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nal de artes de São Paulo, dois milhões eram oriundos da Lei de Incentivo 
à Cultura. Junto a isso, ela aponta a dificuldade do espaço cultural que 
administra o Ateliê 397 em obter 2% da verba total da sp-Arte – 120 mil 
reais – para continuar a funcionar durante um ano.

Como mostra o relatório de 2013 da Fundação Europeia de Artes Plás-
ticas, a internacionalização da arte contemporânea brasileira reproduz 
o desequilíbrio entre o centro e a periferia do mercado de arte mundial. 
Apenas cinco artistas brasileiros concentraram, entre 2009 e 2012, 70% do 
volume de vendas de obras de arte brasileiras no exterior (2013, tefaf, p.161). 
Dentro do país, a Lei de Incentivo à Cultura, principal meio de financia-
mento às artes no país, destinou à região sudeste entre 2007 e 2009, 81,8% 
dos recursos alocados para as artes visuais.

Em junho de 2013, quando concebi o projeto intitulado Longitudes: a 
formação do artista contemporâneo no Brasil, minha principal motiva-
ção foi debater e questionar o festejado crescimento do mercado de arte e 
chamar atenção para a situação dos trabalhadores do meio. 

Comentários críticos como os de Thaís são escassos e parece existir uma 
preferência por discussões filosóficas sobre a “autonomia do campo artís-
tico” do que discussões  que abordem as vias de financiamento e suporte 
para sua existência. Minha intenção com o projeto foi inverter a lógica 
da produção em artes visuais com vistas para o mercado externo, sentido 
latitudinal, e investigar as questões nacionais nas artes visuais, buscando 
alternativas para a construção de bases sólidas para nossa cultura que, a 
meu ver, estão diretamente relacionadas às condições de trabalho.

A quem serve uma política cultural financiadora de um mercado de obras 
que formaliza apenas 26% dos seus acordos com os artistas representados 
(2014, fialho, p. 23)? Estariam as políticas de financiamento à cultura cola-
borando para a emergência da diversidade cultural e regional do país? Essas 
e outras perguntas trazidas para o seminário colocam em xeque a liberdade 
de produção artística, enfatizando o fato de que a livre expressão da subjeti-
vidade do autor depende também dos recursos materiais disponíveis.

Contemplado em agosto de 2013 pelo 10º Edital Redes Nacional da 
Funarte, o seminário aconteceu entre os dias 29 e 30 de março de 2014 
na Casa do Povo, e trouxe dezoito artistas, professores e pesquisadores 
das cinco regiões brasileiras  para discutir a formação em artes visuais. 

LONGITUDES
Por Mariana Fernandes

A realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil trouxe investimen-
tos ao país, não só beneficiando os ricos investidores, mas também a 

população, que lucrou direta ou indiretamente com o turismo. No entanto, 
o que assistimos nos meses que antecederam o torneio foi a eclosão de 
manifestações contrárias à sua realização, questionando o uso de dinheiro 
público e exigindo direitos básicos como educação, transporte, moradia, 
segurança e saúde. Comparativamente, o crescimento do mercado de 
artes visuais e a internacionalização da arte brasileira também trouxeram 
o aumento da oferta de empregos e da renda dos diversos profissionais 
do meio artístico. Ao mesmo tempo em que houve grande midiatiza-
ção dos valores das obras brasileiras no exterior e investimentos públicos 
no setor das artes, alguns artistas acenderam o alerta de que a parte que lhes 
cabia desse montante não estava bem repartida.

Thaís Rivitti, no texto "Escalas: o muito e o pouco no mundo da arte", 
comenta que, dos seis milhões utilizados para viabilizar a feira internacio-
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Divididos em seis mesas, os convidados puderam discutir, problematizar, 
incrementar e compartilhar opiniões, com os palestrantes e também com 
o público participante.

Esa publicação é um registro parcial desses dois dias intensos de conver-
sas e debates, fruto do oportuno encontro entre profissionais geografica-
mente distantes. É importante ressaltar que esses textos foram escritos em 
um segundo momento, após as discussões ocorridas no seminário. Em 
alguns casos, pode-se notar um amadurecimento da reflexão sobre as 
questões levantadas.

