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RESUMO 
A proposta deste texto é discutir a questão da autoria na arte contemporânea a partir dos 
papéis do artista e do curador em um determinado momento – final da década de 1960 e 
início dos anos 1970 – em que uma parcela dos artistas, na esteira dos preceitos de 
Duchamp, travam um embate com a finalidade de questionar aquilo que é instituído pelo 
campo da arte: o artista como gênio criador, a assinatura do artista, os suportes e materiais 
convencionais utilizados na produção artística, a legitimação institucional por meio de 
museus e críticos. Em meio a esse contexto, emerge a figura do curador-independente, que 
passa a ocupar um lugar de destaque no mundo da arte. As fronteiras entre produção 
artística e curadoria tornam-se fluidas e alguns artistas passam a contestar a atuação do 
curador-autor. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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RESUMEN  
El propósito de este trabajo es discutir la cuestión de la autoría en el arte contemporáneo 
desde los papeles de artista y curador en un momento dado – desde hace los años 1960 
hasta los principios de 1970 – en el que una parte de los artistas en la estela de los 
preceptos de Duchamp, empiezan a cuestionar lo establecido por el campo del arte: el 
artista como genio creador, la firma del artista, soportes y materiales convencionales 
empleados en la producción artística, la legitimidad institucional a través de museos y 
críticos. Desde este contexto, surge la figura del curador independiente, que ahora ocupa un 
lugar destacado en el mundo del arte. Los límites entre la producción artística y curatorial se 
vuelven fluidos y algunos artistas vienen a contender la acción de lo comisario-autor. 
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Arte e autoria: origens da discussão 

O conceito de autoria tem sido, ao longo dos tempos, discutido sobre diversas 

perspectivas e premissas. A maneira como é percebido influencia de forma inegável 

o trabalho artístico nas diversas áreas culturais. No processo intelectual que a arte 

fomenta é inevitável que a discussão acerca do autor surja, tanto na prática artística, 

como na elaboração de um discurso sobre ela.  Ao longo do século XX, teóricos e 

artistas debruçaram-se sobre essa questão, construindo propostas, análises, juízos 

e fundamentos que pudessem explicar, justificar ou orientar a aplicação do conceito 

a determinadas formas de expressão artística. 

Se, em alguns momentos, a obra enquanto objeto autônomo foi considerada o 

elemento mais relevante para os discursos artísticos, em outros a autoria se 

sobrepôs à obra. Foi, sobretudo, a partir do século XX, em consonância com o 

desenvolvimento tecnológico, as novas leis de mercado e as novas dinâmicas 

sociais e culturais que esta relação artista-obra começou a ser questionada. No 

período comumente compreendido pelas primeiras vanguardas, a desconexão entre 

a obra e o autor foi essencial, deslocando, em muitas situações, o discurso artístico 

para a própria obra, ou seja, para as questões formais e filosóficas que a 

estruturaram. Isso não originou uma perda significativa da autoridade conferida ao 

autor, mas retirou-lhe, por vezes, a ligação direta com a obra por via da realização 

física (ready-made, colagem, fotomontagem, etc). 

Marcel Duchamp exerce papel fundamental nesse contexto inicial, trazendo como 

grande paradigma de seu legado a transformação do conceito de objeto artístico, 

alargando os seus limites a partir dos elementos tradicionais de legitimação no 

campo da arte – o nome do artista, a “assinatura”, o título da obra e o contexto 

expositivo. Duchamp compreendeu que o valor da arte não poderia continuar 

dependente de sua “unicidade” ou “originalidade”. O impacto da reprodução 

mecânica tinha de chegar à arte, não somente pela via direta como pelas alterações 

conceituais que permitia. Por isso, foi necessário começar a relativizar a importância 

do objeto ou da obra em si, como no caso de sua Fonte, de 1917. Este urinol era um 

produto industrial e, como tal, produzido de forma serial e impossível de distinguir de 

todos os outros. O ato de escolhê-lo e tentar coloca-lo num espaço dedicado à arte 

conferiu-lhe um estatuto diferente, isolando-o dos restantes. A partir do momento em 
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que um artista concedeu a sua identidade à obra, houve uma intervenção sobre ela. 

O trabalho precisava de uma autoria ou marca de autor que a validasse, de um 

contexto e de uma instituição de arte que a acolhesse e assim abrisse portas ao seu 

encontro com o espectador.  

