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RESUMO  
Qual o papel das instituições artísticas e suas exposições inseridas em uma perspectiva 
econômica chamada de criativa?  Que particularidades apresenta o caso brasileiro? Este 
trabalho visa refletir a relação entre: arte contemporânea, instituições, exposições e 
economia criativa. Debruça-se sobre as apropriações e instrumentalizações de discursos 
artísticos no campo econômico, e de discursos econômicos no campo artístico. 
Problematiza a relação entre liberdade e instrumentalização da arte e suas instituições. 
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ABSTRACT 
What is the role of art institutions and their exhibits entered into an economic perspective 
called creative? What particular features the Brazilian case? This work aims to reflect the 
relationship between: contemporary, institutions, exhibitions and creative economy. It 
focuses on the appropriation and instrumentalizations of artistic discourse in the economic 
field, and economic discourse in the artistic field. Discusses the relationship between 
freedom and instrumentalization of art and its institutions. 
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Desde meados dos anos 1990 presenciamos o crescimento do setor artístico 

nacional, impulsionado pelo desenvolvimento e estabilização econômica do país. A 

aplicação de medidas públicas como as leis de incentivo, e os fundos de aplicação 

direto em projetos culturais, ganharem uma proporção não vista anteriormente. 

Aspecto que proporcionaram a criação e ampliação de Fundações, Museus, 

Institutos, Centros culturais, Bienais: a do Mercosul e de Curitiba, além de receber 

exposições de grande porte, como a De Ron Mueck1, Caravaggio2, Antony 

Gormley3, entre tantas outras. Vimos a Bienal de São Paulo, da beira do abismo, se 

erguer novamente. Assim como, o crescimento do mercado de compra e venda de  

arte contemporânea brasileiro a partir dos anos 2000. A ampliação das galerias 

privadas, a constituição de duas feiras internacionais a SParte (2005) e Artrio (2011), 

além de uma associação de galerias privadas a ABACT4 (2007). Igualmente 

compartilhamos o crescimento de espaços de artistas, ou grupo de artistas, 

autogestionados, construindo novas conexões e mesmo outros circuitos.  Tornando 

a cena maior e mais diversificada. A ampliação de editais em esferas públicas e 

algumas privadas, de prêmios, bolsas e residências. Um trânsito crescente de 

nossos artistas, agentes em uma agenda internacional.  Realidade que 

provavelmente não veremos com o mês fôlego nos próximos anos. Pois, devido à 

chamada “crise econômica”, muitas instituições já sofrem com recursos reduzidos, 

aspecto que tenderá a crescer. E que no caso das instituições públicas, estas nunca 

foram regadas o suficiente.  

Provavelmente neste cenário perceberemos determinados discursos, posturas, e 

funções sobre as instituições artísticas brasileiras ganharem novas dimensões. 

Sabemos que em nosso país a qualquer suspeita de crise econômica a área cultural 

é simplesmente engolida. O principal patrocinador das artes visuais é o Estado, em 

suas diversas instâncias, e poderíamos falar o mesmo de outras manifestações. 

Este Estado em momento de necessidade de cortes orçamentários tende a realizá-

los primeiramente no setor cultural. Assim, ocorreu na última semana com a extinção 

do Ministério da Cultura, e sua incorporação ao da Educação, na reforma ministerial 

do governo provisório de Michel Temer. O que ocorrerá com suas secretarias e 

órgãos ainda é uma incógnita, o sabido, é que veremos uma desarticulação de suas 

esferas e políticas, assim como, um provável acanhamento de recursos para 

investimentos na área cultural. Um grande retrocesso mesmo em uma visão 
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estritamente econômica. Sem contar, que tal medida possui determinante 

componente ideológico sobre a cultura e seus profissionais.  

Se pegarmos o Reino Unido como exemplo, veremos que ao menos desde o fim dos 

anos 1990, este passou a compreender  a cultura como um setor econômico e 

investir sistematicamente. Sendo isto apontado como um dos principais fatores de 

crescimento, dentro de uma perspectiva econômica chamada de criativa ou cultural. 

O mesmo se passou a pensar no Brasil na última década, com ambições e 

entendimentos diversos do caso inglês, mas que culminaram com surgimento em 

2012 da Secretaria de Economia Criativa, dentro do Ministério da Cultura, assim 

como, secretarias e órgãos em diferentes instâncias publicas, em nível municipal e 

estadual.  Que visam o desenvolvimento das cidades, suas comunidades e de uma 

cadeia produtiva ligada a cultura e aos processos de criação. 