Certa de ter contribuído de alguma maneira para criação de redes de 
contato no campo artístico, tenho comigo que o seminário é uma pequena 
fração das muitas reverberações engendradas nesse encontro. 

Mariana Queiroz Fernandes é graduada em artes plásticas pela Universi-
dade de São Paulo (2010) e mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Culturais da Universidade de São Paulo. Já atuou em projetos de 
ensino e pesquisa em instituições como: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Sesc/São Paulo, Itaú Cultural, Instituto de Estudos Brasileiros, Paço das 
Artes e Centro Cultural São Paulo.



MESA 1

A profissio-
nAlizAção do 
ArtistA ou o 
que tornA o 
ArtistA um 
profissionAl
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este, realizado em um fim de semana e aberto ao público. A formação dessa 
pessoa não seria, grosso modo, substancialmente diferente daquela ofe-
recida pela universidade, já que muitos professores que trabalham nas 
universidades públicas e privadas também são atuantes na cena cultural 
hoje movida por editais e patrocínios de eventos que promovem muitas 
discussões, muitas oficinas e muitos encontros que não se limitam ape-
nas às dimensões físicas da cidade, mas ocorrem também pela internet. 
Esse evento é um exemplo disso. Além do número de pessoas que ocupa 
esta sala, ele ainda poderá ser acessado neste instante, ou no futuro, por 
meio dos registros e documentações que constituem a contrapartida ao 
edital conseguido. Dessa forma, sem precisar se preocupar com siste-
mas de aprovação, pré-requisitos acadêmicos ou obrigatoriedades que 
a grade curricular exige, esse estudante informal de artes estaria livre 
para montar o seu programa de estudos e se dedicar ao seu trabalho e à 
sua formação sem maiores burocracias. Ele seria aluno de uma “univer-
sidade livre de artes”. 

No entanto, há um número significativo de jovens e de pessoas já 
maduras que continuam procurando a universidade para ingressar no 
seu sistema formal de ensino e de formação acadêmica. São pessoas que 
se propõem a conciliar, no caso do estudo das artes visuais, a produção 
artística com uma produção teórica, ou, se vocês preferirem, liberal, 
no sentido do termo ligado a sua origem do latim, em que liber designa 
livro. E se os nossos cursos de artes visuais ainda são, em sua grande 
maioria, baseados em um programa de linguagens compartimenta-
das – escultura, pintura, performance, artes gráficas – que são vistas 
como universos separados, o que talvez ainda seja atrativo para esses 
postulantes a uma vaga na universidade é o fato de que nessa estrutura 
aparentemente ultrapassada ainda é possível encontrar um espaço de 
experiência e de descoberta que normalmente ocorre na companhia do 
outro. Nesse ambiente que pode ser o de uma escola com ateliês-salas-
de-aula, o encontro com o outro propicia a formação de uma identidade 
de grupo, uma identidade entre indivíduos de uma mesma geração, 
um espaço de companheirismo. O termo companheiro em latim tem 
uma tradução poética, comumente mais aceita, cujo significado nos 
serve muito bem aqui. “Companheiro” é derivado da expressão cum 

A pROfISSIONALIzAçãO 
DO ARTISTA OU O qUE TORNA 
O ARTISTA UM pROfISSIONAL
Por Mario Ramiro

Um curioso fenômeno vem ocorrendo na cidade de São Paulo, como 
em outras grandes cidades brasileiras, que chama a atenção de 

qualquer artista ou professor de uma escola tradicional de artes: é a oferta 
de cursos, sejam técnicos ou teóricos, oferecidos por artistas ou instru-
tores, em museus, centro culturais, escolas e ateliês. A grande maioria 
desses cursos é gratuita ou, quando são pagos, custam muito menos do que 
qualquer faculdade de artes. Com base nisso, seria possível dizer que em 
uma cidade com as proporções de São Paulo uma pessoa interessada em 
ter formação no campo das artes não precisaria necessariamente passar 
pelo sistema de ingresso exigido pelas universidades públicas ou pelas 
faculdades de artes plásticas. 

