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RESUMO 
A partir da exposição Confluências a/r/tográficas, realizada no Memorial do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em junho de 2017, este 
texto objetiva possibilidades analíticas que acrescentem à investigação visual aspectos 
relacionados à curadoria, experiência estética e memória, vistos sob a perspectiva do 
artista-curador e do artista-pesquisador-professor. Para isso toma como indicadores 
algumas considerações sobre “curadoria” na atualidade, levantadas por Rezende e 
Bueno (2013); aspectos dos espaços de memória como “lugares da mestiçagem” no 
sentido empregado por Cattani (2004); o conceito de “artista-pesquisador-professor”, 
revisto por Irwin (2008); o lugar do “artista-etc.” de Basbaum (2005); o desenho como 
“poética do ato criador” nas palavras de Derdyk (2001); a esfera das relações no campo 
da estética, defendida por Bourriaud (2009).  
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ABSTRACT 
From the exhibition project Confluências a/r/tográficas, that took place in the Memorial of 
the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) in June of 2017, 
this study aims at exploring analytical perspectives that add visual aspects related to 
curatorship, aesthetic experience, and memory to the visual investigation seen under the 
perspective of the artist-curator and artist-researcher-teacher. For this, it takes as 
indicators some recent considerations about “curatorship” addressed by Rezende and 
Bueno (2013); aspects of spaces of memory as “miscegenation places” in the sense 
employed by Cattani (2004); the concept of “artist-researcher-teacher” reviewed by Erwin 
(2008); the place of “artist-etc.” by Basbaum (2005); drawing as “poetic of the creator’s 
act” in the words of Derdyk (2001); the sphere of relationships in the field of aesthetics 
presented by Bourriaud (2009). 
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Exposição Confluências a/r/tográficas no espaço de memória. 
De partida, tomo a expressão “desenho curatorial” com a pretensão de tematizar o projeto 

de exposição Confluências a/r/tográficas (Figura 1), realizado no Memorial1 do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em junho de 2017, cuja 

curadoria, nesse espaço destinado à memória, tem a intenção de delinear experiências que 

consolidem uma história de micro contexto, ao mesmo tempo que, de forma mais 

abrangente, objetive questões pouco habituais no pensar Arte, ao trazer para o campo das 

problematizações curatoriais abordagens poéticas que alinhem experiência estética, 

espaços de memória e dispositivo relacional, isso do ponto de vista do artista-curador e do 

artista-pesquisador-professor.  

 

Figura  1: Exposição Confluências a/r/tográficas, 2017. 
Projeto expográfico 

Arquivo de Thyago Cabral. 

Nesses termos, em se tratando de campos movediços, alguns aspectos indagadores devem 

valer como ponto de partida: Podemos falar de espaços de memória que se enunciem a 

partir de experiências poéticas? É possível entender curadoria como ato criador de natureza 

estética? Quais as aproximações e os distanciamentos entre artista-artista, artista-professor-

pesquisador e artista-curador? Perguntas que demandam encadeamento de 

pensamentos/ideias e práticas para possíveis respostas e formulação de novas inquirições. 

 

Meandros da curadoria 
Em novembro de 2011, o Museu Guggenheim promoveu na cidade de Nova York o 

simpósio The Critical Edge of Curating2 a título de questionar a prática curatorial, isto é, as 
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formas de mediação exercidas pelos curadores, impelidos pelo tônus social e cultural da 

atualidade. Nesses termos, alguns entenderam curadoria não mais como culminância de um 

trabalho de investigação e produção, mas como parte de um processo a que se somam 

“análise teórica” e “prática” de modos de ver o mundo. 

Esse simpósio trouxe outras questões-chaves para o plano das discussões, tais como o 

posicionamento da curadoria frente às injunções institucionalizadas nos modos de 

agenciamento artístico; a maneira pela qual a curadoria pode sensibilizar política e 

socialmente práticas transformadoras da realidade; as possibilidades de inovação e 

responsabilidade social nos modus operandi dos museus para além das exposições 

espetáculos etc.  

