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RESUMO 
Considerando o crescente interesse pela História das Exposições, este artigo apresenta pontos 
significativos da 6a Bienal do Mercosul dez anos depois de ocorrida a mostra. Esta edição da 
mostra marcou uma virada não apenas no modelo curatorial desta Bienal, com o lançamento de 
uma curadoria pedagógica e as bases para um projeto de educação continuado e o fim das 
representações nacionais, mas também uma virada institucional, através de um processo de 
profissionalização e estabelecimento de uma lógica empresarial no seu funcionamento. 
Olhando retrospectivamente, podemos dizer que a 6a Bienal do Mercosul representou um 
marco na internacionalização do evento e, consequentemente, para o aumento do seu 
reconhecimento junto aos circuitos de visibilidade e circulação latino-americano e internacional. 
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ABSTRACT 
Considering the growing interest in the History of Exhibitions, this article presents significant 
aspects of the 6th Mercosur Biennial ten years after the show. This edition of the exhibition 
marked a curatorial turn not only in the model of this Biennial, with the launch of a pedagogical 
curatorship, the bases for a continued educational project and the end of national 
representations, but also an institutional turn, through a process of professionalization and the 
establishment of a businesslike logic in its operation. Looking back, we can say that the 6th 
Mercosur Biennial represents a milestone in the internationalization of the event and, 
consequently, the increase of its recognition along Latin American and international circuits of 
visibility and circulation. 
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A partir da compreensão contemporânea de que a História da Arte extrapola questões 

meramente estéticas que tocam as obras, a História das Exposições propõe uma 

abordagem menos fetichista e mais ampla, na qual se privilegia o contexto histórico e 

social mais abrangente de legitimação e visibilidade da produção artística de cada 

época. Dessa forma, este artigo busca olhar para a 6a edição da Bienal do Mercosul, 

que ocorreu de 01 de setembro a 18 de novembro de 2007, na cidade de Porto Alegre, 

sul do Brasil, para entender tal mostra como um marco na história das Bienais do 

Mercosul e da própria instituição Fundação Bienal do Mercosul. 

O valor de uma bienal não pode ser pensado apenas a partir do montante de 

investimentos diretos alocados para sua realização. O valor simbólico, o peso que um 

evento deste porte representa no sistema que o contém, as trocas que ocorrem entre 

seus atores e os retornos diretos e indiretos extrapolam os números formais divulgados. 

No entanto, alguns números nos ajudam a entender a grandeza do esforço operado na 

viabilização do projeto e a visualizar seu porte. Nesse sentido, cabe ressaltar que a 6a 

Bienal do Mercosul contou com 67 artistas, oriundos de 21 diferentes países. Foram 

expostas 334 obras e contabilizadas 508.353 visitas nos espaços expositivos do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Santander Cultural e Armazéns do Cais do 

Porto (A3 ao A7). O acesso a todos esses espaços foi gratuito e, pela primeira e única 

vez na história da instituição, as mostras abriram ao público sete dias na semana  

(FETTER, 2008). 

Apesar de um custo total de R$ 11.880.840 em patrocínios, e do equivalente a R$ 

3.605.398 sob a forma de apoios e parcerias_, a 6a Bienal do Mercosul mobilizou um 

volume de capital simbólico difícil de mensurar. Além de ter sido um evento que 

empregou profissionais locais, ativando um mercado de profissionalização na área, 

atingiu um grau de reconhecimento e legitimação internacional como nenhuma de suas 

edições anteriores. Isso pode ser percebido a partir da escolha - pela primeira vez - de 

um curador-geral estrangeiro, Gabriel Pérez-Barreiro, e do modelo de mostras por ele 

instaurado. O título “Bienal Internacional do Mercosul” do artigo de Eduardo Veras_, 

publicado no jornal Zero Hora, no momento da divulgação do projeto curatorial, em 05 

de agosto de 2006, é um reflexo das escolhas do curador e de como esta edição foi 
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recebida pela mídia e pelo meio especializado. 