No entanto, refletindo sobre a questão da autoria, Duchamp preferiu não a revelar 

imediatamente, utilizando um pseudônimo (R. Mutt). O contexto, uma mostra onde 

todas as obras deveriam ser aceitas, foi inusitado, já que a obra foi recusada. Assim, 

a instituição de arte não validou a obra. Estavam então criadas as condições para 

que a Fonte não fosse admitida como objeto artístico. Poucos dias depois, Duchamp 

preparou um panfleto com a foto do urinol recusado. E foi esta foto que remeteu sua 

obra para o mundo da arte. Pode-se afirmar que se não estivessem envolvidos neste 

jogo nomes ligados ao panorama artístico, como Alfred Stieglitz1, que assinou a foto 

publicada no The Blind Man nº22, a situação não teria adquirido as proporções que 

veio a assumir. Duchamp, em primeira instância, subverteu todas as regras do jogo 

e demonstrou que mesmo mediante as propostas inovadoras das vanguardas ou de 

seus promotores artísticos havia limites impostos, sobretudo aqueles demarcados 

por conceitos exteriores ao objeto artístico. Além disso, este episódio tornou 

evidente que em uma época em que as propostas artísticas se atropelavam, pairava 

a incerteza sobre quais apoiar ou legitimar. Nesta incerteza, o nome do artista – a 

autoria – tinha um peso importante na decisão.  

Duchamp não modificou somente a função do urinol, retirando-lhe sua utilidade, mas 

subverteu também a ideia da função original do objeto, intitulando-o de Fonte – 

alterando a imagem de verter líquido e não de receber. Ainda mais relevante foi a 

inversão dos conceitos que esta atitude suscitou: não se tratou de um original, não 

foi criado pelas mãos de um artista, não se regeu prioritariamente por noções de 

estética. Por outro lado, tal como observa Arthur Danto3, a Fonte e em geral o 

próprio conceito de ready-made abalaram a teoria da arte ao permitir que um objeto 

de arte não se distinguisse – formalmente – de um objeto comum, que entre dois 

objetos com a mesma origem, função e aparência, um pudesse pertencer ao mundo 

da arte e outro não. A autoria ou pelo menos o nome relacionado ao determinado 

feito, obra ou circunstância artística era assim comprovadamente uma forma direta 

de reconhecimento. Duchamp teve consciência deste fato. Utilizou o seu nome 
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próprio por diversas vezes, mas houve muitas outras em que dissimulou a sua 

identidade – inclusive criando personagens, ou pseudônimos como Rrose Sélavy e o 

próprio R. Mutt – e ao fazê-lo tornou a autoria, sob este prisma, uma questão 

também arbitrária. 

A identidade do artista foi, pelo menos desde o século XIX (para não recuarmos 

mais no tempo), um elemento fundamental para a valorização da obra. Parte do 

século XX não foi diferente neste aspecto. A demonstração prática desta situação 

remete à publicação da revista The Blind Man nº 2, dedicada ao The Richard Mutt 

Case, onde se revelou, por um lado, o primeiro nome do suposto artista e por outro, 

se legitimou a obra através de alguns textos que davam identidade a Richard Mutt. 

Este fato aumentou a responsabilidade de excluir uma obra num evento que se 

autoproclamava anti-censório. Como Thierry de Duve (1996) notou, a Fonte foi 

recusada por pertencer a um desconhecido. Se Duchamp tivesse revelado a 

verdadeira autoria do urinol, a mesma entidade que o rejeitou sentir-se-ia obrigada a 

expô-lo ou então correria o risco de se tornar uma dissimulação. Apenas algum 

tempo depois é que se tornou público que a Fonte pertencia afinal a Marcel 

Duchamp, ou que a ideia lhe pertencia. A primeira definição de ready-made foi dada 

por Marcel Duchamp no Dicionário do Surrealismo e resumia-se a “um objeto 

comum promovido a objeto de arte através da escolha do artista” (BRETON e 

ELUARD, 1938, p. 23). E foi assim que Duchamp, intencionalmente ou não, 

revolucionou o panorama artístico ao permitir que a escolha se tornasse 

predominante e visivelmente clara no trabalho artístico. Talvez tenha sido este fato 

que suscitou, pelo menos a partir dos anos 1960, uma atitude quase obsessiva pelos 

agentes do campo da arte – artistas, críticos, historiadores – por Marcel Duchamp. 

