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RESUMO 
O presente artigo pretende problematizar as hipóteses lançadas por duas curadorias 
realizadas junto à Bienal de Veneza para as 51ª e a 54ª. edições da mostra internacional de 
arte. As duas edições mencionadas contaram com mulheres curadoras à frente de seus 
projetos expositivos, respectivamente as críticas de arte Rosa Martínez e María de Corral e 
a historiadora da arte Bice Curiger. De forma inédita, no histórico da exposição veneziana – 
nunca antes comissariada por mulheres – buscando afirmar suas linhas de raciocínio, 
mulheres propuseram debates emergentes para a cena contemporânea por meio de 
estratégias que buscaram, de alguma forma, subverter o consagrado modelo expositivo.  
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ABSTRACT  
This article aims to discuss the hypotheses made by two curatorships for the 51st and 54th 
Venice international art Biennale. The two mentioned editions had women curators ahead of 
their exhibition projects, art critics Rosa Martínez and María de Corral and art historian Bice 
Curiger, respectively. In an unprecedented manner in the history of the Venetian exhibition - 
never curated by women before – and seeking to assert their lines of reasoning, the curators 
proposed emerging debates for the contemporary scene through strategies that sought to 
somehow subvert the established exhibition model. 
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Introdução 

Diante da gigantesca versão de uma mostra de arte contemporânea, como acontece 

nas mais recentes edições da Bienal de Veneza, surge uma questão quase 

incontornável: o que, de fato, singulariza sua presença na cena internacional e como 

sua existência ainda aciona dispositivos críticos na atualidade? 

O embate direto com duas edições da mostra veneziana parece abrir caminhos para 

uma reflexão sobre o contexto e a marca de duas curadorias, até o momento, 

incontornáveis. Propomos assim um panorama sobre a 51ª. edição da Bienal de 

Veneza, comissariada pelas espanholas Rosa Martinez e María de Corral e sobre a 

54ª. edição, assinada pela suíça Bice Curiger, duas situações pontuais da última 

década, com duas teses e projetos muito diferenciados.  

Menciono aqui somente duas curadorias, muito particulares até o presente 

momento, pois sabemos que a próxima edição da mostra veneziana será assinada 

por Christine Macel, comissária chefe do Centro Georges Pompidou,  responsável 

pelo Departamento de Criação Contemporânea e Perspectivas. Também sabemos 

que Christine Macel não é estranha à Bienal conhece as instâncias decisórias da 

instituição tendo já integrado o corpo de jurados da 54ª. edição da mostra, em 2011.  

Enquanto aguardamos o que virá das proposições de Macel para a 57ª. edição da 

Bienal de Veneza, nos debruçamos sobre as duas construções conceituais – de 

2005 e de 2011 – para mostras de grande repercussão internacional que são 

discutidas como lugares de ebulição e ainda hoje acionam discursos críticos sobre 

suas hipóteses. 
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Comunicação visual da 51ª Bienal de Veneza 
La Biennale di Venezia, 2005 

 
 
51ª Bienal de Veneza: uma edição emblemática e seus tortuosos contornos  

Partimos do recente histórico da 51ª. edição, pensada por Rosa Martinez e María de 

Corral para um elenco de proposições que reuniu em uma única edição um 

panorama muito consistente de criações artísticas díspares e conectadas. 

Cabe destacar que Rosa Martinez1 foi responsável pela curadoria de uma das duas 

mostras coletivas propostas pelo projeto expositivo, também realizada no recinto 

institucionalizado, tendo obtido grande reconhecimento de sua intervenção.  

