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RESUMO 
Esse texto aborda o processo de emergência da memória como uma preocupação 
social fundamental para as sociedades ocidentais a partir da década de 1940 e seus 
consequências no âmbito da produção artística e de exposições. 
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RESUMEN 
Ese texto aborda el proceso de emergencia de la memoria como una preocupación 
social fundamental para las sociedades occidentales desde la década de los 1940 y 
sus consecuencias en el ámbito de la producción artística y de exposiciones. 
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De certa maneira podemos afirmar que a geografia dos modernismos foi 

determinada pela emergência das grandes cidades metropolitanas. Paris, 

Londres, Viena, Munique e Nova York criaram no começo do século XX uma 

cultura urbana marcada pelo experimentalismo e por sublevações e 

subversões das estruturas sociais e de comportamento vigentes. Esse 

caldeirão humano formado pelas metrópoles foi o terreno fértil para o 

surgimento dos movimentos de vanguarda que definiram os traços artísticos do 

projeto modernista. Entretanto, essa cartografia própria do modernismo 

também se expressou nas chamadas periferias, em cidades como Xangai, 

Buenos Aires, Cidade do México ou São Paulo onde essa cultura metropolitana 

emergente foi apropriada, ressignificada e traduzida criando um universo 

alternativo da expressão modernista1. 

 

As cidades foram o espaço ideal para o desenvolvimento das técnicas que 

permitiram a diminuição drástica das distâncias e uma virtuoso circulação da 

informação – o telégrafo, a rede ferroviária, as rotas marítimas e os cabos 

submarinos e o rádio –, a reprodução técnica das imagens com a fotografia e o 

cinema que gerou novos modos de relação com o mundo, com a própria arte 

como apontou Walter Benjamin2 e a formação de uma opinião pública de 

caráter nacional3. Assim, a cidade torna-se o local da experiência do 

modernismo, a cidade abandona seu aspecto de divisão entre urbano e rural 

para reformular-se em um espaço sem fronteiras, como uma janela de 

comunicação com o restante do mundo. 

 

Ao assinalar tais características do despertar mundial do movimento 

modernista, quero deixar claro que a relação entre o arrefecer do projeto 

moderno após a II Guerra Mundial e o aparecimento da memória como um 

tema social relevante no âmbito do Ocidente estão imbricados. A influência dos 

valores do modernismo está fundamentada em um profundo desejo de 

liberdade, mobilizando nos artistas um inédito processo de engajamento social, 

artístico e político. O surgimento de obras como o Abapuru (1928) de Tarsila do 

Amaral ou Guernica (1935) de Pablo Picasso, e movimentos como o muralismo 

mexicano são exemplos do novo espírito trazido pelos ventos modernistas. 
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Esse novo ethos aproxima a arte das coisas do mundo através de uma 

perspectiva reativa às formas como a arte e a cultura eram produzidas e 

consumidas até esse momento. Contudo, as formas de engajamento e os 

movimentos artísticos derivados dela foram consideravelmente distintos nos 

contextos “metropolitanos” e nos contextos “coloniais” ou colonizados. 

 

Essa perspectiva de que o modernismo é geograficamente disperso e não um 

projeto centralizado desde um centro determinado, é fruto de uma nova postura 

epistemológica frente a crítica às grandes narrativas, que se revelaram 

problemáticas pelo seu processo de exclusão e que está embebida da 

influência dos estudos pós-coloniais e descoloniais. Assim, embora para 

entender o projeto do modernismo seja imprescindível verificar o seu 

desenvolvimento na Europa é fundamental dar-nos conta que mesmo no seu 

centro de projeção institucional ele se expressa por características e projetos 

artísticos e políticos muito distintos. Uma vez que não se compreende o 

modernismo alemão, francês ou italiano como derivados um de algum outro, os 

estudos atuais levam a compreender também que as expressões do 

modernismo na América Latina, na Ásia e em outras partes tidas como 

periféricas podem e devem ser consideradas como originais, embora 

articuladas na estrutura de um projeto similar. 