Considerações até então fundamentais para a estrutura identitária das artes, como 

os de originalidade, unicidade e artesania, perderam a sua posição hegemônica 

quando a reprodutibilidade se tornou uma realidade para o âmbito artístico. Teóricos 

do campo da arte e da cultura também se interessaram por essa questão. O ensaio 

de Walter Benjamin, A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, escrito 

em 1936, foi paradigmático neste sentido e sistematizou de uma forma bastante 

clara esta problemática, tornando evidente que o “valor único” da obra de arte, ao 

qual se associava a “singularidade” e a “autenticidade”, criava um estatuto “aurático” 
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que aproximava o processo de fruição de uma espécie de ritual. Ora, como 

Benjamin afirmou, “a reprodutibilidade técnica da obra de arte emancipa-a, pela 

primeira vez na história, de sua existência parasitária no ritual. […] Em vez de 

fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra praxis: na política” (BENJAMIN, 

2012, p. 186). Essa teoria também reflete a mudança da relação do espectador com 

a obra de arte a partir do advento da fotografia, que tornou mais fácil a reprodução e 

difusão de obras até então inacessíveis ao grande público. 

Durante os anos 1960–1970, foram muitos os artistas e teóricos que influenciados 

pelas teorias benjaminianas e pós-estruturalistas questionaram a noção de autoria4. 

Na esteira da afirmativa de Duchamp, de que o ato de eleger um objeto, dar-lhe uma 

nova ideia e/ou um novo significado basta para fundar a operação artística, artistas 

da Pop Art e no Nouveau Réalisme utilizam a apropriação de objetos da cultura de 

massa e da sociedade de consumo como a principal forma de produção artística na 

segunda metade do século XX. Estas estratégias de apropriação tendem, portanto, a 

problematizar valores ainda muito arraigados no senso comum, sobre a arte e o 

objeto artístico e acabam por desestruturar a noção de arte pautada nos conceitos 

de originalidade e de valorização do gesto criador do artista, subvertendo os 

conceitos românticos de originalidade e autoria.  

Entre a autoria e a autonomia: o artista e o curador 

Ao trazer à luz a discussão sobre a questão da autoria na contemporaneidade surge, 

em primeira instância, a percepção de que ela emergiu e se desenvolveu sob dois 

prismas distintos: o teórico (produzido por teóricos, críticos e artistas) e o prático 

(produção artística). Iniciou-se a discussão a partir do artista Marcel Duchamp 

devido a sua contribuição para a criação de novos conceitos e perspectivas no meio 

artístico, demonstrando a possibilidade de construir a singularidade do artista a partir 

da despersonalização da obra. O artista, juntamente com os sistemas legitimadores 

da arte, abriu o campo onde a arte atualmente opera. 

Além disso, Marcel Duchamp também atuava como uma espécie de precursor do 

que atualmente é chamado de artista-curador. Duchamp foi convidado pelos 

surrealistas para organizar duas exposições, a primeira em 1938, na Gallerie de 

Beaux Arts, em Paris, chamada Exposição Internacional do Surrealismo que contou 
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com a participação de mais de 60 artistas de diversos países, com cerca de 300 

obras, entre pinturas, objetos, fotografias, colagens, instalações e até performance 

na noite de abertura5 (Cf. O’DOHERTY, 2002). Os quadros estavam afixados nos 

expositores, o teto da galeria estava tomado por sacos de carvão que faziam 

conjunto com um objeto de metal perfurado, semelhante a uma luminária cilíndrica, 

por onde passava a luz ou a chama da obra Arbitro Gerador. Essa descrição do 

espaço expositivo, bem como uma apresentação da documentação da época 

encontram-se no livro L’Art de L’exposition: une documentation sur trente expositions 

exemplaires du XXe siècle (SCHNEEDE, 1938). 

Além de convidar os artistas, Duchamp foi um dos responsáveis pela montagem da 

exposição e interferiu no próprio espaço expositivo, o que tornou sua ação um marco 

importante para a história da arte. Brian O’Doherty observa que o teto não era um 

local destinado para exposições modernas e Duchamp inaugurou mais esses metros 

quadrados de disponibilidade expositiva para os artistas utilizarem como espaço de 

interferência, de forma muito diferente da usada nos afrescos e pinturas de teto em 

igrejas e palácios (Cf. O’DOHERTY, 2002). 