Bienal (internacional) do Mercosul 
Ao pensarmos nos eventos do tipo bienal como delineadores de reputações e 

projetores de oportunidades para carreiras, a figura do curador surge como essencial, 

uma vez que ele é o principal responsável pela seleção dos artistas e suas obras, 

conferindo credibilidade às escolhas e à mostra em si. Para Motta (2007), 

especialmente a partir da segunda metade da década de 1980, a importância do 

curador aumentou de maneira significativa. Atualmente ele não é mais um “comissário 

de exposições”, ou o “diretor artístico” como nas primeiras bienais de que temos 

conhecimento, mas sim, um executivo responsável por estabelecer o modelo curatorial 

e estético a ser seguido, que também trabalha ativamente em prol da solidificação da 

instituição, interferindo na credibilidade institucional da mostra. O curador deve ser, 

portanto, alguém legitimado pelo sistema em função de sua trajetória anterior e de sua 

capacidade intelectual, transferindo, ou agregando seu prestígio à bienal ao mesmo 

tempo em que proporia um projeto curatorial coeso.  

É importante também que o cargo de curador seja ocupado por um profissional que 

possua bons contatos. Segundo Canclini (2005), para tirar partido dos contatos que 

estabelece, uma pessoa deve “interessar”, ou seja, trazer algo que faça a conexão com 

outros mundos, outros contextos. Com isso, o autor reconhece o impacto da extensão 

do capital social às relações internacionais, “deslocando o eixo das posses territoriais 

para os recursos intangíveis da mobilidade de conexões” (CANCLINI, 2005, p. 96). Para 

exemplificar tal condição, segue comentário de Jorge Gerdau Johannpeter a respeito do 

perfil esperado para o curador do evento: 

Eu estou preocupado que a Bienal seja uma mostra internacional, que 
seja impactante [...]. Estamos preocupados em encontrar um curador 
que dê continuidade a esse desafio que nós construímos desde a 
primeira Bienal. Acho que o curador é uma peça-chave no processo. 
Precisamos de um curador que me dê a estrutura internacional de 
contatos para poder ir buscar o que há de novo e de melhor nos países 
participantes (GERDAU apud FIDELIS, 2005, p. 174). 

Essa fala foi proferida por ocasião da 5a Bienal do Mercosul, no entanto, foi na 6a edição 

do evento, que podemos observar tal comentário dentro de um contexto estratégico 
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para o futuro da instituição. Com isso, fica claro que, apesar do nome em si contar 

muito, bem como o currículo e os conceitos centrais do projeto curatorial, a rede de 

relações que ele traz consigo seria fundamental para a formatação do projeto, bem 

como para a seleção dos artistas.  

Apesar da intenção de abrir espaço em cenários globais ter realmente sido enfatizada 

somente na 6a Bienal do Mercosul, edições anteriores da mostra já evidenciavam a 

busca por uma expansão do modelo e por reconhecimento em nível internacional. Para 

Fidelis (2005), limitar a atuação do evento à região geográfica que compreende os 

países membros do Mercosul seria o mesmo que estipular uma linha divisória artificial 

que começou a ser ultrapassada já na 1a edição do evento, através da inclusão de 

outros países latino-americanos convidados.  

Desde suas origens, as bienais se fundaram no princípio de representação nacional. Na 

época da 6a Bienal do Mercosul este modelo já se encontrava em crise. A crescente 

globalização da cultura tem gerado um estado de indiferenciação. Com isso em mente, 

Gabriel Pérez-Barreiro começou a buscar adaptações do modelo até então utilizado, na 

tentativa de evitar os problemas intrínsecos a seu perfil regional que, segundo 

diagnóstico realizado por ele próprio, estariam baseados na repetição: repetição de 

curadores regionais, repetição de artistas em geral, principalmente no que concerne 

países menores do Mercosul, como Paraguai e Uruguai; e representação saturada de 

alguns mesmos artistas brasileiros. A partir disso, o curador teria se colocado as 

seguintes perguntas: como poderia a Bienal do Mercosul consolidar-se como uma 

referência internacional e, ao mesmo tempo, servir a seus interesses e aos públicos 

locais e regionais? Como relacionar o local e o regional com o internacional? Como 

poderia a Bienal do Mercosul articular um espaço entre a representação nacional e a 

globalização transnacional? (PEREZ-BARREIRO, 2007). 