De início Martinez tomava uma decisão: abria seu texto para o catálogo da mostra 

com uma epígrafe de Pascal, se houvesse mais tempo meu texto seria mais curto e 

afirmava que o título da mostra coletiva proposta para ocupar o  edifício do 

Arsenale2, Sempre um pó piú lontano – sempre um pouco além – partia de menção 

direta tomada dos livros de aventura de Corto Maltese, personagem emblemático 

criado pelo cartunista veneziano Hugo Pratt. Decidida a apresentar e reforçar sua 

hipótese para o projeto expositivo, sem necessidade de grandes malabarismos 
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conceituais, a curadora buscava no imaginário da viagem – associado à figura 

viajante de Corto Maltese – uma metáfora para a construção do espaço da mostra.  

 

 
Arsenale: edificação da frota bélica veneziana 

 La Biennale di Venezia, 2005 
 

Colocando o próprio lugar de sua curadoria em debate, afirmava sua condição 

transitória e instável em meio ao caos de distintos jogos de poder, 

[...] curar uma mostra significa viver a ilusão romântica de criar um 
mundo temporal, significa exercitar o poder de dar um nome e  uma 
colocação às tendências artísticas e, representa também uma tentativa 
de criar significados [...]. O modelo da Bienal oferece uma 
oportunidade maravilhosa de analisar o novo conceito de 
internacionalidade e de redesenhar a topografia da alteridade. [...] 
Contudo, a ilusão de criar uma temporal ágora global não pode 
esconder a existência de um novo apartheid cultural e tecnológico 
onde os pobres são feitos cada vez mais dependentes. [...] 
(MARTINEZ, 2005, p. 14)  

De fato, sua prática curatorial e seu discurso crítico promovendo a ideia de 

vizinhança propondo novas formas de convivência entre artistas, disciplinas e 

público criava um território de experimentação onde as formas de associação 

contextual, que reconhecem a horizontalidade de processos, tornavam-se elementos 

de aproximação concreta entre gerações de artistas e público. De acordo com sua 

tese, Martinez (2005, p. 15) reforçava que “a redução ao mínimo de paredes no 
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interior da mostra constituía uma resposta ideológica à necessidade de atualizar a 

questão humanística de como viver junto [...]”.  

De fato, a mostra materializada propunha o encontro entre artistas e público, em 

ampla convivência pelas zonas de trânsito do histórico edifício veneziano. O 

conjunto de artistas presentes trouxe densidade à proposta permitindo que a coletiva 

resultasse em uma das edições mais consistentes das últimas duas décadas. Desde 

o ineditismo da dupla responsável pelas curadorias, da ousadia de organização da 

mostra em apenas oito meses, da necessidade de confrontar criticamente o lugar da 

prática curatorial culminando com a premiação da artista guatemalteca Regina José 

Galindo com o Leão de Ouro Jovem Artista, a edição surpreendia pela sua dinâmica. 

E não seria possível esquivar-se de uma realidade gritante: o importante número de 

mulheres artistas convidadas pelas curadoras, fato destacado pela imprensa 

internacional que nomeou a edição da mostra como a bienal feminista. Pode-se 

questionar que a reunião das criadoras per si não respondesse por uma ocupação 

feminista não fosse pelo cuidadoso critério que assinalava consciência de um forte 

componente ativista em propostas que incluíram a participação do coletivo Guerrilla 

Girls, de Pilar Albarracín, de Gadha Amer, de Regina José Galindo, de Cristina 

García Rodero, de Mona Hatoum, de Maria Teresa Hincapié de Zuluaga, de Runa 

Islam entre muitas outras criadoras consagradas participantes na edição.  

Agora nos aproximamos da ocupação do outro espaço institucionalizado da 51ª. 

mostra veneziana, sob responsabilidade de María de Corral3, o edifício conhecido 

como Pavilhão Itália, situado no recinto dos pavilhões estrangeiros ou nacionais. 
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Pavilhão Itália, Giardini, 2005 

La Biennale di Venezia 
 

Como sabemos, os diversos pavilhões funcionam, no recinto institucionalizado, 

como edifícios construídos entre décadas de elaboração de projetos de afirmação 

nacional, conduzidos por autoridades pertencentes ao seleto grupo de membros que 

convidados a compor o imaginário da grande mostra, estabeleceu sua própria sede 

expositiva como lugar de apresentação de pesquisas artísticas. 