Na introdução da publicação Conversas com curadores e críticos de arte, Renato Rezende e 

Guilherme Bueno reiteram essas observações a favor da presença de um “pensamento 

articulado e original” nas artes visuais e na produção intelectual brasileira, criteriosa 

(diferentemente da ideia do “vale-tudo”), condizente com as inquietações do tempo 

presente: 

É marcante assinalar o quanto se presencia a constituição de outras 
narrativas cujo parâmetro extrapola o “fatalismo moderno”, mas que, 
por outro lado, não recai na atitude de um simplismo edipiano de 
recusa absoluta. (...) tal fato incide em como diante da crise da 
história da arte, disciplina outrora capaz de quase hegemonicamente 
descrever e apoderar-se das narrativas críticas, o pensamento 
contemporâneo guarda certo aspecto experimental em sua própria 
tessitura, ao mostrar-se permeável a todos os tipos de cruzamentos 
(...). Em certa medida, seria lícito avaliar o quanto tais procedimentos 
são análogos à própria impureza de meios reconhecida como uma 
das discussões fundadoras da arte contemporânea. (REZENDE; 
BUENO, 2013, p.10) 

A exposição Confluências a/r/tográficas toma como premissa este entendimento de 

curadoria hoje como mediação no âmbito da cultura contemporânea, em que cabe refletir os 

efeitos de causas práticas em realidades sócio-culturais, concedendo condições de 

intercâmbio e modos de pensar a inserção do artista, do agenciador e do receptor quanto 

aos aspectos cultural e social – o que incide em novas narrativas correspondentes à própria 

natureza das transformações da arte contemporânea, do que se tem observado da década 

de 1960 para cá: quebra de suportes, uso de materiais os mais diversos, desmonte da 

autonomia moderna, proposições de autoria, aproximações entre vida e arte, tecnologia, 

comunicação, aspectos relacionais como forma de arte etc. 
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O termo “a/r/tografia” é aqui empregado no sentido clássico do pensamento de Aristóteles 

(384 -  322 a.C.) ao confluir criação (poesis), teoria (theoria) e prática (práxis). A artista, 

professora e pesquisadora Rita L. Irwin ajusta esse pressuposto ao ensino da Arte, no que 

diz respeito a ser artist-researcher-teacher (artista-pesquisador-professor) e tudo aquilo que 

se engendra nesses saberes e chamam a si, congeminados, em relação ao contexto sócio-

político-cultural fundantes de sua poética.  

Artistas-pesquisadores-professores são habitantes destas fronteiras 
ao re-criarem, re-pesquisarem e re-aprenderem modos de 
compreensão, apreciação e representação do mundo. Abraçam a 
existente mestiçagem que integra saber, ação e criação, uma 
existência que requer uma experiência estética encontrada na 
elegância do fluxo entre intelecto, sentimento e prática. (IRWIN, 
2008, p. 91). 

Trata-se de espaços hifenizados, cuja potencialização de significados, com suas similitudes 

e diferenças, configuram um corpus pluralizado, em que as invenções, as práticas e ideias 

correspondentes a cada saber se inter-relacionam. A exposição Confluências a/r/tográficas 

não só expõe a produção poética (desenho, pintura, gravura, objeto, fotografia) dos artistas-

pesquisadores-professores (Fred Macedo, Gilberto Machado, Herbert Rolim, Maximiano 

Arruda, Sebastião de Paula, Rafael Carvalho e Wendel Medeiros) do Curso de Licenciatura 

em Artes (CLAV) do IFCE, como também apresenta registros (publicações, impressos, 

artigos, dissertações, teses) de suas pesquisas, somando-se à prática curatorial a prática do 

ensino.  

A coexistência desses espaços relacionais procura estabelecer conexões com uma memória 

que se faz a partir de ideias, sensações e impressões, desenhadas no espaço-tempo da 

história de cada um, do outro, da instituição e seu lugar no mundo. Seu sentido simbólico, 

político, artístico e educativo, se faz como exposição inaugural da Galeria de Artes Visuais, 

inserta no Memorial do IFCE, cuja história se escreve com as lutas de inclusão das Artes 

Liberais em paralelo ao ensino das Artes Mecânicas, desde sua origem, em 1909, como 

Escola de Aprendizes Artífices do Ceará, até os dias atuais, com lutas de inserção do 

conhecimento artístico em paralelo aos científicos e tecnológicos.  