A partir desse conjunto de reflexões, Pérez-Barreiro propôs, não uma Bienal do 

Mercosul, mas sim uma Bienal a partir do Mercosul. Segundo ele, isso significaria 

trabalhar com uma “cartografia cultural” e não meramente geográfica, na qual questões 

relacionadas às identidades e influências estéticas teriam um papel importante.  
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A geografia cultural que, por definição é uma coisa móvel e dinâmica 
tem pouco a ver com a geografia política que é por natureza estática. A 
pesar disso, fica claro que o mundo não é plano e que não existem as 
mesmas condições em todos os lugares. Agora, essa observação é 
válida para todos os lugares e, por exemplo, na Espanha, um país com 
um generosíssimo sistema de arte absolutamente fora dos sonhos de 
qualquer latino-americano, queixa-se do mesmo jeito, da falta de 
oportunidades e visibilidade. Então, acho que mais do que falar sobre a 
defesa de uma arte latino-americana ou uma arte de outro lugar, tem 
que se concentrar nas obras dos artistas que a gente acha que valem a 
pena, independentemente onde elas estejam. O resto é política 
institucional e marketing, que não deixam de ser importantes, mas que 
são ferramentas e não um fim em si mesmo (PÉREZ-BARREIRO, 2007). 

A mostra foi pensada, então, a partir de linhas curatoriais que não tivessem a pretensão 

de representar o Mercosul perante os outros países do mundo, mas que permitissem 

uma crescente internacionalização da Bienal do Mercosul desde os discursos locais. 

Para melhor compreensão dessa posposta, seguem os seis princípios gerais a partir 

dos quais a 6a edição do evento foi elaborada: 

1. Reconhecer que o pensamento visual estabelece outro tipo de 
geografia cultural e de relações que podem ser o elo condutor de uma 
bienal; 
2. Renovar o modelo curatorial, terminando com o sistema de 
representações nacionais e selecionando curadores que trabalhem de 
maneira integrada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo curador 
geral; 
3. Evitar a repetição de artistas. Em alguns casos, se o sistema 
curatorial permitir, ou se o artista mudar de maneira substancial seu 
trabalho desde sua última inclusão, será validada a repetição; 
4. Enfatizar o papel do artista como gerador de discurso, e não 
somente o curador como auteur; 
5. Gerar sistemas transparentes e generativos de curadoria;\ 
6. Gerar um programa pedagógico desde o começo, com o objetivo 
de integrar os propósitos educativos a todo o processo curatorial 
(PÉREZ-BARREIRO, 2007). 
 

O fato do curador participar de outra esfera do sistema das artes, resulta em um ponto-

de-vista bastante diferente do tratado através das temáticas e dos modelos propostos 

pelos curadores das edições anteriores. Isso pode ser percebido ainda no primeiro 

princípio exposto, no qual ele parte de um pressuposto de cultura “sem fronteiras” para 

justificar seu pensamento e os itens que vêm na sequência.  

A concepção do curador da 6a Bienal do Mercosul partiu da metáfora central expressa 



 

 
FETTER, Bruna Wulff. A 6a Bienal do Mercosul: uma virada curatorial e institucional, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4077-4092. 

4082 

no conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Segundo seu formulador, 

esta metáfora, antes de ser lida como um tema, deveria ser vista como a posição a ser 

adotada, e remeteria à possibilidade da cultura criar um terceiro lugar onde antes 

parecia haver somente dois, rompendo com os binômios que definem e limitam em 

grande parte o mundo e na própria arte, tais como: nacionalismo/globalização, 

esquerda/direita, compromisso social/formalismo, realismo/ abstração, entre outros. 

Nesse sentido, seria uma metáfora não apenas do espaço físico ocupado pelos países 

membros do Mercosul, mas também deste terceiro lugar entre o nacionalismo fechado 

e a globalização indiferenciada. Para visualizarmos como se produziu a materialização 

dessas ideias, segue breve explicação sobre a configuração final do formato das 

mostras.  

Na 6a Bienal do Mercosul_, pela primeira vez não houve um artista homenageado, mas 

três mostras monográficas - todas curadas por Pérez-Barreiro - representando artistas 

de períodos distintos e de diferentes países do Mercosul, quais sejam: Francisco Matto1 

(1911–1995, Uruguai), Öyvind Fahlström2 (1928–1976, Brasil/Suécia) e Jorge Macchi3 

(1963, Argentina). Como as mostras monográficas representavam exposições mais 

tradicionais em relação ao suporte e às condições museológicas necessárias para a 

conservação das obras, elas foram expostas nos espaços mais adequados_ a essas 

necessidades: o MARGS e o Santander Cultural. Essa escolha confirma uma vocação 

desses locais, já percebida durante as bienais anteriores, quando eles abrigaram 

mostras de teor mais conservador, em função da estrutura e peculiaridades dos 

prédios, principalmente no que diz respeito à conservação e segurança das obras. 