Os pavilhões estrangeiros ou como são chamados ‘os pavilhões nacionais’ – criados 

a partir de 1907 – com exposições personales - historicamente propostas pelos seus 

respectivos comissários foram e são responsáveis pela permanência de um modelo 

expositivo que segundo Nestor García Canclini  traça um atlas geopolítico da cultura, 

[...] Dois terços dos pavilhões correspondem a nações europeias e 
seus edifícios tem as melhores localizações; cinco pertencem a países 
americanos (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela e Uruguai), 
dois ao “Lejano Oriente” (Japão e Coréia do Sul), Egito é o único país 
africano e islâmico representado. [...] Entre as críticas mais reiteradas 
à Bienal estão a vizinhança de estilos arquitetônicos que cria uma 
espécie de Disneylândia e a hoje inverossímil tese de que cada 
edifício possa representar escolas ou estilos nacionais. [...] 
(CANCLINI, 2010, p146–147) 

Conforme um rearranjo institucional recente sabemos que atualmente outros países, 

inclusive latino-americanos, possuem seus próprios pavilhões no recinto 

institucionalizado contudo localizados em diversos edifícios restaurados no Arsenale. 
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O pavilhão Itália, à época situado no conjunto de edifícios centrais da mostra, nos 

Giardini4 –, atualmente transferido para um edifício restaurado no complexo do 

Arsenale -  convidava ao parque expositivo, na alameda central do recinto, expondo 

em seu projeto aquele espírito de Palazzo Pro Arte5 e tendo sua presença então 

repensada pela curadoria para acolher a mostra coletiva L´esperienza dell´Arte, A 

experiência da arte, contando com dezenas de  criadoras e criadores. 

De acordo com María de Corral (2005, p. 14) A experiência da arte propunha um 

recorte curatorial que desenhava linhas de raciocínio expressas no aproveitamento 

do “[...] labiríntico percurso interno do edifício para estabelecer relações entre 

sujeitos, formas, ideias e espaços diversos; mais próximo a um centro de 

experimentação que a um acúmulo de certezas [...].” 

Declarando sua busca explícita por uma mostra que falasse de intensidades e não 

de categorias, não pretendeu estabelecer um percurso historicista nem linear mas 

que evidenciasse as relações existentes entre artistas de distintas gerações que 

discutissem ideais específicas sobre arte e sobre a vida de seu próprio tempo.  

À curadora interessava situar ideias que emergissem dos restos, dos fragmentos, 

dos esboços da vida resultando em obras que permitissem ao espectador poder 

recriar sua própria experiência estética, 

[...] Não buscava uma mostra falsamente universalista em termos de 
cota de participação de países e continentes [...]. Intitulando a mostra 
“A experiência da arte” quis tornar os visitantes participantes de alguns 
temas que os artistas enfrentam todos os dias em suas obras. A 
nostalgia como sentimento de perda de um passado recente e 
irrecuperável, expressa por meio de linguagem metafórica. O mundo 
dos afetos e das solicitações psicológicas que configuram a nossa 
identidade. O corpo e sua redefinição, a introdução da fragmentação, 
da dissolução e também da morte. (CORRAL, 2005, p. 14)  

Também na coletiva firmada por Corral se reconhecia a coerente presença  de 

mulheres contundentes na cena contemporânea como Eija-Lisa Ahtila, Monica 

Bonvicini, Candice Breitz, Tania Brughera, Marlene Dumas, Jenny Holzer, Barbara 

Kruger, Maider López entre outras criadoras e criadores envolvidos no projeto.  

Havia também no conjunto de intenções da mostra evidente interesse da curadora 

em reafirmar a presença e a participação de todos os artistas no processo de 
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reestruturação cultural e econômica da sociedade pós-industrial assim como na 

transformação da identidade do indivíduo e da própria sociedade contemporânea.  