A segunda exposição encomendada pelos surrealistas e organizada por Duchamp 

foi em 1942, em Nova Iorque, intitulada First Papers of Surrealism. A mostra acabou 

caracterizada pelo emaranhado de fios brancos que o artista amarrou entre os 

expositores onde estavam as pinturas, dificultando a circulação pela galeria e a 

visibilidade dos trabalhos. Além disso, o artista convidou alguns garotos para 

jogarem bola entre os fios que ele instalou, causando constrangimento no público 

em relação à segurança das obras expostas no dia da abertura. O’Doherty destaca 

que se a participação de Duchamp foi silenciosa em ambas as exposições, por não 

ter apresentado trabalhos, no entanto, suas interferências ou instalações foram tão 

extravagantes que ocuparam a visualidade total do local, envolvendo todas as obras 

e sobressaindo-se às demais (Cf. O’DOHERTY, 2002).  

Os dois exemplos citados acima têm em comum o fato do artista-curador interferir na 

curadoria da exposição e não apenas organizá-la. Nathalie Heinich comenta que não 

é a mera realização de uma tarefa que torna o curador autor, mas sim a 

singularidade de sua produção (HEINICH, 1996, p. 236). Entre os anos 1968 e 1972 

testemunhou-se a ascensão de um novo tipo de curador ou de autoria, o chamado 
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curador independente, que não estava vinculado a uma instituição específica, 

responsável por apresentar, conservar ou analisar coleções e acervos já 

estabelecidos. Essa figura emerge, não por acaso, em um mesmo momento em que 

a arte de instalação e a crítica institucional promovida por artistas.  

É claro que há uma importante distinção entre a autoria curatorial e a autoria 

artística, mas isso não significa que não podem apresentar-se entrelaçadas e é esse 

o ponto que se pretende abordar, a partir de então, nesta breve análise. Por isso 

Duchamp foi apresentado como essa figura híbrida que possibilita os primeiros 

trânsitos entre a autoria artística e a curadoria autoral.6  

Em seu livro The Power of Display: a history of exhibition installations at the Museum 

of Modern Art (1998), Mary Staniszewski apresenta a instalação de exposições 

como precursora das instalações de artistas. Por “arte de instalação”, Staniszewski 

refere-se a obras de arte criadas no local [on-site] para uma exposição, ao invés de 

uma seleção de obras pré-existentes reunidas pelo curador. Para ela, as 

exposições-chave que marcam essa transição no MoMA são Information, de 

Kynaston McShine, uma apresentação experimental de arte conceitual e arte 

processual em 1970, e Spaces (1969–1970) de Jennifer Licht, uma exposição de 

seis ambientes distintos de artistas, entre os quais figuravam Michael Asher, Larry 

Bell, Robert Morris e Dan Flavin. Para Staniszewski, a transição em arte de 

instalação é completamente realizada em 1971, com a inauguração dos Project 

Rooms no MoMA. Ela argumenta que a primeira instalação dessa série, de Keith 

Sonnier, “transferiu as dimensões criativas e ideológicas do design expositivo 

[exhibition design] para um indivíduo; a exposição passou a ser inscrita de forma 

mais evidente na dimensão da ‘assinatura’ do artista” (STANISZEWSKI, 1998, p. 

286). Essas instalações tiveram um efeito imediato sobre o papel do curador, pois 

não havia para ele ou ela qualquer ‘objeto’ a instalar, senão um conjunto de funções 

técnicas e administrativas a cumprir. 

De acordo com Claire Bishop, em artigo traduzido e publicado recentemente na 

revista Concinnitas:  

[...] essa convergência do design expositivo e da arte de instalação 
também acontece, simultaneamente, na Europa; ela pode ser vista 
tanto numa tradição pós-minimalista des-autorada [de-authored] (i.e. 
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Richard Long na Konrad Fischer em setembro de 1968, Daniel Buren 
na Prospect 68) quanto numa forma iterada de autoria mais subjetiva, 
como a instalação de sete salas de Joseph Beuys da coleção Ströher, 
a Beuys Block (Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, 1970) ou 
ainda as instalações coletivas e cambiantes de Paul Thek (1971–
1973). O papel do curador ajusta-se de acordo com a ascensão desse 
tipo de trabalho. O artista de instalação instala ele próprio a sua obra, 
relegando o papel curatorial ao de facilitar a sua produção, 
interpretação e promoção. Ao invés da proposta, por um curador, de 
um tópico temático, histórico, geracional ou geográfico, que una 
múltiplos sentidos produzidos por indivíduos-autores, a instalação e 
seu autor tornam-se o locus único do sentido. (BISHOP, 2015, p. 271) 