Foram três as exposições coletivas que ocuparam os armazéns A3, A4, A5, A6 e A7 do 

Cais do Porto: Conversas, Zona Franca e Três Fronteiras, cada uma com um conceito 

bastante específico, que se viu refletido nas questões espaciais de organização das 

obras_. Conversas 4 , co-curada por Peerez-Barreiro e o artista uruguaio Alejandro 

Cesarco, foi uma mostra na qual os curadores convidaram nove artistas do Mercosul a 

selecionarem outros dois artistas e obras que estabelecessem qualquer espécie de 

diálogo com a sua, a partir de uma afinidade temática, formal, de referência histórica ou 

mesmo afetiva. A partir do conjunto formado por essas três obras, os curadores 
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escolheram uma quarta obra que dialogasse com as três anteriores, mas que 

mantivesse, e mesmo expandisse, a conversa entre elas. Daí saíram nove grupos, que 

em alguns casos extrapolaram as discussões inicialmente pensadas, como por 

exemplo, o núcleo do artista chileno Pablo Chiuminatto_, que ao invés de escolher duas 

obras de dois artistas, selecionou apenas uma obra e acrescentou ao núcleo os livros 

de sua biblioteca pessoal, justamente para enfatizar as influências da tradição europeia 

na formação de artistas latino-americanos em geral e na sua própria obra. 

Zona Franca foi a mostra que contou com o maior espaço em metros quadrados_ de 

toda a 6a Bienal do Mercosul5. Podemos dizer que, nela, tudo possuía um aspecto 

grandioso: os curadores, os artistas, o orçamento. A proposta era a de que quatro 

curadores (o brasileiro Moacir dos Anjos, a argentina Inés Katzenstein, o venezuelano 

Luiz Perez-Oramas e o próprio Gabriel Pérez-Barreiro) selecionassem as obras mais 

interessantes vistas por eles nos últimos tempos, sem limitações, sejam geográficas, de 

mídia, de formato ou de temáticas. Apesar do grande impacto causado pela maioria das 

obras presentes nesta mostra, é necessário ressaltar que, em função do modelo 

proposto pelo curador, quase nenhuma delas era inédita, algumas já tendo estado 

presente em outras mostras internacionais significativas.  

A mostra de caráter mais experimental presente na 6a Bienal do Mercosul foi Três 

Fronteiras6, curada pelo paraguaio Ticio Escobar e Pérez-Barreiro. Formatada segundo 

uma tendência mundial de programas de residência, os curadores selecionaram quatro 

artistas internacionais para conhecerem a região da tríplice fronteira entre Argentina, 

Brasil e Paraguai, viverem lá por um período e produzirem obras inéditas a partir da 

realidade então vivenciada, estabelecendo um diálogo entre o local e o internacional e 

um novo olhar sobre essa região do Mercosul. Cabe ressaltar que as principais 

questões que envolveram essa mostra eram justamente sobre as variadas 

possibilidades de fronteiras existentes entre os países mencionados e sobre a 

efetividade do Mercosul enquanto fenômeno econômico, político, social e cultural. 

Apesar de não se caracterizar como uma mostra de arte propriamente dita, o Projeto 

Pedagógico teve importância central na 6a Bienal do Mercosul. Pela primeira vez na 
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história do evento o Projeto Pedagógico foi considerado parte fundamental do projeto 

curatorial, possuindo curador próprio responsável por seu desenvolvimento: Luis 

Camnitzer, artista e figura reconhecida na interseção dos campos da arte e da 

educação em nível internacional.  

Camnitzer propôs uma reconfiguração do projeto pedagógico, desde suas metas até 

sua implementação, enfatizando o público visitante como ser criativo e não como mero 

receptor passivo de informação. Partindo dos pressupostos de que: 1) a ênfase na 

educação é provavelmente o que diferencia a Bienal do Mercosul e a torna única em 

um cenário mais amplo em função da maneira como as bienais de arte em geral 

costumam se dirigir a um limitado público especializado; e 2) pelo caráter de 

responsabilidade social assumido através da dimensão de suas atividades 

pedagógicas, acentuando o potencial transformador da arte na comunidade, Camnitzer 

(2007) formulou o projeto. Tendo trabalhado em um primeiro momento com educadores 

e mediadores locais para garantir a formação da equipe que iria trabalhar no Projeto 

Pedagógico, Camnitzer contou com o apoio de distintos arte-educadores internacionais 

para desenvolver atividades pedagógicas antes e durante o evento. 