 

O modernismo como projeto cultural e político, de acordo com Andreas 

Huyssen, foi uma tentativa de fazer com que o postulado europeu tradicional da 

alta cultura se voltasse contra a própria tradição, visando criar um cenário 

cultural com características radicalmente novas e que apontasse igualmente 

para horizontes sociais e políticos renovadores. Essa indelével origem dos 

pressupostos modernos na cultura ocidental fez com que durante muito tempo 

os modernismos “alternativos” que se desenvolveram fora do eixo Estados 

Unidos e Europa fossem tidos na academia dos países dessa região como que 

epistemologicamente impossíveis, já que somente o Ocidente era considerado 

como avançado culturalmente o bastante para gerar um processo modernista 

que pudesse ser tido como “autêntico”4. Assim, podemos dizer que essa 

postura algo colonialista recebeu quase sempre a chancela da academia, 
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fazendo com que esse processo de dominação simbólica, que possuía esse 

percurso no mundo acadêmico, fosse denominado por Gayatri Spivak, como 

uma forma de “ignorância sancionada”5, onde os modernismos que emergiram 

nas bordas do Ocidente ou foram descartados como derivativos ou 

considerados, em casos como o do modernismo brasileiro e seu projeto 

antropofágico, como uma contaminação de uma cultura local genuína. 

 

Diante disso, parece-me que não é possível manter, na contemporaneidade, 

uma discussão que considera todo o hibridismo cultural entre a cultura 

ocidental de culturas de outras origens como uma contaminação ou uma 

derivação, pois isso significaria repetir a mesma lógica colonial dos primeiros 

empreendimentos de investigação antropológica marcados pelas ideologias 

imperialistas. Deveríamos manter em mente que passados distintos moldam a 

forma como culturas especificas lidam com a modernização. Portanto, essa 

ideia de contaminação, derivação ou imitação estaria vinculada, 

inescapavelmente, a ideias preconceituosas e neocolonialistas sobre o mundo, 

que, hoje em dia, extrapolam as fronteiras clássicas da civilização ocidental 

para receberem inúmeras vezes a adesão irrefletida nas tidas e ditas periferias. 

Além disso, mesmo em visões supostamente progressistas, algumas vezes, 

esse tipo perspectiva apresenta um entendimento ultrapassado das discussões 

acerca da influência da cultura de massas no processo de disseminação dos 

valores modernos ao redor do globo, potencializado por uma visão ingênua 

sobre o mundo das regiões externas ao eixo Estados Unidos e Europa. Por 

isso, seria importante observar, quando se avalia o surgimento dos distintos 

modernismos, que, a emergência da cultura de massas não borra 

necessariamente a cultura local, como na década de 1960 já alertava Umberto 

Eco6, assim como o cruzamento de influências locais e globais na constituição 

de um específico modernismo não significaria um apagamento das matrizes 

culturais autóctones, nem uma apropriação indiscriminada das produções 

estrangeiras. 

 

Mas, se pudermos unir os diferentes modernismos naquilo que lhes aproxima, 

sem sombra de dúvidas resta como um dos elementos unificadores a 
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comunhão de um privilégio social e cultural para o tempo futuro, uma crença 

nos benefícios do porvir. Uma vez que o projeto modernista estaria permeado 

por uma constante busca por inaugurar um novo tempo, o que pressupõe uma 

confiança produtiva e ativa dos atores na construção de uma agenda que se 

consolida no futuro. Todos os movimentos associados a esse paradigma 

tendem a adotar uma visão positivada de questões como o progresso 

econômico, social e político e um relativo fascínio pelo avanço tecnológico. É 

justamente essa crença inabalável em um futuro melhor construído a partir da 

inédita capacidade humana de manipular e domesticar a natureza, 

possibilitando através do progresso econômico e da ciência a superação de 

injustiças sociais e de barreiras morais e artísticas, que seria capaz de 

organizar as diversas manifestações do movimento modernista em torno de 

uma matriz de entendimento comum dada a diversidade de suas 

manifestações. 

 

Assim, a emergência da memória como uma importante preocupação social 

somente pode ser compreendida a partir do surgimento de uma desconfiança 

social com relação às promessas de futuro e aos valores modernistas. Por 

conseguinte, a questão da memória surge em um momento de mudança da 

forma como a sociedade se relaciona com o tempo7. O período situado entre 

as décadas de 1940 e 1950 significou um marco de ruptura que altera as 

chaves de leitura para o entendimento da sociedade e também da produção 

artística. A partir desse momento, a memória torna-se um referencial 

fundamental para a compreensão da cultura, da arte e do mundo. O 

aparecimento da memória como problema na cena pública forma uma nova 

sensibilidade temporal: o passado ocupa no tempo presente o espaço que até 

então tinha sido reservado a uma concepção de futuro8. 

