesse dos curadores de grandes instituições e terminando 

por se afastar de sua pesquisa poética. Como navegar nesse mundo complicado, 

onde uma série de negociações se estabelece a cada oportunidade que se 

apresenta é uma preocupação na careira de muitos artistas, como mencionado por 

Cildo Meireles em entrevista: 

Sempre procurei trabalhar pensando no público e não no mercado, 
porque qualquer artista conhece, no mercado, o que tem de fazer 
para agradar. É questão de opção. Colegas que optaram por isso 
tiveram a vida artística breve, perderam para o mercado, perderam o 
interesse do público. O mercado se baseia em coisas ilusórias, não 
tem consistência. Um trabalho só existe na memória do público, caso 
contrário está fadado ao desaparecimento. (MEIRELES in QUEMIN, 
2014, p. 107) 

No entanto, artistas – em especial aqueles de uma geração mais jovem à de Cildo 

Meireles – se vêem em embate constante entre questões do trabalho artístico e as 

pressões da vida prática. Isso também significa lidar com restrições financeiras para 
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reinvestir na sua própria produção, verificando se há a possibilidade de realizar 

diferentes facetas do trabalho de acordo com as demandas da galeria. Em períodos 

de feira essas demandas podem ser desde pedidos por obras mais fáceis de 

transportar, até uma constante exigência por novidades, o que pode acelerar e 

prejudicar o desenvolvimento de pesquisas poéticas, por exemplo. 

No entanto, e frente às pressões vivenciadas por artistas em relação às demandas 

das galerias de haver produtos suficientes a serem levados para as feiras, cabe 

retomar Isabelle Graw precisamente no ponto em que ela busca atualizar as ideias 

de Bourdieu propondo o já citado conceito de heteronomia. A autora afirma: “A piada 

do modelo de ‘relativa heteronomia’, no entanto, é que pressupõe a dominância de 

restrições externas e econômicas como não sendo absolutas, mas relativas“ (GRAW 

in LIND; VELTHUIS, 2012, p. 190; tradução da autora). Ou seja, apesar de toda a 

força que creditamos ao mercado na atualidade e do significativo papel que as feiras 

têm desempenhado para reforçar tal crença, o valor atribuído a qualquer produção 

artística ainda passa pela validação simbólica do meio.  

Assim sendo, o mercado e seus agentes – dentre eles as feiras – estão cientes de 

que ainda dependem das instâncias de validação simbólica para atingir valoração 

financeira. E que extrapolar o seu poder relativo de ditar os andamentos do sistema 

pode ser exatamente aquilo que lhe tire legitimidade de seguir atuando a partir de 

posição tão privilegiada na atualidade. 

 

                                                        
Notas 
1 “According to Bourdieu, what he calls the ‘artistic field’ is a relatively autonomous or independent universe.  It is 
the great advantage of this model, I think, that it allows us to think self-legislation is conjunction with external 
determination. As Bourdieu describes it, the artistic field evolves its own laws, but it never remains entirely 
unaffected by what is going on in other fields, such as that of science. It is relatively autonomous to the extent that 
it possesses its own criteria and standards, but events outside the field such as economic crises, nonetheless 
leave their mark on it. They enter the field but, and this is decisive, in a form refracted by the field’s specific rules 
and constitution. In other words, they affect the field, but on the field’s own terms”. 
2 Disponível em: http://art-collecting.com/artfairs.htm, acesso em 12 de maio de 2016. 
3 Recentemente foi anunciada a primeira feira de arte da África, a ser realizada em Johannesburgo, na África do 
Sul. 
4 Disponível em: https://www.artbasel.com/basel, acesso em 23 de nov de 2015.   
 
 
 
 
 

http://art-collecting.com/artfairs.htm
https://www.artbasel.com/basel
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