Como resultado, nesta edição, as atividades pedagógicas tiveram um alcance mais 

amplo em relação às edições anteriores. Além de terem se iniciado ainda em abril, com 

a realização do primeiro Simpósio em Arte Educação, foi marcada por ampla 

distribuição de material pedagógico para bibliotecas e professores das redes públicas e 

privadas. A partir de então, foram realizadas ações visando envolver professores das 

redes pública e privada de ensino; a realização de ciclo de conferências e mesas-

redondas; a inserção do projeto da 6ª Bienal do Mercosul no calendário escolar da rede 

pública de ensino do RS; o curso para a formação de mediadores; palestras abertas ao 

público com artistas e curadores antes do início das exposições; o Simpósio 

Internacional de Arte Educação; o transporte gratuito para estudantes da rede pública e 

instituições carentes; e o projeto Diálogos – que contemplou a comunidade artística 

local.  

O Projeto Pedagógico também realizou uma série de atividades durante a exposição, 
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como as oficinas para grupos escolares, mostras de vídeos, saraus e oficinas multi-

linguagens, que foram oferecidas ao público ao longo dos 79 dias em que a exposição 

esteve aberta. Apesar das ações do Projeto Pedagógico não contribuírem diretamente 

para o processo de internacionalização da mostra, são iniciativas que obtiveram grande 

destaque e receptividade na mídia e também geraram interesse de outras instituições 

internacionais e bienais. Representantes de algumas dessas instituições vieram a Porto 

Alegre para observar e discutir o funcionamento do projeto , que acabou tornando-se 

referência para outras bienais e instituições com o passar dos anos.  

A partir da visualização geral das ações propostas para a 6a edição, vemos que a 

internacionalização da mostra ocorreu, então, a partir de dois fatores principais: 1) a já 

explicitada contratação de um curador internacional e 2) a elaboração de um projeto 

curatorial no qual as representações nacionais foram abolidas.  

A abolição das representações nacionais significou, na prática, a redução da 

representatividade dos países do Mercosul no evento, ao mesmo tempo em que abriu 

espaço para países que não estariam contemplados pelo recorte anterior. O peso 

deixou de estar nas delegações nacionais e passou para as mãos dos curadores de 

cada mostra. Mesmo que a escolha do restante dos integrantes da equipe curatorial 

tenha seguido um certo equilíbrio em relação as suas nacionalidades, as escolhas não 

mais corresponderiam necessariamente a uma seleção de artistas por país.  

No entanto, é possível perceber que, nos casos em que a escolha dos artistas estava 

nas mãos dos curadores, a nacionalidade acabou funcionando como importante fator 

de indicação. Todas as indicações do curador da Venezuela foram de artistas deste 

país, tendo o mesmo ocorrido com a curadora argentina. Seguindo a mesma tendência, 

metade das indicações do curador brasileiro foram de artistas nacionais. Esse padrão 

foi alterado na mostra Conversas, uma vez que metade dos artistas participantes foi 

selecionada por outros artistas, retirando parte do poder de decisão das mãos dos 

curadores da mostra. Já em Três Fronteiras o conceito da mostra era o de convidar 

artistas de fora do Mercosul para jogar um olhar sobre a região. Com isso, nenhum 

deles compartilhava a nacionalidade dos curadores da mostra.  



 

 
FETTER, Bruna Wulff. A 6a Bienal do Mercosul: uma virada curatorial e institucional, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4077-4092. 

4086 

É possível que uma das razões para tantas mudanças estruturais na mostra tenham 

sido o fato do curador não ser um ator pertencente ao sistema local das artes e não ter 

presente o modelo curatorial até então adotado pela Bienal do Mercosul. No entanto, 

sem as alterações de gestão imprimidas pela diretoria para a 6a Bienal do Mercosul ele 

dificilmente teria a possibilidade e a liberdade para concretizar suas ideias. 