No entanto, essa convergência de autorias, em determinado momento, trouxe uma 

tensão entre a autonomia do artista e do curador. O grande exemplo, e mais 

comentado na historiografia da arte, é a Documenta 5, em 1972. Curada por Harald 

Szeeman7, suíço, frequentemente creditado como primeiro curador independente, foi 

acusado por alguns artistas de não compreender a especificidade de certas práticas 

artísticas. Organizada sob o título geral de Questions of Reality: The Image-World 

Today, a exposição foi dividida em 15 seções distintas. De forma significativa, a 

realidade não foi apenas apresentada através de obras de arte, mas através do 

campo mais amplo da cultura visual: obras de doentes mentais, imagens de ficção 

científica, propaganda política, títulos de banco suíços, e “realismo trivial” (objetos 

kitsch incluindo suvenires do Papa, insígnias militares, pôsteres do Che Guevara e 

Jimi Hendrix, broches e gnomos de jardim). Ao lado dessas pequenas mostras havia 

ainda três panoramas temáticos de arte contemporânea, a mais controversa das 

quais sendo Mitologias Individuais. Esta destacava mais de 70 artistas trabalhando 

com performance, instalação e arte processual. Por meio dessa seção, Szeemann 

postulava que toda ação artística, mesmo em suas formas mais políticas e críticas, 

diz respeito à formação de uma mitologia interior. 

A essas questões, mitologia e interioridade, alguns artistas se manifestaram. Dez 

dos artistas enviaram uma carta ao Frankfurter Allgemeine Zeitung queixando-se da 

visão curatorial de Szeemann, enquanto outros dois publicaram ensaios inflamados 

como contribuição pessoal para o catálogo.8 O primeiro entre eles, Daniel Buren, 

exposto na seção Ideia, acusou Szeemann de expor a exposição como obra de arte, 

argumentando que “as obras apresentadas são toques de cores – cuidadosamente 

escolhidos – do quadro que compõe cada seção (sala) como um todo” (BUREN, 

2001). Em outras palavras, a autoria secundária do curador acabaria por deslocar as 
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autorias primárias dos artistas individuais. No centro da queixa de Buren está o fato 

de que a ideia curatorial se torna o foco central da exposição. 

De acordo com Bishop, a carta de saída de Robert Morris da Documenta 5 diz 

respeito às expectativas da autoria curatorial. Morris opõe-se a ter seu trabalho 

utilizado para ilustrar “princípios sociológicos equivocados ou categorias datadas da 

história de arte”; ele parece estar se referindo à premissa curatorial de Mitologias 

Individuais, cujo tema não poderia estar mais distante dos próprios objetos de 

Morris. Em segundo lugar, ele queixa-se que Szeemann não o consultou em relação 

a que trabalho seria mostrado, mas indicou claramente qual ele desejava incluir. Em 

terceiro lugar, Morris lamenta que Szeemann não tenha entrado em contato com ele 

após o artista expressar o desejo de ser representado por uma obra diferente 

daquela requerida. Isso é importante, pois desenvolve um tema que emerge quanto 

mais longe levarmos a comparação dos papéis do artista e do curador: este último 

tem uma obrigação ética que é significativamente distinta da estética da 

apresentação artística do primeiro. Está aqui em jogo a ideia de que curadores 

devem respeitar os desejos dos artistas, comunicar claramente, e estar disponíveis 

para negociação (Cf. BISHOP, p. 273–274). 

Nas palavras de Bishop, no já citado artigo:  

[...] em suma, o ponto de Morris demonstra claramente suas 
expectativas de que o curador seja o mediador e árbitro justo, 
trabalhando à serviço do interesse dos artistas, ao invés de um 
simples auteur. Não pode haver uma articulação mais clara dessas 
expectativas do que imaginar as queixas de Morris (ou as de Buren e 
Smithson) aplicadas a uma exposição curada por um artista sob a 
forma de instalação [artist-curated installation as exhibition] — como o 
Musée d’Art Moderne, Section des Figures (1972) de Marcel 
Broodthaers. Embora ambos digam respeito à seleção, o locus do 
sentido se dá em muitos níveis diferentes: a seleção curatorial é 
sempre uma negociação ética de autorias pré-existentes, ao invés da 
criação de sentido sui generis. (idem) 