A extinção e incorporação do MinC. ao Ministério da Educação demonstra o quão 

conservadora e talvez atrasada é a perspectiva econômica que passará a guiar o 

país, e é esta perspectiva que pretende tirá-lo da “crise”. Reflexo de uma oligarquia 

conservadora e retrograda que afanou o poder através de uma aparente legalidade.  

Esta passará a impor uma agenda econômica e consequentemente ideológica que 

nas últimas quatro eleições presidenciais foram rejeitadas pela população brasileira. 

Sem ingressar na crise política e econômica de nosso país,  o que farei a seguir é 

refletir sobre a dimensão econômica das exposições de artes visuais, com o intuito 

de ir além de uma visão dualística restrita entre a liberdade criadora e a 

instrumentalização da arte e de suas respectivas instituições.  

O que seguirá está dividido em algumas sessões. Inicia explicitando o 

entrelaçamento entre economia e arte, e no que implica a ideia de economia criativa. 

Na sequência problematiza esta relação e seus usos e desusos. Continua refletindo 

como este discurso econômico influencia ou não as instituições culturais no Brasil. 

Segue, discutindo a relação entre liberdade criadora e instrumentalização da arte, e 

o papel do artista e da arte contemporânea nesta perspectiva, no qual, a arena, o 

lugar de encontro e luta, de emanação e visibilidade chama-se: exposição. Termina, 

propondo um entendimento sobre estas relações.  
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1. O termo economia criativa é algo genérico que engloba múltiplas atividades e 

setores produtivos no qual a ênfase estaria centrada na criação e inovação. Dentro 

deste termo ainda encontraremos as chamadas indústrias criativas e os setores 

criativos. Que por sua vez, aproximam-se e passam por vezes enquanto sinônimos 

da chamada economia da cultura. Alguns autores defendem que o termo economia 

criativa seria uma ampliação do conceito de economia da cultura. A nomenclatura 

economia criativa, na atualidade, é um guarda chuva imenso que abriga inúmeras 

atividades produtivas, inclusive as culturais.  Este conceito, nome, alcunha, é 

revindicado por muitos oradores: dos especialistas e pesquisadores, aos políticos; 

das empresas a seus empresários.  Porém, o que nos interessa  é pensar como este 

entendimento econômico se relaciona com as artes, especificamente as artes 

visuais e seus espaços.   

2. A relação entre arte e economia, arte e mercado desperta inúmeros conflitos no 

campo artístico. Batalhas de ordem ideológica, material, política e artísticas ao longo 

da história. Entretanto, com a discussão da desmaterialização do objeto artístico nos 

anos 1960/70 de um lado, e a superação do modelo industrial de outro, fez com que 

gradativamente nas ultimas décadas houvesse um entrelaçamento, uma diluição das 

fronteiras, entre: arte, vida e trabalho, entre o mundo econômico e o mundo artístico, 

no qual a imaterialidade informacional, intelectual, tornou-se a principal potência 

produtiva em um sistema rotulado de pós-industrial, ou capitalismo cognitivo. Assim, 

a relação entre arte, mercado, trabalho deve ser pensada sob a ótica dos modelos 

interpretativos centrados na informação, inovação, e em suas imaterialidades. Deste 

modo, estas relações chegam até nós revestidos em conceitos como: economia 

criativa, economia da cultura, setores criativos que passam a compreender a arte e a 

cultura de modo geral como um setor econômico e participante ativamente da vida 

econômica de uma sociedade, comunidade, e suas cidades a partir dos anos 1990. 

Desta maneira, a chamada economia criativa englobaria aquilo que em uma 

sociedade industrial centrada na confecção de objetos, na produção serial, no 

trabalho morto, no processo de alienação do trabalhador, era considerado como 

anomalia do processo: a criação. E nesta relação à informação e os conhecimentos 

teriam tornado-se a principal base produtiva. No qual, as palavras criatividade e 

inovação tornaram-se chaves. E o trabalho ganhou o adjetivo imaterial e o 

capitalismo o cognitivo.  Esta perspectiva coloca as artes e consequentemente as 
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artes visuais como um dos setores nucleares nas atuais reflexões econômicas e 

sociais.   

Neste contexto, arte passa a ser utilizada, e em certa maneira instrumentalizada, 

tanto para justificar processos de emancipação coletiva, crítica socialmente 

engajada, processos de geração de emprego e renda, valorização do patrimônio 

cultural, e consequentemente a necessidade de investimentos na área; quanto, 

acusada de pura subordinação às lógicas mercadológicas do atual capitalismo, 

desde os processos de especulação financeira, o fetiche pelo dinheiro em si, 

revestido de obra de arte, a afirmação de distinção social. Além das expressões: 

espetáculo e entretenimento que acompanham diversas críticas a esta configuração.  