Conseguindo ajustar a sua agenda semanal com o tempo que ela precisa 
para se locomover pela cidade, essa pessoa pode programar duas ou três 
aulas de prática de ateliê ao longo da semana, ou aulas de teoria, de história 
e crítica de arte. Como também pode participar de palestras e debates como 
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recursos, empresas especializadas no transporte das obras de arte, técni-
cos de montagem e iluminação, arte-educadores, designers, fotógrafos, 
vídeo makers. Nesse cenário, a atividade do jovem artista contemporâ-
neo encontra uma série de outras frentes de trabalho que não se limi-
tam apenas àquelas desenvolvidas e realizadas no seu ateliê. É crescente 
o número de artistas que vêm atuando também nas áreas de gestão 
cultural, curadoria, ação educativa, pesquisando e escrevendo sobre 
sua obra, como também sobre a obra de outros artistas, trabalhando 
na organização de encontros e programas de residência, na edição 
de revistas, sites e na criação de núcleos de cultura não institucionais 
(organizações não governamentais). Enfim, uma rede que nos mostra o 
quanto o trabalho de ensino da arte não deve ser focado apenas na cha-
mada formação artística e crítica, que tanto caracteriza os programas 
das universidades públicas. Nesse campo, o artista-professor é obrigado 
a desenvolver constantemente “estratégias poéticas” para o ensino de 
arte, tendo em vista transformar os currículos das disciplinas em novos 
modelos que possam dar conta da complexidade de linguagens que 
caracterizam o nosso tempo. Assim, o artista-professor é levado a “ler, 
escrever, pesquisar, produzir e, continuamente, a expor suas opiniões e 
posições relativas ao ensino e à prática da arte”1. 

Em português, nós diríamos que essa é a diferença entre o professor 
militante e o professor visitante, aquele que apenas periodicamente 
acompanha os resultados das etapas finais de trabalho dos seus alunos. 
Pois quando acompanhamos o processo de trabalho do estudante, 
constantemente precisamos redefinir os rumos do nosso programa de 
trabalho. O que tem ocorrido é que, além das aulas de ateliê, muitos 
professores vêm criando também seus “grupos de estudo”: um formato 
em que professores e alunos se encontram para a leitura conjunta 
de textos e análises de trabalhos de interesse coletivo. Os resultados 
desses estudos são frequentemente apresentados em eventos gratuitos e 
abertos ao público. Portanto, é possível afirmar com certo entusiasmo 
que a cena cultural brasileira, ou mais particularmente a cena nos 

1. Citação do trabalho o “artista, etc” de Ricardo Basbaum.

panis, onde cum é a preposição “com” e panis é o substantivo mascu-
lino “pão”, o que dá a esse termo o significado de “aqueles que dividem 
o mesmo pão”. Não é por menos que nas experiências comunitárias, 
como residências artísticas e casas de estudantes, a cozinha seja um 
espaço coletivo para se restaurar as energias e trocar ideias. Restaurante 
também tem sua raiz no latim re, “de novo”, e staurare, “estabelecer”. 
O encontro com o outro também cria dinâmicas de trabalho que são 
radicalmente diferentes daquela vivenciada pelo artista solitário e que 
nos impulsionam para formas de organização comunitária que são 
essenciais durante o período de formação. 