Entre o artista e o curador: “borrando” as fronteiras da arte 

Como a primeira instância de um artista borrando a linha entre exposição e 

instalação artística, O Musée d’Art Moderne de Marcel Broodthaers é crucial para 

uma consideração da autoria curatorial. No entanto, ele não pode ser visto fora do 

contexto mais amplo da luta pela autonomia que teve seu ápice nos protestos de 
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1968. O Musée d’Art Moderne foi fundado, escreve Broodthaers, “sob a pressão do 

período político de seu tempo”; ele “partilhava um caráter ligado aos eventos de 

1968, isso é, a um tipo de evento político experimentado por todos os países” 

(BROODTHAERS, 1972 apud CRIMP, 2005, p. 177–205).9 Broodthaers havia 

participado da ocupação do Palais des Beaux-Arts em maio de 1968 e não se pode 

separar a instalação de um Musée d’Art Moderne em sua própria casa, quatro 

meses mais tarde, das motivações que o levaram àquela ocupação: um desejo de 

exercer controle sobre a cultura e de conduzir, ao invés de ser conduzido, pela 

autoridade. Broodthaers assumiu o papel de diretor do museu: 

O artista não assume mais o papel de produtor, nem se considera 
como tal. Agora é um administrador e ocupa o espaço de controle e 
direcionamento institucionais, propositalmente se apossando da fonte 
da codificação institucional, normalmente reservada à obra de arte. 
Assim, ao transformar o próprio trabalho no centro do poder 
administrativo e ideológico, Broodthaers se posicionou dentro desses 
parâmetros, anteriormente excluídos do que se considerava ser a 
concepção e a recepção da obra de arte. Dessa forma, foi 
simultaneamente capaz de articular críticas. (VOLZ, 2007 apud 
FOSTER, 2004, p. 551) 

Organizado em doze seções, o Musée ficou conhecido graças a uma série de 

manifestações e exibições entre 1968 e 1972. O museu não tinha acervo 

permanente e nem localização fixa, aparecia em etapas, no apartamento do artista, 

em uma instituição artística ou em um estande de uma feira de artes. A primeira 

instalação do museu ficcional, a Section XIXème Siècle, incluía uma série de quartos 

na casa de Broodthaers nos quais os equipamentos e utensílios da montagem de 

exposição apresentavam-se dispostos: contêineres de mudanças, escadas, 

sinalização, entre outros. Era uma instalação criada a partir da encenação do 

aparato da expografia.  

Além disso, Broodthaers fazia uso de cartas abertas, cabeçalhos, anúncios, placas e 

textos que invocavam a organização da autoridade institucional como um conjunto 

de gestos performativos. Nesse primeiro momento, ele recorre às convenções do 

século XIX, pois é nesse período que o museu público substitui a coleção privada de 

arte e, além disso, é nesse contexto que se deu a emergência de uma vanguarda 

não acadêmica bem como do modelo de artista individual como gênio.  
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Em maio de 1972, inaugurou-se a maior e mais ambiciosa seção do seu museu na 

Düsseldorf Kunsthalle: a Section des Figures, uma exposição com 266 objetos 

emprestados de cerca de 40 museus e coleções privadas, cada qual levando a 

imagem de uma águia. A exposição mostrou objetos com o tema da águia instalados 

de forma convencional nas paredes e em vitrines. Cada objeto estava acompanhado 

de uma etiqueta afirmando, em inglês, francês ou alemão, “Isso não é uma obra de 

arte”: uma síntese teórica de Marcel Duchamp e René Magrite. Bishop lembra que 

“Os títulos das pinturas de Magritte, escreveu Broodthaers, ‘simplesmente selam a 

incompreensão e deslocam a obra a um domínio intelectual onde é tornada 

completamente indisponível a qualquer interpretação comum’” (BISHOP, 2015 apud 

BROODTHAERS, 1971, p. 728–729).  

A partir desse ponto, parece inevitável comentar a estratégia utilizada por 

Broodthaers e outros artistas para questionar a relação entre autoria artística e 

curadoria autoral. Robert Smithson publicou um breve ensaio no catálogo da 

Documenta 5 – já mencionado anteriormente como espaço de manifestação – que 

discorria sobre a ideia do museu do artista, a ambiguidade do artista em relação às 

clássicas instituições de arte do fim dos anos 1960 e começo dos anos 1970, num 

paralelo com a curadoria de Harald Szeemann. Enquanto artistas como Smithson 

consideravam os museus como tumbas distantes do mundo externo, Szeemann 

buscava uma versão contemporânea para um museu em sua curadoria autoral.  