Consequentemente as artes visuais encontram-se entre: 1) os discursos idealistas, 

de transcendência, de práticas críticas, e de emancipação. 2) Uma visão materialista 

e pragmática, que veem nela e suas instituições uma saída para o desenvolvimento 

econômico e social de uma comunidade, cidade, região. 3)  As reflexões que 

expõem esta a uma subordinação a lógica econômica vigente via a ação do 

mercado em seu sentido lato. 

Xavier Greffe (2015) propõe um entendimento para a questão quando afirma que 

nestes casos não se trataria da arte em si, mas da arte enquanto cultura.  E assim 

escreve: 

As oposições propostas que explicam essa distinção são muitas: a 
arte tem haver com o desejo, a cultura, com a necessidade; a arte 
reflete o transcendente, a cultura, o utilitário; a arte diz respeito a 
expressão, à cultura a comunicação; a arte é propositiva, a cultura, 
afirmativa; a arte tem uma dimensão icônica enquanto a cultura tem 
uma dimensão simbólica etc. Entretanto, uma coisa se destaca com 
bastante clareza dessas muitas alternativas ou oposições: onde a 
arte cria e deve ser considerada enquanto tal, a cultura implica um 
processo de recepção, de socialização e de comunicação das 
mensagens emitidas por meio de produções estéticas. (GREFFE, 
2015, p. 36) 

Para Xavier Greffe, a cultura refere-se à recepção das informações emitidas, e o 

lugar dos significados partilhados enquanto a arte ao lançamento da informação. O 

ponto central deste autor implica que existiria um descompasso entre aquilo que 

chamaríamos de cultura e o que entendemos por arte. Certamente a arte é apenas 

uma parcela do que chamamos de cultura, que implica desde o modo como nos 
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vestimos, comemos, dormimos, falamos, nos relacionamos socialmente com as 

demais pessoas, com nosso bairro, cidade e assim por diante.  O que uma obra de 

arte pode revelar, e o artista intencionar, não estão necessariamente implícitos como 

a arte aparece na esfera social mais ampla, aqui chamada de cultura. Deste modo,  

as intenções dos artistas nem sempre correspondem com a utilização e 

interpretação de suas criações e reflexões. A questão é refletir o que fazemos com o 

conhecimento gerado a partir da arte. Ou seja, como por ventura ela passa a ser 

instrumentalizada, apropriada, consumida, assim desempenhando funções muito 

além da própria arte.   

No sentido explicitado o  termo economia criativa invoca a arte e seus agentes ao 

mundo cotidiano das relações econômicas. A arte dentro desta perspectiva 

econômica/cultural relaciona-se: desde a geração de renda, trabalho, mercado, 

turismo, e o desenvolvimento das cidades em seus diversos âmbitos; quanto ao 

próprio processo emancipatório do ser humano. Ou seja, mesmo instrumentalizada a 

funções diversas, esta não deixa de ser obra de arte a principio, ela coaduna visões, 

e funções, que oscilam conforme a vontade dos agentes e dos consumidores. 

3. Maria Lind (2006)5 analisando o caso inglês, e europeu, afirmou que a arte estava 

sendo usada como ferramenta popular de mudanças e inclusões sociais. E mais, 

neste cenário ela seria utilizada para criar empregos e fomentar o desenvolvimento 

das cidades e seus bairros, além de reforçar processos identitários. Assim, 

instrumentalizada para o desenvolvimento econômico e social das diferentes 

regiões.  Ainda afirmou em seu artigo que existiria  uma tendência de  divisão radical 

no mundo da arte, entre uma arte comercialmente viável, empática, divertida ou 

levemente chocante, adaptadas as instituições públicas em larga escala, em 

contraposição uma arte “difícil” e “desconcertante” com ambições críticas. Isto a 

partir do ponto de vista europeu, que como aponta Ana Carvalho (2013) não é 

similar ou plenamente verificável no caso brasileiro. Sobre tal divisão apontada por 

Lind, Carvalho escreve: 

A rigor tal divisão não constitui uma novidade absoluta para o campo 
da arte. O que Maria Lind ressalta como diferencial observado na 
cena contemporânea, está representado pelo fosso, cada vez maior 
e mais profundo, entre estes dois mundos da arte acima mecionados, 
que se tornam cada vez mais incomunicáveis. O mundo-mainstream 
ignora – e faz questão de ignorar, em certas circunstâncias – o outro 
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mundo da arte. Nos mesmos moldes, o mundo da arte não regulado 
pela lógica do espetáculo abomina seu contraponto. (CARVALHO, 
2013, p. 1881–1882) 

Será que estas divisões apontadas até aqui, através de Xavier Greffe, Maria Lind e 

endossadas por Ana Carvalho, ou seja, de uma arte em si, e de uma arte como 

cultura; de um circuito mainstream e de outro circuito em oposição, seria possível de 

ser utilizado como modelo interpretativo para a cena internacional? Ou mesmo a 

brasileira? 