É na contramão da noção de “museu-depósito”, observada pela historiadora e crítica de arte 

Aracy A. Amaral (1983, p. 261) ao se referir ao pioneirismo de Sérgio Millet, no Brasil, 

década de 1940, quanto à necessidade de mudança de mentalidade em relação à 

percepção de museu, que emerge esta ideia de um espaço de memória cultural, susceptível 

de um pensamento museal capaz de preservar, experimentar, sofrer impressões e 

atualizações históricas, investigativas, artísticas e relacionais. 
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Com base na ideia de mestiçagem, pensada por Laplantine e Nouss3, Cattani (2004) define 

o que são lugares na arte contemporânea.  Entre esses espaços, chama atenção para os 

“lugares socioculturais, afetivos, simbólicos e utópicos nos quais evolui o artista, e com os 

quais ele normalmente dialoga, consciente ou inconscientemente, no momento em que, 

mediante seus meios de expressão próprios, instaura um outro lugar” (CATTANI, 2004, p. 

66). Aqui, por exemplo, cabe pensar Memorial e Galeria como lugar da mestiçagem em que 

as especificidades se somam, mas também entram em conflito, importando o diálogo que se 

estabelece a partir daí. 

Para Catanni, lugares assim se configuram em “lugares da mestiçagem” no sentido de 

“espaço de tensão: tensão entre o original e sua cópia, entre espaços de representação 

diferenciados, entre sistemas formais diversos, entre os ícones consagrados e sua 

dessacralização” (p.66). No caso de Confluências a/r/tográficas, ao mesmo tempo em que a 

exposição afirma-se como elemento constitutivo desse espaço de memória e de lugar da 

arte, contraditoriamente, sua natureza mestiça também o tenciona.   

 

Desenho em movimento. 
No texto A movência resiliente do Artista como curador, a artista Daniela Mattos (2013) 

relata o 1º. Encontro Internacional de Curadoria4, em 2010, São Paulo, no qual buscou-se 

um entendimento das proximidades, distinções e conformidades entre produção artística e 

curatorial no território da arte contemporânea a partir das experiências dos artistas, 

curadores, pesquisadores e gestores culturais. Sua participação deu-se nas discussões 

sobre “Artista como curador”, mediadas pelo artista-curador Ricardo Basbaum, que nas suas 

palavras: 

Um dos destaques da fala pública de Ricardo Basbaum como 
mediador do debate aqui relatado (em apresentação feita no dia 
seguinte às discussões geradas pelas mesas que compuseram o 
Encontro Internacional de Curadoria), foi o que ele chamou de 
“contaminação” dos diversos papéis do campo da arte (o do 
curador, do crítico, do agenciador, etc) pela metodologia do artista. 
Lembrando que não há ineditismo na figura do artista-curador hoje, 
Basbaum apontou a importância da pedagogia produzida pela 
poética de cada artista e como cada trabalho de arte inventa, 
constrói seu próprio espaço. Dentro do escopo do que foi trazido a 
público por Ricardo a partir do debate, estas me parecem questões 
importantes a serem reforçadas neste relato, ao percebê-las já 
valorizadas, há pelo menos quatro décadas atrás, nas práticas 
curatoriais de Morais e Zanini.5  
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O pensamento de Ricardo Basbaum (2005) se baseia na ideia do “Artista-etc.”, acerca do 

qual ele o diferencia do “artista-artista”. Segundo suas observações, enquanto este é artista 

com todos os componentes que o identificam como tal, com suas propriedades originais, o 

artista-etc. se preocupa com o caráter e a incumbência de sua condição como artista, para 

além do objeto artístico, propriamente dito, e com mais aquilo que aproxima subjetividades e 

coletividades, diferenças sociais e culturais, arte e vida. 

Pode-se dizer que tal escopo também vale para compatibilizar o sentido de desenho-

desenho (tido como representação a grafite, tintas e outras substâncias) com a ideia de 

desenho-curatorial, aqui compreendido como movimento poético que se desloca de um 

ponto a outro, numa mecânica em que não cabe a compensação proporcional das 

dimensões em formas paradas, pelo contrário, segue uma deslocação criadora em 

permanente fluxo.  