Cabe aqui mencionar que a ação de María de Corral embora alertasse para o desvio 

de uma mostra por cotas de participação nacional trouxe ao desenho curatorial um 

amplo panorama de criações composto por portugueses, irlandeses, finlandesa, 

polonês, estadunidenses, italianos, sul africanos, cubana, chineses, brasileiros, 

britânicos, canadenses, argentinos, francês, mexicano, espanhóis e alemães.  

De fato, as duas curadorias foram sensíveis ao diálogo com a emergência de uma 

cena contemporânea constituída pelo dissenso, compreendendo a criação como 

relação forte entre estética e política pois propuseram um viés discursivo que 

incorporava o dissenso como aponta Jacques Ranciére6, (2006, p. 368) esse termo 

que “[...] não busca simplesmente valorizar a diferença e o conflito sob suas diversas 

formas [...]. É [ele próprio] a divisão do núcleo mesmo do mundo sensível [...]”. 

Diante de uma edição que havia deixado marca significativa no perfil expositivo 

estabelecido pela instituição, seja pelos lugares sociais ocupados pelas curadoras, 

seja pela disposição ao diálogo na elaboração de um projeto compartilhado em 

tempo recorde, seja pela proposição de consistentes fissuras nos conceitos das 

duas mostras, outras duas mostras sucederiam a 51ª Bienal de Veneza até 2011. 

Com a presença de Bice Curiger7 à frente do projeto geral da 54ª. edição, de 2011, a 

Fundação Bienal materializava o convite feito à historiadora, responsável então pelo 

conceito das duas mostras realizadas nas sedes expositivas: Giardini e Arsenale.  
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54ª Bienal de Veneza: uma edição com acento histórico 

 
Comunicação visual da 54ª Bienal de Veneza La Biennale di Venezia, 2011 

 

Com ILLUMInazioni, título geral da grande mostra, a curadora suíça propunha um 

arranjo conceitual de base histórica densamente comprometido com a própria 

longevidade do projeto institucional, com o imaginário do passado e com o presente.  

Entre outras estratégias, a curadoria partia de uma série de questionamentos e 

inquietações geradoras de um ambiente de incertezas. Curiger firmava sua tese 

para a mostra com cinco questões aos participantes; abria assim sua zona de 

confronto e perguntava: a comunidade da arte é uma nação? Quantas nações 

reconhece dentro de si? Onde você se sente em casa? Que língua falará o futuro? 

Se a arte fosse um Estado, o que diria sua Constituição?.   

Diante das cinco questões lançadas, os participantes na exposição deveriam reagir 

ao contexto de um quadro complexo de intencionalidades da proposta curatorial. 

Desde a apresentação para o catálogo da mostra, Curiger inaugurava seu conceito, 

[...]ILLUMInazioni se centra na luz. A luz é um tema clássico da arte, 
adequado à Veneza. Ao mesmo tempo, colocando em relevo o falso 
sufixo “nazioni/nations”, o título não apenas é submetido a uma 
extensão semântica para o mundo real em sua dimensão sociopolítica, 
mas sublinha a referência à situação particular da Bienal de Veneza 
com os seus pavilhões nacionais. A mais importante, extensa e antiga 
“inter-nazionale” de todas as bienais de arte para todos é ainda 
marcada por uma onda de salvaguarda de fronteiras nacionais num 
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período em que os artistas tornaram-se migrantes e turistas culturais 
cuidadosos e diversos. [...] (CURIGER, 2011, p. 43) 

 

 
Programação de abertura da 54ª Bienal de Veneza 

La Biennale di Venezia, 2011 
 

Mediante um esforço que buscava demonstrar a necessidade de uma discussão 

atualizada sobre a estrutura e o modelo expositivo da Bienal de Veneza, Bice 

Curiger  apontava historicamente os numerosos rumos de um evento em processo.  