Assim, a Documenta 5 inaugurou uma discussão sobre os museus de artistas 

pensados a partir de uma abordagem da crítica institucional. O fato de um artista se 

apropriar das estruturas de um museu justifica a suposição de que o objeto do seu 

trabalho é uma autorreflexão crítica sobre museus? Ou, pelo contrário, será que a 

obra de um artista, que está trabalhando com o tema da coleção, não está falando 

sobre sistemas de compreensão ao invés de técnicas de colecionamento? É 

sintomático que a seção final do Musée de Broodthaers tenha sido exposta na 

Documenta 5: ela leva a cabo assim uma luta pelo controle do sentido e da 

interpretação — dirigido, em seu encerramento, contra a pessoa agora considerada 

o fundador da curadoria contemporânea. 

Em uma época em que a megaexposição proliferou de maneira exponencial, em 

sincronia com o crescimento de programas de treinamento de curadores, nós 
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podemos ver que o curador-autor emergiu simultaneamente com a arte de 

instalação e a crítica institucional.10 Os anos 1968–1972 — os anos do Musée d’Art 

Moderne de Broodthaers — são aqueles de uma luta de poder, não simplesmente 

pelo controle de um espaço, mas pelo controle de um sentido.  

Nesse contexto, a crítica às instituições de arte promovidas pelos artistas e a 

emergência de uma curadoria autoral borram as fronteiras do aparato artístico 

institucional convencional. Enquanto o artista critica, o curador procura um meio de 

abrigar as novas práticas artísticas e ao mesmo tempo criar uma nova maneira de 

organizar as exposições, a partir de ideias inovadoras. Para pensar sobre a 

curadoria de exposições e os curadores é fundamental citar a empreitada de Hans 

Ulrich Obrist em seu livro Uma Breve História da Curadoria (2010). Tal tarefa se deu 

através de entrevistas realizadas com onze curadores de exposições que, tendo 

iniciado suas carreiras nos anos 1960 e 1970, foram proclamados como pioneiros do 

fazer curatorial. Na “Apresentação” do livro em sua tradução brasileira, a jornalista e 

curadora Nessia Leonzini afirma que o fazer curatorial destes “pioneiros” se 

sobressairia por sua dessemelhança e inventividade. Cada um desses curadores 

seria fundamental à construção da curadoria como um fazer independente para a 

história da arte, já que, segundo Leonzini, eles “definiram, com seu olhar crítico, a 

estética das décadas seguintes” (LEONZINI in OBRIST, 2010). Assim, através de 

métodos distintos, pessoais e subjetivos eles teriam agido de modo tão inovador que 

sua ação pode ser, de certo modo, compreendida como sendo genial.  

É curioso analisar tal “Apresentação”, já que do modo como Leonzini define o papel 

de curador-autor, ela parece substituir a figura do artista genial combatida pelos 

artistas contemporâneos. Houve uma troca de papéis? Nessia Leonzini parece 

atribuir aos curadores de exposições a qualidade de gênios, sendo sua genialidade 

crucial para o universo artístico contemporâneo. Contudo, esta maneira de 

compreender os curadores de exposições é passível de questionamento. 

Apesar do posicionamento de Nessia Leonzini, não há um consenso no que diz 

respeito a função da curadoria, e neste sentido, é interessante retomar os 

argumentos do artista Daniel Bueren no texto que escreveu para o catálogo da 

Documenta 5, “Exhibition of an Exhibition”, no qual defende e critica a posição de 

que os curadores estavam se tornando “super estrelas” do mundo da arte e que as 
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exposições por eles propostas seriam as novas obras de arte (BUREN, 2010). Buren 

escreveu também outro texto: “As Imagens Roubadas”, do qual se destaca a 

passagem:  

Eu escrevi, há quase vinte anos, que o curador da exposição tinha por 
função, não mais coordenar a instalação da exposição mas tornar-se 
o artista principal, até mesmo o único digno deste nome, isto é, o que 
decide sobre a imagem final do conjunto, ou seja, aquele que assina o 
quadro acabado e exposto – o autor da exposição. Sabemos que para 
alguns, esta proposição pareceu um ponto de vista falacioso, 
entretanto para outros tornou-se verdade cotidiana, clichê aceito, e a 
tal ponto que a verdade ultrapassou a “ficção” com a ajuda dos 
artistas convidados, que na sua grande maioria ajudaram a esta 
usurpação de poder e ao começo da inexorável desconsideração. 
(BUREN, 2001, p.149)11 

As palavras de Daniel Buren demonstram que há uma parcela dos artistas 

contemporâneos que não concordam com o status que vem sendo atribuído à carreira 

de curador de exposições. Contudo, como o próprio Buren sublinhou, há artistas que 

colaboraram (e colaboram) para que os curadores tenham assumido um papel que os 

coloca, talvez, como os profissionais fundamentais para a esfera da arte. 