Em Linha de horizonte: por uma poética do ato criador, a artista Edith Derdyk, ao lembrar o 

livro O direito de sonhar, do poeta e filósofo Gaston Bachelard (1884-1962) chama atenção 

para:  

As forças psíquicas em ação pretendem deixar os aspectos 
exteriores para ver outra coisa, ver além, ver por dentro, em suma, 
escapar à passividade. O avesso de todas as coisas e a imensidão 
íntima das pequenas coisas são visitados. E eu completaria: 
transpostos os limites exteriores da obra de arte, quão espaçoso é o 
interior! A intimidade da criação guarda uma movimentação intensa e 
uma vasta diversidade de possibilidades de obras. (DERDYK, 2001, 
p. 5). 

Essa “movimentação” de linhas, condutoras do olhar, enquanto fenômeno característico do 

desenho, estão presentes nos eixos que articulam a exposição Confluências a/r/tográficas e 

a propósito dos quais o ato criador/curatorial é bosquejado em sua “vasta diversidade de 

possibilidades de obras”, inclusive o sentido de “curadoria” como tal, contribuindo para isso 

o projeto expográfico, cujas relações formais consonantes entre si reafirmam o sentido de 

desenho curatorial. Quatro eixos temáticos interligam essa exposição, a saber, Paisagem, 

Memorabilia, Narrativas e Fluxo cujos recortes se interconectam entre si e a partir dos 

quais os núcleos transitam e se interseccionam, em contínuo. 

O eixo Paisagem deve ser visto aqui na sua totalidade como imagem e ambiente, “cubo 

branco” e espaço de memória e representação simbólica. As gravuras e stickers de 

Sebastião de Paula, as xilogravuras de Maximiano Arruda, as pinturas de Gilberto Machado 

e a arte urbana (Figura 2) de Wendel Medeiros, em conjunção com os demais eixos, 

reafirmam o gênero paisagem (física e social) como experiência estética de temário 
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tradicional sem perder de vista seus desdobramentos em relação aos processos artísticos 

atuais, nos modos de ver, pensar e praticar, de que o trabalho de Wendel Medeiros é um 

exemplo: 

 

Figura 2: Wendel Medeiros 
IFCE + 50 anos do golpe militar de 64, 2014/2016 

Arte Urbana, dimensão variável 
Acervo do artista. 

Wendel Medeiros encontra no interesse pela expansão da fotografia meios de operar 

processos de criação, redes de comunicação e relações inter-humanas. Seu trabalho traz 

um diálogo com o pensamento visual colaborativo e participativo que aproxima educação, 

experiência estética, política e memória. Sua pesquisa Fot. Experimental IFCE + 50 ANOS 

DO GOLPE MILITAR DE 64 é um exemplo de educação como experiência estética. Com 

seus alunos e em parceria com o coletivo Aparecidos Políticos6, o artista-pesquisador-

professor entrecruza fotografia, gravura, arte conceitual e arte urbana; investiga suportes, 

técnicas, materiais e o lugar da arte na atualidade. O registro do trabalho é o resultado de 22 

estênceis, impressos sobre papel jornal, com rostos de desaparecidos políticos, durante o 

regime militar no Brasil (1964-1985) que, uma vez expostos no tecido urbano, sob o efeito 

da luz solar, vão desvanecendo-se enquanto imagem de representação, dando lugar a um 

sentido vivo de memória. 

Memorabilia está no eixo liame entre paisagem, corpo e memória, homem e natureza. Cria 

um campo de alteridade onde se interpõe a condição complexa humana: o cortejo do tempo, 

as lembranças e os esquecimentos, o silêncio e os gestos, as marcas e as banalidades, a 

coragem e o medo, a fragilidade e a pertinência da vida e da morte. Os desenhos/objetos, 

enquanto quadro emoldurado na parede, de Rafael Carvalho e a instalação (Figura 3) de 

Herbert Rolim configuram esse espaço de apropriação do eu/outro a partir da fisicalidade 

dos objetos e suas reverberações. 
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Figura 3: Herbert Rolim 
Silêncio das coisas, 2014 

Instalação (detalhe), Dimensão variável. 
Acervo do artista. 