 

A mudança na sensibilidade social sobre o tempo está ligada de acordo com 

vários intelectuais e pensadores, principalmente, com o drama da II Guerra 

Mundial9. O maior conflito da história da humanidade expandiu a tragédia a 

uma condição nunca vista: milhões de militares mortos, terríveis bombardeios 

de cidades perpetrados com armamento perversamente sofisticados, o terrível 
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genocídio protagonizado pelos nazistas do povo judeu, dos homossexuais, dos 

deficientes físicos e outros povos e, finalmente, o uso da bomba atômica e seu 

impacto devastador no imaginário da sociedade global. Esse conjunto 

demonstrou o lado obscuro do avanço tecnológico e das ideologias de 

supremacia racial ou de radicalismo político. O domínio tecnológico da 

natureza eliminou inúmeros perigos do mundo natural para o homem, mas 

essa fortaleza cientifica trouxe para a humanidade a capacidade de destruição 

total do planeta, seja através das armas atômicas e das guerras ou, mais 

recentemente, pela descoberta do impacto do progresso industrial e da 

sociedade de consumo na destruição do meio ambiente10. Esses eventos 

constituíram uma sociedade global marcada fortemente pelo trauma. O termo é 

originário do grego e significa ferida. Dessa forma, percebe-se que está ligado 

a violência, a uma experiência de dor física e emocional que deixa marcas 

psicológicas profundas no comportamento dos sujeitos atingidos. Assim, 

entendendo-se que um trauma pode transformar as ideias e os modos de vida 

quando impacta um indivíduo, ao levar-se essa compreensão para o horizonte 

de uma coletividade pode-se verificar que as marcas de experiências 

traumáticas coletivas têm um impacto devastador nas formas como a 

sociedade se relaciona com si mesma, com seu passado e na alteração de 

suas posturas a respeito do mundo, e foi justamente uma sociedade 

profundamente traumatizada a que resultou do terror da guerra mundial de 

1939-1945. Essa comunidade marcada pelo luto, pela dor e sofrimento foi a 

que fez com que a memória de um passado recente se tornasse um dever 

social e político por exemplo. 

 

Entretanto, assim como acontecia com os desdobramentos do modernismo não 

se pode ter uma compreensão do tema de modo simplificado ou linear, sendo 

que as demandas por memória surgem nos diferentes cantos do planeta por 

diversas motivações e situações11. Assim, a importância da memória como 

chave de leitura da situação mundial emerge também em temporalidades 

diferentes em geografias diferentes. No chamado sul do planeta, a memória 

como questão e seus traumas são originadas por eventos distintos entre si, 

mas muitas vezes relacionados com o surgimento de um novo cenário 
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geopolítico – a Guerra Fria –, impactando decisivamente em temas importantes 

da organização econômica e social dessas regiões12. O quadro completo 

dessas mudanças no cenário global é formado, dessa maneira, pela Guerra 

Fria e pelas guerras de descolonização, pelas inúmeras guerras civis que 

aconteceram nas novas nações independentes – sobretudo, na África – e, na 

América Latina, pela instalação de ditaduras militares que com seu legado de 

perseguição política violenta tornam-se a motivação catalizadora e 

organizadora de uma demanda social pela memória dos vitimados pelos 

regimes após a conquista da democracia. 

 

É importante ter em conta que os processos públicos de reivindicação de 

memória têm origem em grandes eventos de orientação política, mas também 

em transformações do horizonte social. Entre as décadas de 1950 a de 1980 

vemos o surgimento de processos que constituem novos marcos da 

organização da sociedade no ocidente. A emergência do feminismo e a 

consolidação de um novo papel da mulher a partir da revolução sexual 

ocasionada pela invenção da pílula anticoncepcional e de uma maior presença 

feminina no mundo do trabalho; uma forte reação aos processos de 

discriminação étnico raciais no fluxo das descolonizações; a busca da 

comunidade LGBT por direitos equivalentes aos dos heterossexuais; e, 

finalmente, o efeito regressivo da tragédia do advento da AIDS marcam um 

conjunto de situações formadoras de novos discursos de memória e de 

demanda por revisão das narrativas históricas. Esses processos são 

conhecidos também como “descolonização interna13”, interna aos Estados e 

também das subjetividades. 