A lógica do discurso empresarial na Bienal do Mercosul 
Tradicionalmente, a Fundação Bienal do Mercosul possui, como a maioria das 

instituições voltadas às artes ao redor do mundo, um Conselho Administrativo. Este 

Conselho é formado principalmente por empresários e políticos locais e alguns nomes 

ligados às artes que ajudaram no surgimento e na manutenção da Fundação ao longo 

da primeira década. O presidente da 6a edição, Justo Werlang, reestruturou o papel do 

Conselho e repassou parte de suas antigas atribuições às mãos da Diretoria, buscando 

organizar um grupo de jovens empresários da cidade para assumir diferentes áreas da 

administração da 6a Bienal e participar quinzenalmente das decisões que a integram. 

Conforme o depoimento de Werlang (2007): 

– Isso saiu de um percurso, esse percurso – resumindo a 6ª edição – 
inicia no momento que nós dividimos a figura do Diretor-Presidente do 
Presidente do Conselho. Então quando nós trazemos figuras diferentes, 
ou seja, duas pessoas pra atuar uma no Conselho e uma na Presidência 
da Diretoria, você não está dividindo a instituição, você está reforçando 
dois papéis diferentes, o papel do Conselho e o papel da Diretoria. O 
Conselho mais preocupado com a orientação de longo prazo, a Diretoria 
mais preocupada com o realizar a edição específica da Bienal. Quando 
nós criamos uma Diretoria, um projeto de Diretoria, fazemos reuniões 
quinzenais, etc e dizemos „nós estamos trabalhando na formação de 
voluntários que atuem na área cultural', estamos abrindo a oportunidade 
da comunidade ir para dentro da Bienal, da comunidade tomar conta da 
Bienal. 

O objetivo expresso pelo presidente da 6a edição era o de que esses diretores viessem, 

com o passar do tempo, a conhecer mais profundamente o meio e pudessem atuar em 

diferentes iniciativas da área cultural, podendo até vir a assumir a presidência da 

Fundação Bienal do Mercosul. Os cargos que compõem a diretoria da instituição são o 

Presidente e os diretores Municipal, Jurídico, de Educação, Estadual, de Qualidade, de 

Turismo, de Responsabilidade Social, de Marketing, de Equipes, de Patrocínios, de 
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Comunicação, Administrativo-Financeiro, de Espaços Físicos e de Relações 

Institucionais. Essa diretoria é voluntária e composta em sua maioria por integrantes ou 

ex-integrantes do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul (IEE/RS).  

O que se pode perceber, em termos da participação do empresariado local na Bienal do 

Mercosul, é que existe uma via de mão dupla. Por um lado, há o interesse desses 

empresários pela área cultural, como possibilidade de disseminação da doutrina liberal, 

bem como fonte de prestígio, legitimação e ascensão a círculos de poder restritos. Por 

outro, há uma intenção de fortalecimento do mercado de arte local através da formação 

desse público específico, no sentido da conversão do olhar desses executivos, de 

maneira que possam vir a ser futuros compradores de arte contemporânea.  

A partir disso, podemos pensar que os objetivos dos diferentes atores em relação ao 

sistema local das artes – e à Bienal do Mercosul especificamente – são pautados pelos 

interesses que variam de acordo com a posição desses atores no campo. Esta 

constatação é relevante ao refletirmos sobre quem tem o poder de estabelecer os 

rumos e prioridades da Fundação e como o ponto de vista dessas pessoas pode 

influenciar suas decisões. As mudanças, de foco e de gestão, implementadas na 6a 

Bienal são um indicativo das estratégias utilizadas pelos atores com poder de decisão 

dentro deste cenário.  

Um forte indicativo das decisões estratégicas a respeito da instituição puderam ser 

observadas na palestra concedida por Werlang no XLI Congresso da AICA, realizado 

em São Paulo em outubro de 2007. Sob o título de “O papel do Estado e da sociedade 

civil para a definição de ações nos circuitos culturais”, Werlang relatou brevemente a 

experiência da Bienal do Mercosul, enfocando as alterações em curso na 6a edição 

desse evento. Assim, a Fundação Bienal do Mercosul foi apresentada como uma 

empresa, não no sentido de visar a obtenção de lucros, mas sim no de buscar a 

otimização da verba investida. Números que demonstravam a grandiosidade do evento 

foram utilizados como argumentos para os patrocinadores na captação de recursos, 

expondo contrapartidas claras nas quais a visibilidade conferida às marcas seria um 

dos principais retornos sobre o investimento realizado. A partir de jargões do mundo 
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corporativo, foi apresentada a missão da Fundação Bienal do Mercosul, bem como sua 

visão e os objetivos a serem atingidos, chamando os diferentes públicos, em 

determinado momento, de clientes. 