Outra coisa é que na estrutura temporal de trabalho em uma escola, 
que dura em média quatro anos, é possível, mesmo nos dias de hoje, 
recuperar um certo ritmo mais lento na criação e no desenvolvimento 
de uma experiência que poderá se tornar um trabalho de arte. Espe-
cialmente os jovens que ainda não têm um ateliê podem se dedicar, nos 
espaços de trabalho que uma escola oferece, às experiências de fazer, 
errar, fazer de novo, até o encontro de uma solução para o seu trabalho. 
Por isso, uma escola de arte pode ser entendida como um lugar que 
possui um tempo e um espaço diferenciado. Algo semelhante ao que 
ocorre em um dojo – o termo em japonês que designa “o lugar onde o 
caminho é vivenciado”–, onde artes marciais são estudadas e treinadas, 
um lugar que altera a ordem dos nossos papéis sociais, onde estudantes 
mais velhos prestam reverência aos mais novos e o mais rico ao mais 
pobre, pois todos dependem do outro para aperfeiçoar a sua técnica de 
luta. Mas além dessa perspectiva de formação e de crescimento pessoal, 
o que nós temos percebido nas escolas é que não estamos trabalhando 
apenas para a formação de artistas. Desde o final do século xx, é notável 
a crescente expansão e profissionalização do circuito das artes plásti-
cas no Brasil. Isso contribuiu para a abertura de muitas novas frentes 
de trabalho no campo da arte e da cultura, que até então era restrito 
à atuação de alguns poucos personagens. Se antes o circuito das artes 
plásticas era basicamente definido pelas figuras do artista, do galerista, 
do diretor do museu e do crítico de arte, hoje o cenário é relativamente 
mais complexo, incluindo novos agentes culturais. As grandes expo-
sições demandam o trabalho de curadores, produtores, captadores de 
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grandes centros culturais brasileiros, oferece hoje maiores perspecti-
vas de inserção profissional para um número crescente de estudantes 
dos cursos de artes, que se tornarão nossos futuros agentes culturais e 
nossos futuros colegas de trabalho.

Mario Ramiro é artista multimídia formado pela Universidade de 
São Paulo. Foi integrante do grupo de intervenção urbana 3nós3 e do 
movimento de arte e tecnologia nos anos 1980. É mestre em fotografia e 
novas mídias pela Kunsthochschule für Medien Köln (Escola Superior de 
Arte e Mídia de Colônia), na Alemanha, e doutor em artes visuais pela 
Universidade de São Paulo. Trabalha como professor do Depto. de Artes 
Plásticas e do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola 
de Comunicações e Artes da usp. 
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um curador ou artista sendo entrevistado. Ou, quem sabe, até o vídeo de um 
artista sendo exibido. Ele sai para a rua em direção à exposição e, na Avenida 
23 de Maio, ou em qualquer outra rua ou avenida, se depara com grandes 
outdoors relacionados à exposição, chamando a atenção, se referindo à Bienal 
de São Paulo com alguma frase de efeito, ao modo de uma peça publicitária.

Finalmente, quando chega ao Ibirapuera se depara com o parque, que 
como todos sabem, também é emblemático para a cidade de São Paulo. 
Percorre o parque, descobre como chegar ao pavilhão, percebe o edifício. 
Um prédio icônico para a arquitetura brasileira, projeto de Oscar Niemeyer, 
com suas colunas, todo cercado de vidro na parte de baixo. Em seguida, 
entra na Bienal. Passa por detectores de metal (uma inovação recente da 
Bienal), atravessa uma forte barreira de segurança: é preciso tirar coisas da 
bolsa, mostrar a câmera fotográfica. Às vezes existe aquela situação de um 
certo embaraço, como no aeroporto. 

Mas você consegue atravessar. Entra então na exposição e logo é recebido 
por uma série de painéis, indicativos de que evento se trata – descritivos, 
explicativos, introduzem a exposição, sendo acompanhados, ainda, nessa 
parte da entrada, por painéis dos patrocinadores e apoiadores do evento com 
sua marcas e logos, em tom de leve publicidade. Ao começar a caminhar pela 
exposição, você se depara, ainda nas paredes – como foi o caso da 30ª Bienal, 
da qual participei – com farta sinalização, amigável para o visitante. Naquela 
ocasião, você podia ver monitores de plasma com a programação dos even-
tos que iam acontecer naquele mesmo dia. Havia também mapas impressos 
disponíveis – e então você recolhe um folheto com o mapa.

Nesse momento, você vê para onde quer ir. Começa a tentar se deslocar; 
lê novos textos informativos nas paredes. Direciona-se para uma sala. Mais 
textos, descrevendo a biografia do artista ou trazendo alguma introdução – 
textos da curadoria, mas às vezes textos educativos. Podemos ser recebidos 
na entrada da sala por alguém muito bem treinado, que estudou, teve um 
aprendizado, cursou uma série de oficinas para chegar ali e desempenhar 
o papel de monitor – ele ou ela pode nos receber nessa sala. As etiquetas, 
junto à parede, têm descrições sobre quem é aquele artista, informações 
técnicas e o título da obra.