 

Para além dos grandes e marcantes eventos políticos e sociais, é muito difícil 

não considerar a influência dos meios de comunicação de massa na 

constituição dessa nova consciência sobre o tempo. Walter Benjamin em seu 

célebre ensaio A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica já 

abordava o impacto que os novos meios de produção cultural tinham na forma 

como a arte seria compreendida dali para diante e, também, acerca das 

implicações políticas possibilitadas pelo cinema e pela fotografia. As brilhantes 
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inferências do filósofo alemão foram potencializadas pela exploração e a 

aderência das massas a novos meios de exibição e comunicação como a 

televisão e o rádio, por exemplo. A difusão das informações por esses meios 

possibilitou uma ampliação do alcance de narrativas antes restritas a pequenos 

grupos ou comunidades. À título de exemplo, a exibição da série de televisão 

norte-americana Holocausto na Alemanha, na década de 1970, foi um dos 

grandes catalizadores da emergência de uma demanda pública para a 

construção de uma narrativa memorial que relembrasse e resinificasse a 

perseguição contra os judeus durante a II Guerra Mundial. Na Argentina, o 

filme A História Social, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 1985, 

foi um dos responsáveis por abrir o debate público acerca da apropriação pelos 

militares de crianças filhas de desaparecidos políticos. Já no Brasil, a 

minissérie televisiva Anos Rebeldes, veiculada pela Rede Globo no ano de 

1992, tornou-se um marco na emergência pública de uma visão positivada 

acerca das memórias dos perseguidos pela repressão política durante a 

ditadura militar de 1964-198514. 

 

Todos esses discursos memorialísticos possuem como pedra de toque e 

elemento de unificação a prevalência de uma ideia de preservação. Uma das 

consequências desse vigor da memória na sociedade é o aparecimento de um 

processo de musealização que toma conta de diversas esferas da sociedade. 

Enquanto o modernismo tinha um caráter de superação e até mesmo de 

iconoclastia, chegando até mesmo às proposições de sua destruição como 

fizeram os futuristas em seu manifesto, a instituição do museu no pós-guerra 

será imensamente valorizada – apesar de discursos críticos serem uma 

constante dessa fase –, emergindo de um desejo social quase que como de 

uma musealização total. Por isso, os museus como instituição tornaram-se tão 

poderosos, amealhando um volume de público e de recursos muito expressivos 

e significativos nas últimas décadas. Podemos, de certa forma, identificar 

também nessa busca constante por musealizar os mais distintos aspectos da 

sociedade um dos elementos que contribuíram para o impulso decisivo para a 

afirmação profissional da curadoria e para a consolidação desta como um 

campo de trabalho e disciplinar, pois na esteira do crescimento dessas 
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instituições, os curadores como pesquisadores capazes de reunir 

conhecimento de distintas fontes para a interpretação da arte e do mundo 

acabaram por ganhar importância e até mesmo proeminência no novo sistema 

artístico que emergiria de tal contexto. 

 

Essa nova relação da sociedade com o tempo é definida pelo historiador 

francês Pierre Nora como o surgimento de um presente-memória15. Com o 

aumento vertiginoso dos fluxos de informação acontecido nas últimas cinco 

décadas, Nora aponta que a sociedade busca constituir balizas na memória 

que a permitam deslocar-se com maior segurança nesse terreno movediço e 

em constante mudança. Seria essa busca por uma segurança ontológica que 

consignaria, igualmente, um abandono dos projetos arquitetônicos modernistas 

de construção de uma nova cidade e passam a valorizar o restauro das 

características históricas das cidades ao redor do mundo16. Também nessa 

mesma esteira surgiram a moda retrô, os processos de comercialização da 

nostalgia, o crescimento das biografias e da literatura memorialística, a 

consolidação da arte de arquivo e até mesmo os processos de auto-

musealização através das redes sociais na internet como novidades dessa 

nova conjuntura sócio-cultural. Ainda nesse tópico é possível citar a profusão 

da literatura psicanalítica sobre o trauma, o grande volume de trabalhos na 

área de história abordando temas traumáticos como o holocausto, a escravidão 

e os governos autoritários, além de um aparecimento de novas efemérides que 

possuem a função de construir e visibilizar discursos de memória antes 

subalternizados, como é o caso do Dia da Consciência Negra no Brasil, por 

exemplo, enquanto elementos que alimentam os debates públicos sobre a 

memória. 