4. As respostas às perguntas anteriores passam por uma compreensão das funções 

das exposições. Estas na contemporaneidade passaram a ser lugares privilegiados 

de reflexão crítica sobre a arte, e visibilidade, mesmo assumiram um papel muitas 

vezes visto somente na modernidade com os manifestos.  Elas adotaram, uma 

função de propagação de ideias, de posicionamentos artísticos e de 

questionamentos sobre a arte e sua natureza. Mas também econômicas, de 

movimentação da cadeia produtiva, e de visibilidade as empresas e ao Estado. 

Tornaram-se espaços de embate, de afirmação, de refutação, e também de 

espetáculo.  Referenciais para a atual historiografia da arte. O que falar de  

Magiciens de la Terre, realizada no Centre Georges Pompidou, em Paris, 1989; a 

Bienal de São Paulo de 1985 a “Grande Tela”, O Novo Espírito da Pintura, em 1981 

em Londres, entre tantas outras.  Tornam-se meios privilegiados de propagação de 

discursos e posicionamentos sobre a arte no mundo contemporâneo.  

Ao mesmo passo que podem vir a criticar o mundo e seus sistemas econômicos e 

políticos, dão as mãos a estes. Não somente através de patrocínios e apoios, mas 

através compartilhamentos ideológicos.  

As grandes instituições artísticas nacionais, como: MASP, MAM-RJ, MAM-SP, 

Inhotim, Pinacoteca de São Paulo, Museu Oscar Niemayer, MARGS, As Fundações 

Bienais: de São Paulo e do Mercosul entre  outras. Ainda poderíamos pensar tanto 

nas feiras como SParte e Artrio. São responsáveis por inúmeros projetos 

expográficos de variadas ordens, formatos, conceitos e desejos. Seus programas 

visam dialogar com diferentes públicos e com diferentes atores artísticos, políticos, e 

econômicos. Elas promovem e comunicam diferentes posicionamentos e mesmo 

entendimentos sobre arte e o mundo. 
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Boa parte de nossas instituições artísticas estão distantes de ser economicamente 

viáveis e agentes de transformação social através da geração de emprego e renda 

para se enquadrarem plenamente em um discurso econômico nos moldes ingleses 

ou de outros países europeus ou norte-americanos. De movimentarem centenas de 

milhares de visitantes por exposição. E serem agentes de grandes espetáculos e 

entretenimento. Em sua maioria não possuem estrutura para receberem exposições 

de grande porte, e as que possuem, nem sempre estão preparadas para um número 

elevado de visitantes. Ou seja, na maioria das vezes não tem aporte financeiro 

suficiente e nem estrutura física para de fato poderem ser identificadas com 

discursos de geração de emprego e renda. Porém, a dimensão econômica destas 

instituições vai além desta noção. Elas desempenham funções chaves em suas 

cidades, como MAC-Niterói, Fundação Iberê Camargo ou Museu Oscar Niemayer, 

MASP, entre outras. Assim como, as Bienais e feiras. Elas geram visibilidade as 

suas respectivas cidades, atraem turismo, são potencializadoras de recursos, 

construtoras de identidades e mesmo questionadoras sobre estas próprias 

identidades. Movimentam uma cadeia produtiva, mesmo que esporádica. Promovem 

cultura, processos educacionais e econômicos. Ou seja, mesmo que exista uma 

grande diferença entre instituições europeias e estadunidenses identificadas com 

estes discursos econômicos, as nossas não deixam de participar e estarem em 

dialogo tanto com um circuito interno quanto internacional.  

Heitor Martins6, em entrevista cedida em 2013, comentou este aspecto.  

Os museus da cidade de São Paulo, que é uma metrópole de 
dimensão próxima das cidades que citei, mas com uma população 
maior, recebem juntos 3 milhões de visitantes ao ano. Na medida em 
que o país se desenvolve teremos uma demanda enorme por cultura, 
com um número crescente  de pessoas querendo ver exposições. 
Hoje nós não temos áreas expositivas e não temos museus 
suficientes. É só ver as filas que se formam quando há mostras como 
a do Caravaggio, quando foi preciso fazer viradas de 24hs para o 
museu dar vazão ao público. Isso é um sintoma do que está por vir, 
da falta de museus e espaços expositivos para atender a grande 
demanda do público. […] Acho importante que as pessoas do circuito 
cultural estejam atentas a esse aspecto. Esse é um setor que vai 
precisar de muito investimento e passar por um novo processo de 
profissionalização. (MARTINS, 2013, entrevista cedida a arthall)7 

Heitor Martins nesta citação nos fala da necessidade de ampliação do aparato 

institucional/expositivo, e maiores investimentos do setor público, entretanto 
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devemos perguntar: ampliação pra quem e pra quê? Quais exposições e respectivas 

instituições não são capazes de atender uma demanda de publico interessada em 

nosso território? Será que é de ampliação de espaços expositivos que 

necessitamos?  