Destacando que o título escolhido por ela para a edição fazia referência ao tema da 

luz, à poesia de Rimbaud, aos escritos de Walter Benjamin e à própria estrutura dos 

pavilhões nacionais da Bienal, a curadora firmava suas intenções ao apontar 

características que a arte comporta como experiência única e esclarecedora.  

Em todo o aparato construtivo criado por Curiger para apresentar o viés conceitual 

da mostra, como uma espécie de elemento central figurava a seleção e o 

deslocamento de três obras do artista veneziano Tintoretto – do acervo da Galleria 

dell´Accademia – para interlocução no âmbito da grande mostra geral, integrando o 

espaço do Pavilhão Central, na sede dos Giardini, parte do recinto institucionalizado. 
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Para reforçar sua hipótese, com um recurso que pretendia dialogar com o passado 

da arte veneziana e estabelecer um lugar de experimentação para a arte 

contemporânea, a curadora lançava as bases de uma convivência inusitada no 

quadro histórico da própria mostra, ou seja, a coexistência de temporalidades 

históricas em aberto confronto – obras do século XVI e muitas criações de último 

lustro – estabelecendo um relato com pluralidade de pontos de vista. 

Destacando que, conforme sua compreensão, o conceito de “nação” referia-se em 

nível metafórico à comunidade, de modo especial aos ambientes da arte atual 

composta de indivíduos, grupos e coletivos de dimensões maiores ou menores, 

Curiger afirmava que a mostra trazia uma concentração de informações de “primeira 

mão” que o curador de uma exposição internacional teria dificuldade em reunir para 

um evento, não fosse o porte e a escala de uma iniciativa como a veneziana. 

Finalmente dedicando um terço do texto de apresentação da mostra ao que a 

curadora chamou de “algo que normalmente é excluído” coube direta menção ao 

grande mestre do passado, Jacopo Robusti dito Tintoretto e sua criação em Veneza.  

Sintonizada com o marcado tratamento da luz e com a audácia de um criador que 

deixou grande legado ao barroco, Curiger aproximava uma leitura histórica para 

imediato contato com o contemporâneo, desviando de uma eternidade clássica 

visava proximidade com uma energia pictórica absolutamente anticlássica.  

Considerações finais  

Como parte da dinâmica pensada para problematizar duas edições da mostra 

veneziana, pareceu-nos importante apresentar cada mostra, suas curadorias e suas 

cartas de intenções ou textos curatoriais para que nossa reflexão alcançasse os 

desenhos conceituais de cada edição e percebesse assim suas intencionalidades. 

De fato, quando Rosa Martinez e María de Corral propuseram um corte cirúrgico 

profundo no ambiente da 51ª grande mostra suas suturas ficaram expostas ao reunir 

um número muito expressivo de mulheres artistas que firmaram uma edição 

histórica. Histórica por ter feito emergir das profundezas do apagamento institucional 

os lugares não ocupados por criadoras em Veneza, ter trazido ao debate a 
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invisibilidade generalizante e discutido publicamente as estratégias de legitimação 

que acompanham ações de poder em ambiente institucionalizado. 

Em texto publicado pelo Instituto Europeu do Mediterrâneo, Martinez reafirmava 

(2007, p. 65) “Em 1895, ano da fundação da Biennale, houve 2% de mulheres 

selecionadas. Em 1995, ou seja, cem anos mais tarde, este percentual somente 

havia crescido até os 8%.”  

Também no contexto da 51ª. edição pôde-se acompanhar a vitalidade de um 

desenho curatorial que fazia questão de conviver, em seu referencial teórico, com o 

pensamento de Edward Said, Hannah Arendt, Samuel Beckett, Susan B. Anthony, 

para manter coerência na interlocução de seus conceitos com artistas e públicos.  