 

Há uma outra similitude que podemos identificar entre os modernismos e a 

prevalência contemporânea da memória e que é interessante para a análise 

aqui desenvolvida: assim como – e talvez de forma ainda mais radicalizada – 

no projeto modernista, a memória, por mais global que sejam seus discursos e 

narrativas, em seu núcleo esses discursos permanecem ligados a histórias 

locais. Tal situação permite compreender que as disputas que definem os 
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discursos de memória autorizados a emergir no espaço público estão mediadas 

por histórias locais, refletindo processos característicos da globalização que ao 

mesmo tempo que pressiona pela internacionalização também reforça 

localismos17 e inúmeras vezes os grandes traumas da memória coletiva de 

uma sociedade estão relacionados com a micro-história dos dramas locais. 

 

De acordo com Freud, a memória e o esquecimento estão vinculados, sendo a 

memória em si uma forma própria de esquecimento, um modo de memória 

escondida18. Esse posicionamento acerca de como a memória funciona no 

âmbito do indivíduo quando levado para o meio social conduz à uma 

necessária problematização da própria ideia de memória coletiva como algo 

intrinsecamente positivo. Tal perspectiva é um questionamento ao escopo 

desse conceito tal como foi apresentado por Maurice Halbwachs em sua 

conhecida obra intitulada A memória coletiva19. No livro, a concepção de 

memória coletiva teve uma conotação positivada pelo sociólogo francês, que 

considerava os processos memorialísticos na esfera pública como advindos de 

uma pacífica construção afetiva. Contudo, ao aproximarmos a ideia de 

memória de concepções psicanalíticas como a de recalque, por exemplo, 

abriríamos espaço para um entendimento da memória coletiva como resultado 

de um processo mais conflituoso.  

 

Problematizar esse conceito de memória coletiva é fundamental para 

compreendermos seu funcionamento e como ela atua em diferentes situações 

na sociedade. Uma vez que a memória sempre é seletiva, ou seja, para 

lembrar-se de algo é preciso esquecer de outras coisas, a memória pública 

acaba por ser originada através de disputas simbólicas. Sendo assim, torna-se 

evidente que a lembrança pública é imposta no contexto das disputas pelo 

poder. Então, a emergência de um discurso memorialístico na cena pública 

impõe, de uma maneira ou outra, o apagamento ou silenciamento de outras 

narrativas. Entretanto, o silêncio de modo algum significa a destruição de 

eventuais memórias subalternizadas, pois os discursos públicos hegemônicos 

sofrem a concorrência de outras narrativas que pela ausência de meios 

permanecem reclusas a grupos menores, mas mantendo a possibilidade de 
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emergência dessas memórias subterrâneas na cena pública20. Assim, percebe-

se que a disputa pela memória é uma disputa pela enunciação socialmente 

sancionada. O tempo da memória é também o tempo do poder do relato. 

 

No campo artístico essa prevalência da memória como uma questão social 

relevante é vista através da recorrência de alguns tipos de expressões 

artísticas. As biografias – documentais ou ficcionadas – possuem uma 

penetração social enorme na atualidade. Os materiais de arquivos e a sua 

manutenção individual tornam-se materiais privilegiados para a produção da 

arte atualmente, como por exemplo o artista Christian Boltanski e seus arquivos 

sociais ou como poderíamos identificar também em Partitura Número 1 (2012) 