Tal nomenclatura evidencia como um discurso baseado em uma lógica empresarial foi 

sendo estabelecido na Fundação Bienal do Mercosul através da atuação de sua 

diretoria. Essa lógica também pode ser evidenciada, por exemplo, na implementação de 

um programa de qualidade interno à Fundação e na sua adesão às normas do 

Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), movimento que, como a 

Bienal do Mercosul, teve suas origens no Grupo Gerdau.  

Foi com base nessa lógica que dois aspectos passaram a caracterizar a 6a Bienal do 

Mercosul e a diferenciaram das suas edições anteriores: a ênfase na formação de 

públicos e na profissionalização de pessoas e processos. Dessa forma, podemos 

observar que, para a satisfação dos diferentes perfis de “clientes”, ações específicas 

foram desenvolvidas. A transformação da Bienal do Mercosul em uma bienal 

pedagógica também aponta para essa direção, uma vez que o conjunto de ações 

voltadas para este fim abrangeu a totalidade dos públicos tidos como prioritários. Os já 

citados curso de formação de mediadores, os dois simpósios de arte-educação 

promovidos, o material pedagógico para escolas e professores, as palestras com 

curadores e artistas, os workshops realizados em 42 cidades do interior do Rio Grande 

do Sul e no sul de Santa Catarina, o projeto Diálogos, as visitas agendadas, as 

estações pedagógicas, o espaço disponibilizado de biblioteca e ateliês onde também 

aconteciam mostras de vídeos, saraus, palestras de professores sobre seus trabalhos, 

trocas de experiências e cursos de atualização para os mediadores, entre outras ações, 

representam o conjunto significativo de ações realizadas com o objetivo de formar 

público para arte contemporânea.  

Visando aumentar a visitação de público escolar, a abertura da mostra foi antecipada 

em cerca de um mês, evitando-se que as férias escolares coincidissem com parte do 

período em que a mostra estaria aberta. Além disso, a 6a Bienal do Mercosul abriu, pela 

primeira vez em todas sua edições, todos os dias da semana, de domingo a domingo. 
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O usual fechamento das instituições culturais às segundas-feiras reduzia de forma 

significativa a visitação de alunos, uma vez que estes não costumam visitar a mostra 

em companhia de sua turma aos finais de semana.  

Para fatias mais segmentadas e definidas de público, como os patrocinadores, 

governos, fornecedores, equipe interna e conselho diretor, foram realizadas ações 

tópicas, como a realização de visitas guiadas, pequenas confraternizações e workshops 

diferenciados. A formação desses públicos foi considerada estratégica na política da 

instituição. 

Assim, ao mesmo tempo em que a Bienal do Mercosul pareceu avançar rumo a uma 

internacionalização do seu modelo, extrapolando as fronteiras que a continham, foi 

sendo criada a oportunidade de desenvolvimento de um mercado profissional local 

diretamente relacionado à mostra. A profissionalização de diferentes instâncias que 

envolvem o evento também surgiu como um processo de formação de público, de 

formação de profissionais capacitados a produzirem um evento de artes visuais de 

grande porte. Com isso, produtores, montadores, arquitetos e outros fornecedores, 

como marceneiros e técnicos em equipamentos vão sendo integrados ao mercado de 

trabalho.  

Percebemos que, ao longo dos anos, foram sendo criadas condições que permitiram 

uma equipe local administrar o processo integral de produção da Bienal do Mercosul, 

opção antes inexistente. O desenvolvimento desse savoir faire foi possibilitado, em 

grande medida, por: 1) participação de profissionais em edições anteriores da Bienal do 

Mercosul; 2) aumento do número de exposições de arte contemporânea na cidade e no 

estado nos últimos dez anos; 3) maior circulação de informações possibilitadas pela 

internet; e 4) contato com profissionais de atuação nacional e internacional, que 

possibilitou uma transmissão de conhecimento sobre os procedimentos necessários à 

produção de um evento de arte contemporânea. 

O que efetivou esta mudança foi a alteração da estratégia e, consequentemente, do 

profissional responsável pela coordenação da produção executiva do evento. Desde 

sua 1a edição, a Bienal do Mercosul tem contado com mão-de-obra de São Paulo no 
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que concerne à coordenação da produção executiva. Na 6a Bienal, isso foi modificado. 