Retomando o itinerário conceitual de Bice Curiger para a 54ª. edição percebe-se que 

o esforço por materializar uma mostra com características inéditas – com o 

deslocamento de obras de Tintoretto para o recinto expositivo, no pavilhão central, e 

todo dispositivo operacional e comunicacional que envolveu a empreitada –  

inclusive destacando em texto a soma de oitenta e nove países na grande mostra 

geral, recorde de 2011, número nunca antes visto na bienal, não resultou em fato 

que estabilizasse., de fato, a edição como pretendido pela proposta da curadora.  

Da parte da curadoria houve interesse em apontar a histórica marca – em números – 

da presença de mulheres artistas e, de fato, a edição recebeu atenção relacionada à 

presença da criação de Cindy Sherman mas teve sua faceta editorial como um 

destaque do evento, com seis textos, no catálogo, sobre o conceito da edição. 

Reunindo uma série de estudiosos, convidados para a ocasião, Curiger decidia pela 

presença de Giovanni Carmine, Carolin Bohlmann, Diedrich Diederichsen, Corinne 

Wasmuht, Jean-Luc Nancy, Tommaso Tuppini, Karl Holmqvist, Reza Negarestani, 

Beat Wyss e Jörg Scheller para composição de um painel de ideias sobre a mostra. 

Assim, de volta ao tom introdutório da abertura desta reflexão, retomamos duas 

situações: o que singulariza, de fato, o modelo expositivo da Bienal de Veneza ainda 

na atualidade e como podemos avaliar a vitalidade de seus dispositivos críticos?  
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Podemos retomar boa parcela dos textos da 54ª. edição para a primeira questão. 

Tanto Bice Curiger, quanto seus convidados empenharam-se em revalidar a 

persistência de um formato de exposição consagrado e justificar sua permanência,  

[...] Mais interessante me parece procurar compreender qual é a 
atualidade da Bienal e porque exerce atração, sobretudo na ótica da 
minha geração. No centro de ILLUMInazioni há, de fato, o trabalho de 
muitos artistas em torno aos trinta anos, coisa que antes mesmo da 
abertura da mostra foi destaque como uma característica essencial e 
inovadora [...]” (CARMINE, 2011, p. 59) 

Integrada ao conjunto de perspectivas analíticas, também outros convidados, 

discutiam a longevidade do modelo, “esteticamente, uma grande mostra 

heterogênea e heterocrônica como a Bienal de Veneza [...] companheira da 

globalização assim concebida”.8 Novamente um dispositivo analítico que admita a 

singularidade do evento, associada à cena transnacional e justificada pelo sistema.  

Já a segunda questão, relacionada à vitalidade dos dispositivos críticos acionadores 

ou desviantes de um determinado modelo da atuação institucional – como aquele da 

Bienal de Veneza – solicitava um olhar mais aguçado para aproximação com as 

instâncias legitimadoras de poder em um formato consolidado de ação curatorial.  

Nesse caso, os dispositivos críticos acionados pela 51ª. edição ativaram o debate 

sobre os tipos de ocupação de espaços consagrados, as redes de legitimação 

instaladas nos ambientes de arte contemporânea, as camadas de sentido e a 

construção de discursos desviantes, situados pelas poéticas de tantas criadoras.  

Assim, além de instituir uma problematização pública, inexistente antes da edição 

sob responsabilidade de Rosa Martinez e María de Corral, caberia a essa 

experiência de êxito a possibilidade de que novos convites destacassem o 

profissionalismo de mulheres curadoras à frente desse projeto internacional. 