do artista nicaraguense Mauricio Kabistan, que usa a separação entre os 

nomes nos muros de um memorial em homenagem aos mortos no conflito 

daquele país para construir uma potente obra de arte sonora. A história passa 

a ser mais e mais abordada de modo crítico através da arte, exemplos disso 

são a instalação Missão/Missões (Como Construir Catedrais) (1987) do artista 

Cildo Meireles, que realiza uma crítica da exploração dos indígenas durante a 

colonização na América, ou da intervenção Shiboleth da artista Dóris Salcedo 

na Tate de Londres, em que ela apresenta uma rachadura no piso da galeria 

das turbinas, essa rachadura no chão serve como uma crítica institucional e 

também como uma potente metáfora para os dramas advindos das fronteiras e 

seus conflitos e, ainda, Stellar (2015) do artista peruano Giancarlo Scaglia que 

usa os muros de uma prisão que foi cenário de um massacre para constituir um 

potente trabalho que provoca sobre o silenciamento desses acontecimentos 

naquela sociedade. Os temas da natureza e do meio-ambiente ganharam uma 

abordagem e projeção significativas na produção de Joseph Beyus, quando a 

produção artística torna-se elemento para a construção de uma nova 

plataforma política e de uma outra posição ética sobre o planeta. As 

experiências biográficas ganham novo estatuto em produções como a do 

artista Félix Gonzalez Torres em Untitled (Ross) de 1991, quando o artista 

prestava homenagem ao ex-companheiro falecido21. 
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Assim, seria possível analisar e interpretar boa parte da produção dos artistas e 

dos curadores – evidentemente evitando reducionismos – nos últimos 50 anos 

à luz dessa prevalência dos discursos de memória e de suas características 

peculiares conforme relatei anteriormente. Por exemplo, se dirigimos a lente de 

nossa análise para o âmbito da curadoria, poderíamos ter no âmbito da Bienal 

do Mercosul um terreno interessante para a análise da recorrência de 

determinados temas influenciados por questões que fazem sentido em 

sociedades onde a memória tornou-se uma questão social central.  Destarte, 

fazer uma leitura dos conceitos curatoriais apresentados pelos curadores nas 

últimas edições do evento torna-se compreensível quando avaliamos o pano de 

fundo dessas exposições como em grande parte oriundos dos discursos de 

memória. Por exemplo, a 7ª Bienal do Mercosul com o título Grito e Escuta 

instituía as questões da alteridade com elemento de investigação central, ali o 

valor do outro (artista e expectador) tornou-se a questão organizadora do 

conceito daquela exposição. Já a 8ª Bienal Ensaios de Geopoética buscou 

apresentar através das discussões acerca das fronteiras e possibilidades 

poéticas de uma nova cartografia global um horizonte norteador de seu projeto, 

trazendo à baila questões de identidade e de hibridismo cultural como chaves 

teóricas para sua abordagem da produção artística. A 9ª Bienal do Mercosul Se 

o Tempo for Favorável trouxe nas relações homem-natureza-tecnologia um 

campo referencial em seu escopo curatorial. A 10ª Bienal do Mercosul 

Mensagens de uma Nova América apresenta também um elemento que bebe 

do memorialismo como eixo central de sua plataforma, através do sentido de 

revisionismo das narrativas históricas dominantes acerca da produção artística 

da América Latina, constituindo um ponto de vista alternativo para a 

compreensão da arte da região e de sua inserção global. 

 

Portanto, torna-se algo evidente que a memória e o trauma nas suas mais 

diversas manifestações como fenômeno social converteram-se em um tema 

essencial para a reflexão dos historiadores, críticos de arte e curadores na 

contemporaneidade. A memória é como se fosse nossa alma, na esfera do 

indivíduo erupção da subjetividade, e, no seio das comunidades, aflora como o 

espírito referencial dos valores da sociedade na atualidade. A memória, mais 
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que algo trivial, é formadora de identidade, sendo uma das lentes através que 

nos possibilita a percepção do mundo e do percurso da arte. Mas, como vimos, 

a memória é seletiva e é nesse terreno conflituoso que agem os curadores, 

historiadores e os artistas, porque a produção artística é influenciada, mas 

também influencia esses processos de materialização pública da memória. Por 

isso, nesse quesito ingenuidade está proibida. Os estudiosos têm a obrigação 

de refletir para além dos aluviões das modas do dia, mas contribuir para um 

entendimento mais profundo sobre a arte e sobre as coisas do mundo. 

 

Afinal de contas, projetos  curatoriais quando refletem sobre a memória e o 

trauma possuem o potencial de gerar uma mudança significativa nas 

exposições, atuando de maneira proativa para que  a produção artística 

contribua para modificar nossas relações com importantes questões e mazelas 

da vida contemporânea, buscando criar novas perspectivas de mundo, mais 

avançadas, democráticas, e conscientes de um futuro em que o exercício da 

liberdade tal como buscam os artistas seja refletido nas demais instâncias 

sociais e o mesmo fazem os historiadores e críticos em seus ensaios e os 

artistas em sua produção.  Por isso, em meio a essa zona de conflitos, arte e 

as exposições mantém vivas a esperança de melhorar o mundo. 
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