Quantas vezes vagamos por boas exposições praticamente vazias, em instituições 

de grande porte como MARGS, Fundação Iberê Camargo, MAC-USP, e assim por 

diante? Ou em galerias privadas, como Fortes Vilaça, Mendes Wood, Milan, Bolsa 

de Arte de Porto Alegre entre tantas outras. Boas exposições, de artistas 

reconhecidos em território nacional, e por vezes internacional, praticamente vazias, 

em boa parte do tempo expositivo. Será realmente que possuímos uma falta de 

oferta, ou o que temos é uma demanda limitada? A resposta a esta pergunta passa 

pelas características da exposição, as que por ventura possuem um apelo midiático 

maior em detrimento de muitas outras. 

As exposições blockbusters como a de Caravaggio, ou Ron Mueck que chegou a ter 

mais de 400 mil visitantes na Pinacoteca de São Paulo, ou as Bienais, como a de 

São Paulo, Mercosul ou Vento Sul de Curitiba, constituem-se como grandes eventos 

que chamam a atenção de um publico amplo. Lidam com a lógica do espetáculo, do 

apelo midiático, mas não se reduzem a isto. O mesmo se pode dizer da SPArte. Os 

públicos não são necessariamente os mesmos, mas o evento funciona como um 

atrativo, capaz de convocar, de atrair um número considerável de visitantes movidos 

por diferentes interesses. Estas exposições, estes eventos, possuem uma dimensão 

que vai além da própria exposição em si em seu espaço expositivo e seu programa 

paralelo de encontros, bate-papos, palestras, cursos. São capazes de movimentar 

todo o circuito, em tempos de Bienal de São Paulo ou mais recentemente de SPArte, 

constitui-se todo um circuito paralelo de exposições e eventos em torno deles, 

capazes de movimentar a cadeia produtiva e aquecer uma rede de relações. Estes 

mesmos eventos colocam o Brasil em um circuito internacional, e em sua respectiva 

agenda. Estas grandes exposições estão entre a aquilo que chamaríamos de 

espetáculo, de forte presença midiática, e mesmo de superficialidades, com o seu 

inverso, a pesquisa e a profundidade reflexiva. Elas operam com a diversidade de 

motivações. O que vemos é um fluxo, é um jogo complexo, orquestrado por muitos 

interesses, dos artistas, dos curadores, das diretorias e seus conselhos. De várias 
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perspectivas possíveis.  Pois, não é aceitável crermos que um Caravaggio é um 

trabalho fácil de ser assimilado em contraposição a muitos trabalhos 

contemporâneos. Pois se assim fizermos, adotaremos uma perspectiva reducionista. 

Porém, todos estes grandes eventos não representam a totalidade dos circuitos, ou 

seja, das outras exposições que não possuem o mesmo apelo midiático e 

quantidade de recursos. Mas nossas instituições artísticas reconhecidas e citadas 

abrigam ambas as perspectivas.  

Estas exposições enquanto eventos de grande impacto midiático, não podem ser 

classificadas somente como espetáculo ala Guy Debord, muito menos pensarmos 

que os públicos frequentadores são agentes passivos. Estas exposições, e eventos 

de grande visibilidade, como as feiras ou as bienais, são arenas. Grandes arenas, 

pois é nelas e a partir delas, que existe o encontro e confronto entre os diversos 

atores do campo e suas reflexões e interesses. Todos convivem e lutam. Do 

possível discurso classificado por alguns como “populista” de acesso aos bens 

culturais, às reflexões dos especialistas sobre o estado da arte, suas relações 

políticas, sociais, históricas e mesmo em alguns casos formais. Estas exposições e 

eventos, mesmo uma feira de arte, tem a capacidade de suscitar este confronto, e 

potencializa-lo, talvez mais que outras, entretanto, não significa que sejam fáceis, ou 

superficiais, ou meramente comerciais por terem uma dimensão de espetáculo e de 

entretenimento. É nelas que se evidencia um discurso de instrumentalização da arte 

versus uma ideia de liberdade criadora, mais que em exposições praticamente 

restritas ao meio artístico. 