Um produtor local, Fábio Coutinho, foi contratado para assumir essa coordenação, bem 

como a do projeto pedagógico. O restante da equipe de produção foi definida a partir da 

contratação desse profissional, sendo que todos seus integrantes possuíam experiência 

prévia em produção cultural. A essa exigência elementar se somaram outras duas, até 

então inéditas: a de que os produtores residissem no Rio Grande do Sul e a de que 

fossem fluentes em inglês, uma vez que grande parte dos contatos passou a ser 

travado nesse idioma. Esse pré-requisito para contratação pode ser observado como 

mais um indício da internacionalização da mostra. Se antes poderíamos tomar o 

portuñol como idioma oficial do evento, na 6a edição o inglês passou a disputar essa 

condição, tendo tornando-se indispensável para a comunicação com instituições, 

colecionadores, artistas e galerias. 

Outro aspecto que diz respeito à utilização de um discurso e de práticas empresariais 

foi a mostra intitulada Uma Bienal para todos – Histórias e contribuições. Tendo sido 

realizada após o encerramento da 6a Bienal do Mercosul, no prédio do Santander 

Cultural, e permanecido aberta ao público de 01 a 16 de dezembro de 2007, teve como 

objetivo principal prestar contas à comunidade sobre as ações realizadas pela 

Fundação Bienal do Mercosul com a verba a ela destinada. Através de fotos, vídeos, 

material resultante das oficinas realizadas com o público escolar, depoimentos de 

atores diversos, making of da produção das mostras e números que davam a dimensão 

do público visitante, das ações desenvolvidas, do envolvimento profissional e do 

investimento realizado para a concretização da 6a Bienal do Mercosul, também 

objetivava reforçar a atuação dos diferentes profissionais que participaram dessa 

edição da mostra. Considerada um projeto à parte do projeto principal, teve captação 

de recursos e patrocinador específico, no caso, o grupo Habitasul. O desenvolvimento 

do conteúdo para a mostra, bem como o do Relatório de Responsabilidade Social, foi 

de responsabilidade do diretor de Balanço e Responsabilidade Social. Cabe ressaltar 

que ambas iniciativas eram, até o momento, inéditas por parte dessa instituição.  

Ao final da 6a edição, a Fundação Bienal do Mercosul aumentou sua equipe 

permanente: profissionais para manter o projeto pedagógico e a assessoria de 
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imprensa foram contratados. A primeira iniciativa visando essa permanência de equipes 

foi a criação do Núcleo de Documentação e Pesquisa (NDP) da Fundação Bienal do 

Mercosul, em 2005, que objetivava realizar a preservação da memória da Fundação. 

Com isso, a instituição talvez esteja buscando responder às críticas relacionadas à 

transitoriedade do evento, o qual deixaria muito pouco, ou mesmo nada, para a cidade 

ao seu término. Talvez a formação de público seja sua forma de tentar transcender o 

evento em si, estreitando seus vínculos com o local. Ou talvez essa seja apenas uma 

exigência dos patrocinadores, preocupados com aspectos relativos à responsabilidade 

social de suas empresas e à visibilidade conferida por este projeto na mídia. Qualquer 

que seja a razão dessa decisão, ela contribuiu para uma profissionalização das áreas 

que se tornaram permanentes, o que gerou uma expectativa em relação à forma pela 

qual a instituição passaria a atuar e aos resultados para a comunidade e para o sistema 

local. Passados dez anos desse projeto, há muito o que rever e avaliar.  

 
 
Notas 

                                                        
1
 A mostra em homenagem à Francisco Matto ocupou todo o piso térreo do MARGS. 

2
 A mostra em homenagem à Öyvind Fahlström ocupou todo 2

o
 andar do MARGS. 

3
 A mostra individual de Jorge Macchi ocupou o Santander Cultural por completo 

4
 A mostra Conversas ocupou metade do A3 e todo o A4. A outra metade do A3 foi ocupada por espaços 

administrativos, assessoria de imprensa, e ateliês de uso do projeto pedagógico. 
5
 A mostra Zona Franca ocupou integralmente os armazéns A5 e A6 do Cais do Porto. 

6
 A mostra Três Fronteiras ocupou o armazém A7 do Cais do Porto, o qual também continha uma área destinada às 

equipes de produção e manutenção. 
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