Com a presença de Bice Curiger, em 2011 e, atualmente com o convite à Christine 

Macel para a 57ª. edição, se cumpre o destino de um modelo, em parte, revisado.  
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Notas 
1 Rosa Martinez é curadora, escritora  e assessora de coleções de arte em diversas instituições. Entre 
outroscompromissos profissionais foi comissária chefe do Museu de Arte Moderna de Istambul (2004–2007), co-
curadora da II Bienal de Moscou (2007), co-curadora da 27ª. Bienal de São Paulo (2006), comissária do Pavilhão 
da Espanha na 50ª. Bienal de Veneza (2003). Comissária responsável pelo ciclo “Que pensar/ Que desear/Que 
hacer” organizado pela CaixaForum Barcelona, com exposições propositivas de uma nova leitura do acervo de 
arte contemporânea da Fundación La Caixa propôs três aproximações: o pensamento, o desejo e a ação como 
eixos interpretativos da própria coleção (2011-2013). Foi presidente do Júri Internacional da XII Bienal do Cairo, 
em 2011. Atualmente colabora no projeto Dhaka Summit Art associado às atividades de Acción Cultural 
Española, entidade pública dedicada a promover a cultura e o patrimônio da Espanha em distintos cenários. 
2 Arsenale é o termo utilizado para identificar o conjunto de edifícios pertencente à Marinha Mercante e também à 
Comune de Veneza mantido na cidade – originado no século XII - como um amplo complexo que reuniu em 
esforço construtivo especializado oficinas e canteiros navais para o desenvolvimento de atividades relacionadas 
às rotas comerciais que asseguraram o crescimento de toda a região do Vêneto. 
3 María de Corral atua como crítica de arte e comissária independente organizando mostras coletivas e 
individuais em distintos centros de arte contemporânea e instituições museísticas. Foi Diretora do Comitê 
Assessor das Coleções de Arte da Fundación Telefónica (2003-2006). Entre 1995 e 2002 dirigiu a Coleção de 
Arte Contemporânea da Fundación La Caixa, também entre 2000 e 2002 foi diretora da Bienal de Pontevedra. É 
membro do Comitê Científico do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía e dos patronatos do Museo 
Thyssen Bornemisza e do Centro Galego de Arte Contemporáneo, CGAC. Foi a comissária responsável pela 
representação portuguesa na 56ª. Bienal de Veneza, apresentando a criação do artista João Louro. Atualmente é 
coordenadora da Coleção Arte Contemporáneo localizada no Museo Patio Herreriano de Valladolid, Espanha.  
4 Giardini é a identificação atribuída ao conjunto de edificações conhecidas como pavilhões nacionais reunidas 
no complexo expositivo institucionalizado da Bienal de Veneza, junto ao pavilhão central, na região do Castello.  
5 O Palazzo Pro Arte ou ainda Palazzo dell´Esposizione, posteriormente Padiglione Italia ou Padiglione Centrale 
edifício que desde as primeiras mostras bienais, ainda no final do século XIX, ocupou a principal cena das 
exposições realizadas entre as primeiras e a última década do século XX no espaço institucionalizado.  
6 Cabe destacar que o raciocínio do autor encontra-se em capítulo da obra A Crise da Razão, publicação 
organizada por Adauto Novaes. Coletânea de textos editada em parceria pelo Ministério da Cultura/FUNARTE e 
Companhia das Letras, que somando-se a outros títulos de grande ressonância na coleção de ensaios compôs 
importante esforço editorial reunindo em duas décadas dezenas de intelectuais em um amplo projeto de debates. 
Novas publicações organizadas por Novaes, em formato semelhante, tem sido apoiadas pelo SESC São Paulo. 
7 Bice Curiger é historiadora, crítica de arte e gestora de instituições culturais. Esteve à frente do Kunsthaus 
Zürich durante duas décadas – entre 1993 e 2013 – e, participou ativamente tanto na fundação de publicações 
especializadas como a revista Parkett (1984) onde atuou como editora chefe quanto na gestão de projetos 
editoriais. Destacou-se como diretora da Revista Tate Art, Tate ETC (2004-2013). Atualmente é diretora artística 
da Fundation Vincent Van Gogh Arles organizando frentes de ação institucional e exposições itinerantes.  
8 Texto de Beat Wyss e Jörg Scheller intitulado Il Bazar di Venezia, para o catálogo da mostra ILLUMInazioni. 
Venezia: Marsilo Editori, 2011.  
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