Herbert Rolim, a título de exemplo, encontra na natureza dos objetos o silêncio das coisas, 

tanto do que estes podem revelar abertamente como daquilo que não conseguem dizer ou 

que é segredo, mistério ou imponderabilidade. É neste campo volátil, entre a forma 

existente, de fisicalidade própria, e o obtuso que lhe empresta sentido poético, que se dá a 

conjunção do estado objetual, seu significante (com que é constituído), com as lembranças 

e a produção de significados. A partir de uma organização estética, a que o tempo se 

encarrega de engendrar, essas formas/objetos habitam corpo e memória, homem e 

natureza. 

No eixo Narrativas encontra-se o texto/imagem como fenômeno de dupla natureza poética, 

narrativas que arrolam histórias do eu, da cidade e de outros universos, fricções e ficções, 

crônicas e subjetividades que estão nos registros da Semana de Arte Urbana do grupo Meio 

Fio de Pesquisa e Ação do IFCE e nas histórias em quadrinhos (HQs) (Figura 4) de Fred 

Macedo: 
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Figura 4: Fred Macedo,  
Evolution, 2010 

Nanquim s/ Canson, 29,7 x 42 cm2010 
Acervo do artista 

Nesses desenhos, Fred Macedo invenciona uma realidade visual paralela, com a 

qual infunde o leitor. Seu traço minucioso articula cenários fantasmáticos e 

personagens bizarros, em tramas de suspenção e tensão. As linhas concentram 

narrativas visuais de outros mundos; dirigem nosso imaginário para longe a partir de 

valores próximos como medo, coragem, justiça, vingança, conquista, derrota etc.; 

entrelaçam-se à cultura visual, no modo como subjetiva o olhar e visualiza o mundo, 

e na maneira como produz significados e representações culturais. 

Sua prática, com efeito, além dos aspectos formais, inquietações estéticas, 

composição, equilíbrio etc., abre-se para a relação fortuita com o outro, ao propor 

uma assinatura coletiva, em que o visitante pode complementar a obra, tanto criando 

narrativas para suas HQs, preenchendo “balões vazios” ou, ao contrário, produzindo 

imagens a partir das narrativas originais (Figura 5). 

Em Fluxo acontece o transito entre as partes, ao mesmo tempo que se configura 

como espaço-tempo relacional, meios de socialidade, leituras, encontros e trocas de 

ideias. É um convite à consciência dos modos de produção. Deve funcionar como 
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um dispositivo (mesa de saberes) convival pelo qual se tem acesso à pesquisa dos 

artistas, processo, projeto de trabalho, pensamento e o que isso pode gerar como 

diálogo, crítica, conhecimento e convivência.  

 

Figura 5: Espaço convival - Eixo Fluxo. 
Acervo do artista 

Esse eixo se entreliga aos outros e ativa o fluxo entre exposição e Memorial, tem em si uma 

motivação prática e teórica de intercâmbio social, a que cabe o pensamento de Nicolas 

Bourriaud (2009) sobre “estética relacional”, para quem obras dessa natureza buscam 

modelos de socialidade, espaços-tempos relacionais, como ações propositivas para 

interligar pessoas e grupos: 

(...) O que elas produzem são espaços-tempos relacionais, 
experiências inter-humanas que tentam libertar-se das restrições 
ideológicas da comunicação de massa, de certa maneira, são 
lugares onde se elaboram socialidades alternativas, modelos críticos, 
momentos de convívio construído. (...) Hoje, não se procura mais 
avançar por meio de posições conflitantes, e sim com a invenção de 
novas montagens, de relações possíveis entre unidades distintas, de 
construções de alianças entre diferentes parceiros. (BOURRIAUD, 
2009, pp. 62-63). 

Aqui a visão subjetiva de mundo e seu sentido só têm valor quando em diálogo com o(s) 

outro(s) e seus saberes - sejam de convergência, de afirmação, de indagação ou de 

oposição – razão pela qual as diferenças são levadas em conta, a produção cognitiva 

atualizada e os dispositivos de crescimento humano, relacionais, potencializados.   