5. A relação de instrumentalização da arte não é somente midiática, ou dentro das 

estratégias de marketing das empresas, como nos acostumamos a falar desde os 

anos 1980. Existe a necessidade de discutirmos a utilização da arte para um melhor 

desempenho econômico de todo um sistema produtivo incentivado tanto por 

entidades privadas quanto públicas. Diferentemente do patrocínio via leis de 

incentivo as exposições, instituições culturais, e variados eventos, e sua economia 

embasada em visibilidade e trocas simbólicas, esta instrumentalização, do qual falo, 

vai além, apresenta-se  também aplicada à fabricação de desejos, utilizada em uma 

indústria da informação, mesclada aos próprios produtos, efetivamente fundida na 

vida e na produção. Assim, ampliando a relação simbólica de outrora.  Ou seja, uma 
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possível instrumentalização da arte não ocorreria apenas via os patrocínios a 

eventos, no qual, as empresas poderiam ser beneficiadas com marketing, mídia 

espontânea, visibilidade ou prestigio de terem seus nomes atrelados a grandes 

eventos artísticos. Ou pelo governo e suas políticas. Falamos de uma 

instrumentalização interna na própria produção de produtos e ideologias, na 

produção da crença.  

Vamos prestar atenção nas palavras de  Edward Leaman (2015)8. 

Quando falo de arte, falo sobre a coragem de uma marca de se dirigir 
a quem ela é e a quais sejam suas crenças. Assim como os artistas 
apenas conseguem realmente se compreender e se comunicar com 
eles próprios – assim como com os outros – por meio de sua arte, 
acredito que as marcas desdobrem suas crenças por meio de seus 
processos. […] Realmente não acredito que seja isso que uma marca 
deva buscar – vender primeiro. Uma marca deveria saber que o 
objetivo é servir clientes/o público e o resultado pode ou não ser uma 
venda. Servir é o essencial ético de uma marca e, ao servir, o 
ingrediente ativo é o serviço. Não há vendas sem um computador e 
conexão no nível emocional e de sentimento, mas ter coragem de 
comunicar porque você é do jeito que é torna-se mais autêntico, real 
e significativo. (LEAMAN, entrevista cedida para Meio&Mensagem)9 

Dentro do modelo pós-industrial, ou um capitalismo cognitivo, estas empresas aliam-

se a um discurso no qual a informação seria mais relevante que o objeto em si, e a 

venda de seus objetos seriam consequências das experiências oportunizadas por 

estas mesmas empresas; encontrariam na arte e na pratica dos artistas o grande 

exemplo de ação e um de seus meios. Maria Lind (2006) explicita o fascínio desta 

nova ordem econômica e destes discursos pela figura do artista e como este é 

inspirador para determinado ramo de trabalhadores na contemporaneidade.  

So it is only logical that discussions about the artist as a role model, 
not only for the entrepreneur but also for the contemporary worker, 
have flourished over the last decade. The traditional artist as a 
bohemian (read flexible), inspired (read self-motivated), and most 
importantly, creative (read innovative) individual is the ideal for a 
large portion of the work force in a deregulated labour market. (LIND, 
2006)10 

Ou seja, a ideia de alguém boêmio estilo século XIX, inicio do XX, como autora diz: 

leia-se flexível, auto-motivado e criativo (inovador) como exemplo a empreendedores 

e a todo um grupo de trabalhadores. Ou seja, estas características de uma 

determinada concepção de ser artista foi apropriada ao mundo dos negócios, 
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enquanto no campo da arte discutimos sobre a ideia de um artista empreendedor. 

As fronteiras não são possíveis de serem definidas. Nesta atual fase do capitalismo 

estas características teriam tornado-se mais que exemplos, uma necessidade de 

uma economia desregulada, flexível nos termos de Richard Sennett (1999). Pois, é 

necessário este perfil de profissional para atender as demandas desta ordem 

econômica no qual a venda do objeto é consequência de estratégias, que vão do 

desejo da marca a experiência conectada a esta empresa, no qual, culmina na 

construção de uma identidade do consumidor via o ícone expresso em seus objetos. 

Consumimos imagens, desejamos imagens de mundo e de nós mesmos, antes dos 

próprios produtos. É o que há de imaterial, de valor simbólico que movimenta uma 

economia embasada na informação, e a venda de uma “experiência” ou de uma 

relação imagética que justifica a venda do objeto. A venda do objeto é consequência 

desta construção imagética, que é essencialmente simbólica. Eis que encontramos 

uma das funções das instituições culturais e suas exposições em uma visão 

restritamente econômica. Não necessariamente para a venda de um produto, mas 

de uma ideia de cidade, uma concepção de país, e assim por diante, e isto não é 

exclusividade de centros culturais, mas está fundido ao próprio modelo produtivo. 