 
 
 

Notas 
                                                
1 Fotógrafo norte-americano bastante influente no período, um dos primeiros a lutar pelo reconhecimento da 
fotografia como arte. Era também um dos promotores da vanguarda americana e o vice-presidente do Armory 
Show. E assim, quase instantaneamente, à autoria de Richard Mutt (virtual, uma vez que ninguém a tinha 
presenciado) juntou-se a de Stieglitz, no fundo encarado como um segundo autor, uma vez que o público teve 
contato com a fotografia devidamente assinada e não com o objeto físico. 
2 The Blind Man foi um jornal publicado pelos dadaístas em Nova Iorque. Ele circulou por pouco tempo, mas a 
importância de sua segunda edição se deve justamente a polêmica da obra de Duchamp rejeitada pelo júri – A 
Fonte, em 1917.  
3 Cf. DANTO, Arthur C. Marcel Duchamp e o fim do gosto: uma defesa da arte contemporânea. Disponível em: 
http://www.cap.eca.usp.br/ars12/arthur_danto.pdf. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
4 Apresentam-se como textos de referência neste debate os ensaios “A morte do autor”, de Roland Barthes, 
publicado em 1967 e “O que é um autor?” do filósofo Michel Foucault, publicado em 1968. 
5 Obviamente esses termos são contemporaneos. 
6 Sabe-se que o termo curador é bem mais recente, data do final dos anos 1960, mas vimos em Duchamp uma 
espécie de origem ao que será traçado a partir de então. 
7 O termo ‘curador independente’ faz referência a um organizador de exposição dedicado à apresentação 
temporária de obras de seus ou suas contemporâneo(a)s, ao invés da aquisição e pesquisa em arte para a 
coleção de um museu. O reconhecimento generalizado do curador independente como uma posição distinta foi 
indicada em 1975 pela formação do Independent Curators International. Frequentemente creditado como o 
primeiro curador independente, após sua demissão da Kunsthalle de Berna, em 1969, por conta da reação hostil 
da cidade a When Attitudes Become Form. Celebrada hoje como uma exposição de referência, reuniu uma 
geração de artistas da América do Norte e da Europa com sensibilidades similares, traçando conexões entre a 
arte processual, a anti-forma e a arte povera. Ela apresentou uma polêmica sobre a arte que exibia na própria 
forma de sua apresentação — transformando as galerias expositivas em espaço de estúdio, no qual muitas das 
obras foram feitas ou refeitas, ao invés de serem enviadas para a Kunsthalle de outro lugar. Para uma discussão 
de When Attitudes Become Form e a sua recepção crítica, ver Bruce Altshuler, The Avant-garde in Exhibition, 
New York: Harry N. Abrams Inc, 1994.  
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8 Carta ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 12 de maio de 1972, assinada por Carl Andre, Hans Haacke, 
Donald Judd, Bary Le Va, Sol Lewitt, Robert Morris, Dorothea Rockburne, Fred Sandback, Richard Serra e 
Robert Smithson.   
9 Marcel Broodthaers, carta aberta à ocasião da Documenta 5, 1972, e entrevista com Jürgen Harten e Katharina 
Schmidt, distribuída como um comunicado de imprensa por ocasião de sua exposição na Kunsthalle de 
Dusseldorf em 1972; ambos são citados por Douglas Crimp em Isto não é um museu de arte, em: CRIMP, 
Douglas, Sobre as ruínas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 177-205. 
10 Sobre essa afirmação ver: HEINICH, Nathalie e POLLAK, Michael. From Museum curator to Exhibition Auteur: 
Inventing a singular Position. In.: NAIRNE, Sandy, GREENBERG, Ressa, et al, Thinking About Exhibitions, 
London: Routledge, 1996, pp. 236-7.   
11 Idem. As Imagens Roubadas. In: DUARTE, Paulo Sérgio (Org.). Textos e Entrevistas Escolhidos (1967–2000). 
Rio de Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica, 2001, p. 149. 
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