Qualquer que seja o eixo praticado pelo visitante será sempre o meio de um caminho, como 

ponto de retorno, chegada e partida de uma experiência, de um conhecimento adquirido e a 

se construir.  
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Pode-se dizer que... 
A exposição Confluências a/r/tográficas no Memorial do IFCE ativa espaços de memória 

como lugares da mestiçagem ao reafirmar sua natureza patrimonial e de memória coletiva, 

do mesmo modo que, por um sistema de forças, age como cisalhamento desse campo, uma 

vez que instaura sistemas formais diversos, inclusive de experiências poéticas. 

Como é próprio do lugar da mestiçagem, em suas aproximações e distanciamentos, 

Confluências a/r/tográficas traz para esse sistema de tensões o que tem de singular e plural, 

subjetivo e coletivo, cheio e vazio, nestes saberes - artista-artista, artista-professor-

pesquisador e artista-curador - bastando para isso ser ativado.   

A ideia de desenho, aqui, pode ser diferenciada de sua natureza técnica, tradicional, sem 

deixar de tomá-la analogicamente como referência, que, neste caso estudado, vai dos 

pontos mentais (espaço de memória e espaço de experimentação) interligados por eixos 

curatoriais (Paisagem, Memoriabilia, Narrativas, Fluxo) expositivos e relacionais, aos 

diferentes traçados que daí se configurem em movimentos de expansão, deslocamentos e 

contaminações, como fenômeno próprio da arte contemporânea. 

Por esse desenho curatorial, enquanto lugar da mestiçagem, é possível construir um 

pensamento poético de curadoria, como ato criador, em que planos imagéticos se articulem, 

camadas de significados se entreponham, memórias sejam partilhadas, espaços de 

socialidade sejam ativados. 

Com efeito, o sinal indicativo mais evidente de sua essência como prática curatorial está na 

razão de que o mais importante são os aspectos relacionais, acionados pela tensão e 

diálogo das partes (memória, estética, social) caracterizadores dos lugares de mestiçagem, 

gerando formas de invenção mediadoras de experimentações inter-humanas.  

 
Notas 
1
 Memorial do IFCE, situado na nova sede da Reitoria, Fortaleza-Ce, equipamento cultural criado para guardar a 

história de 107 anos do instituto. 
2
 The Critical Edge of Curating, simpósio internacional realizado em outubro de 2011, no Museu Solomon R. 

Guggenheim, Nova York, foi coproduzido com Independent Curators International, por ocasião da exposição 

Maurizio Cattelan. Disponível em: https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.e-
flux.com/announcements/34992/symposium-on-the-critical-edge-of-curating-at-the-guggenheim-museum-co-
produced-with-independent-curators-international/&prev=search. Acesso em: 28 maio 2017. 
3 

LAPLATINE, F e NOUSS, A. Le Métissage. Paris: Flammarion, 1997. 
4 

O 1º Encontro Internacional de Curadoria, idealizado pelo Fórum Permanente: Museus de Arte entre o público e 
o privado, aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro de 2010, no Centro Cultural São Paulo. O encontro tem como 
base uma organização em rede, envolvendo importantes instituições e profissionais atuantes no campo da 
curadoria, sejam eles curadores, professores, bem como artistas e outros produtores da esfera da arte 
contemporânea. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/event_pres/encontros/international-curatorial-
encounter>. Acesso 30 mai. 2017. 
5 

Disponível em: http://www.forumpermanente.org/event_pres/encontros/international-curatorial-
encounter/relatos-1/a-movencia-resiliente-do-artista-como-curador. Acesso mai 2017. 

https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.e-flux.com/announcements/34992/symposium-on-the-critical-edge-of-curating-at-the-guggenheim-museum-co-produced-with-independent-curators-international/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.e-flux.com/announcements/34992/symposium-on-the-critical-edge-of-curating-at-the-guggenheim-museum-co-produced-with-independent-curators-international/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.e-flux.com/announcements/34992/symposium-on-the-critical-edge-of-curating-at-the-guggenheim-museum-co-produced-with-independent-curators-international/&prev=search
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6 
Coletivo cearense de arte ativista, criado em 2010, com ações voltadas para uma guerrilha de memória visual, 

em razão de uma justiça de transição da ditadura militar no Brasil (1964-1985) para a democracia. 
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