Isto ocorre, pois embaralhamos as fronteiras erguidas no passado entre arte e vida e 

trabalho e vida, logo, mundo econômico e mundo artístico. 

6.  A crítica que se constrói a esta percepção econômica e que é compartilhada por 

inúmeros artistas, autores, são as possíveis consequências desta ligação, logo, sua 

instrumentalização. Ou seja, como os agentes políticos, econômicos e mesmo 

artísticos, utilizam, se apropriam, deste entendimento. Assim, o problema não é a 

arte constituir-se como setor econômico, mas como ela é utilizada a partir dos 

discursos de empresas, de governos, ou de uma economia criativa. O entendimento 

da arte como setor econômico não implica na imediata e irrevogável 

instrumentalização da arte em si. E sequer a instrumentalização subentende um 

processo de alienação e acomodação. Devemos lembrar que boa parte da produção 

artística histórica, foi erguida com o preceito da instrumentalização. Com clareza de 

emprego. Como objeto, imagem, que tinha como pressuposto o desempenho de 

uma função, e que era objeto e instrumento de variadas causas. Certamente este 

processo não é o mesmo que o atual. Mas, ideia de instrumentalização contempla 

igualmente entendimentos de emancipação dos indivíduos. Deste modo, qualquer 
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entendimento além do movimento tautológico, instrumentaliza a arte. Ou seja, a arte 

possui uma função e serve enquanto instrumento nas batalhas travadas pelos 

homens quais quer que sejam elas.  

Xavier Greffe (2015) defende a perspectiva de um ecossistema cultural nesta cena. 

Esta definição compreende um estado de mobilidade e ajustes contínuos entre os 

agentes participantes das relações políticas, comerciais e econômicas.  “Por 

ecossistema, entende-se aqui um mecanismo em que as demandas, posições e 

oportunidades dos diferentes agentes se ajustam permanentemente umas às outras 

[…}” ( GREFFE, 2015, p. 38).  Ou seja, não existiria uma estrutura fixa, rígida e sim 

uma mobilidade contínua. Logo, duas redes autônomas e com relações separadas 

como apontadas por Lind, me parece por outras vias a retomada dualística de 

Bourdieu e sua divisão estrutural entre “afinidade entre os pares” e o “mercado”.  

Porém, o mesmo Bourdieu, aponta que nenhum agente está plenamente em uma 

ponta ou em outra.  

Uma separação rígida, profunda, entre tipos de produção, levanta  uma serie de 

problemas. Quem dirá o que é palatável ou difícil? Em que perspectiva? O que é 

superficial em contraposição ao profundo? Esta visão não desqualificaria o 

espectador o colocando em uma posição passiva, em um momento que falamos de 

um espectador emancipado nos termos de Rancière? A verdade é que estas 

questões estão em pauta ha décadas, e uma visão que separa de forma dualística a 

produção a partir de uma relação de instrumentalização versus experimentação, de 

uma arte “fácil” e outra “difícil”,  do espetáculo em contraposição a ideia de pesquisa, 

de um circuito em relação ao outro, não qualifica o processo reflexivo. Existem 

muitos tons entre o preto  e o branco. As exposições e as instituições lidam com eles 

todos os dias. Principalmente as brasileiras e seus programas expositivos. 

Devemos refletir sobre as obras, as ações e discursos, nos posicionar frente as 

apropriações, o consumo, a instrumentalização, sem cairmos em um relativismo 

puro. Mas me parece inviável crermos em um abismo entre produções e redes nos 

termos apresentados por alguns autores. O entendimento da arte como cultura 

defendida por Xavier Greffe (2015) que estaria ao lado recepção, enquanto a arte 

em si, estaria ao lado da emissão, aspecto que trabalhei em um dos tópicos 

anteriores. É uma percepção engessada do que vivenciamos, no momento que as 
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posições não são fixas e estão uma mobilidade contínua, possuímos um consumo 

produtivo,  uma arte diluída na vida, ou a própria vida como arte, o mercado como 

dimensão e a mercadoria como condição,  um campo pós-autônomo, um fluxo 

informativo global, não existiria arte em si, e não existiria arte como cultura. O que 

há é um fluxo, de intenções, utilizações, apropriações, instrumentalizações, 

produção e consumo que não corresponde a uma vontade em comum ampla em 

todo um corpo social. E sim, a vontade individual e de pequenos grupos, que 

usufruem e instrumentalizam a produção artística, seus conhecimentos, seu 

potencial crítico conforme demandas, crenças e necessidades. Convivem e lutam 

com muitas outras concepções, por vezes, completamente opostas, em uma 

exposição ou em um conjunto de exposições de uma instituição. E é nesta luta que 

as relações de poder são exercidas, mas, não de um modo fixo, rígido, e sim, 

flexível, não centralizado.  Esta talvez seja a consequência pragmática do desejo da 

fusão entre arte e vida em seu cotidiano em uma sociedade capitalista no qual a 

base produtiva estaria embasada na informação, no conhecimento, na imaterialidade 

e flexibilidade. Os circuitos se conectam em redes, que possuem mecanismos de 

inserção e de transito, mas não de forma livre, e sim, possibilidades de circulação 

embasados no acumulo de capitais. O poder de uma instituição ou agente se 

manifesta na capacidade de circulação nesta rede composta de diversos circuitos e 

na capacidade de emissão de informação. Nesta perspectiva dois polos distintos e 

autônomos, e separados por um abismos, são inviáveis. Todos jogam o mesmo 

jogo, porém ocupam posições distintas, mas a cada nova jogada, as próprias 

posições se alteram. Não existe a negação do jogo, pois o que nos mantêm jogando, 

competindo ou colaborando entre si, é uma relação de crença, e esta crença leva o 

nome de arte, e neste ponto Bourdieu continua atual. Ignorar uma posição em 

detrimento de outra, nada mais é que uma jogada. Por legitimidade, por necessidade 

de sobrevivência, por alternativa a própria sustentabilidade da produção e reflexões.  

A arte como geradora de trabalho, renda, subsistência a seus variados profissionais, 

como elemento significativo as economias das cidades. O seu reconhecimento 

enquanto setor econômico possibilita maiores investimentos diretos e indiretos à 

produção cultural. Incentivando e beneficiando toda uma cadeia produtiva. Se a 

indústria nacional deve ser incentivada, pois geraria emprego, renda, riquezas, a 

cultura igualmente. Se esta questão não ocupa o centro da discussão em nosso 
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país, cidade, região, ao menos deveria passar a ser considerada. Uma discussão 

conduzida não pela negação, não pelo dualismo entre espetáculo e profundidade, 

sim, por onde e como investiremos e em que perspectiva neste ecossistema cultural. 

É necessário compreendermos que investir em cultura em nosso país passa pelo 

aparelhamento dos equipamentos culturais em nosso território e sua 

descentralização, passa pela criação de oportunidades de formação, e acessos aos 

mais elevados níveis educacionais, não só dos agentes da arte, mas por toda a 

população, para que estes possam usufruir plenamente dos bens culturais. Passa 

por um posicionamento de ordem ideológica e econômica. Assim, talvez possamos 

ao menos amenizar os efeitos de uma “crise” e de uma oligarquia política e 

financeira brasileira cuja sua maioria merecem o adjetivo: tacanha. 

 

                                                             
Notas 
1 Exposição de Ron Mueck ocorreu na Pinacoteca do Estado de São Paulo de 20 de novembro de 2014 a 22 de 
fevereiro de 2015. 
2 A exposição com obras de Caravaggio ocorreu no MASP, de 1 de agosto a 30 de setembro de 2012. 
3 A exposição de Antony Gormley, Corpos Presentes, foi trazida pelo Centro Cultural Banco do Brasil e transitou 
por suas sedes em 2012. 
4 Associação Brasileira de Arte Contemporânea, (ABACT) associação sem fins lucrativos, foi criada em 2007. 
Atualmente reúne 46 galerias atuantes no mercado primário. 
5 Informações embasadas no estudo: European Cultural Policies 2015: Report With Scenarios on Future of Public 
Funding for contemporary art in europe. Estudo iniciado nos anos 2000, e que ganhou ampla repercussão 
através da Frieze Foundation em 2005. Disponível em: www.eipcp.net/policies/2015 . Acessado em: 15/05/2016. 
6Diretor presidente do MASP, colecionador de arte e consultor financeiro, é sócio-diretor da empresa McKinsey & 
Company. Foi presidente da Fundação Bienal de São Paulo. 
7 Entrevista completa disponível  em:  http://www.artehall.com.br/entrevistas/colecionador-de-arte-heitor-martins/  
acessada em: 02 de abril de 2016. 
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Fr ancisco) , lecionou na Escola Martins Saint of Art, em Londres e atualmente é professor na Universidade de 
Stanford. Tornou-se conhecido por seus trabalhos prestados a  marcas como Giorgio Armani, Porshe, Joe boxer, 
Nike entre tantas outras. Esteve no Brasil para evento realizado pelo FEA-USP, em 2015.   
9 Entrevista disponível em:  
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arte.html , acesso em: em 13 de junho de 2015. 
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