Nesse percurso, vê-se também a museografia proposta pelo arquiteto 
convidado, responsável por desenhar a expografia do evento. Sem a museo-

MEDIAçõES 2
Por Ricardo Basbaum

O tema desta mesa é “O artista e seu âmbito de atuação”. Preparei alguns 
comentários, sobretudo percebendo que o termo “artista” está registrado 

aí no singular. Com isso já perdemos uma série de questões, se pensarmos que 
existem vários tipos de artistas e não um único. Mas queria começar minha fala 
com a imagem de uma situação que me parece emblemática da condição atual 
da arte contemporânea – e vou usar como exemplo a Bienal. Não especifica-
mente esta Bienal, a próxima, a passada, mas a ideia desse evento Bienal que 
ocorre em São Paulo a cada dois anos e que é um evento muito importante, 
muito visível, enfim, emblemático. Vamos lá.

Penso em uma pessoa que acorda de manhã, em casa, aqui na cidade de São 
Paulo, e que tem o plano de visitar a Bienal nesse dia. Assim que acorda, abre 
as páginas do jornal e vê um anúncio da Bienal de São Paulo. Liga a televisão 
e, por acaso, vê uma chamada de trinta segundos da Bienal, ou até mesmo 

2. Esse texto é baseado na transcrição da fala do autor durante a mesa 2: “O artista e seu 
âmbito de atuação”, no dia 29 de março de 2014.
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décadas, é preciso reconhecer – local de trabalho para os artistas. Inclusive 
o desenho da museografia – por que não? – poderia ser tomado como uma 
obra, na medida em que faz parte daquele evento, da construção do acesso 
àquele evento e tudo o mais. E assim por diante.

Então, essa primeira imagem com a qual inicio aqui para indicar um local 
ou locais de atuação do artista frente a um circuito da arte já aponta para 
um quadro bastante complicado – ou melhor, hiperinstitucionalizado. Essa 
condição complicada, composta por tantas camadas, passou a ser sentida e 
percebida mais nitidamente não há tanto tempo assim. Isso seria um efeito, 
talvez, por um lado, do impacto da arte conceitual, que nos faz perceber 
tudo o que nos auxilia a construir o sentido da experiência da obra, mos-
trando que nenhuma dessas etapas é neutra: todas vão influenciar nosso 
encontro com o trabalho, incidir sobre essa experiência. Ou cada uma 
dessas etapas pode ser já um trabalho; um local de produção.

Mas, sobretudo, faço essa primeira apresentação para pensarmos – 
como disse inicialmente – não o artista e o seu âmbito de atuação, mas os 
artistas. Ė fundamental colocar essa palavra no plural. Quando utilizamos 
esse termo no singular, partimos do princípio de que já sabe de quem 
estamos falando. Quer dizer, há aí o índice de uma comunidade. Se falo 
aqui "artista" e todos entendem o que estou falando isso se deve ao fato 
de pertencermos a uma certa comunidade, de compartilharmos uma 
fala comum, um discurso comum, uma terminologia técnica comum, de 
noções ou ideias ou desejos comuns e tudo o mais. É fundamental então 
colocarmos essa palavra no plural, se pensarmos que o campo da arte não 
é, afinal, assim tão homogêneo. Apenas em referência à cidade onde moro, 
por exemplo, se pensarmos que são chamados de artistas também aqueles 
que expõem suas obras no calçadão da praia de Copacabana, então temos, 
claramente, diversos tipos de artistas em atuação – com seus circuitos 
próprios e suas economias. Logo, existem diversas maneiras e modos de se 
atuar como artista. Assim, passo para um segundo ponto: a necessidade de 
indicar a polissemia desse termo. Tanto o termo artista quanto o termo 
arte querem dizer muitas coisas. E muitas vezes temos que adjetivá-los 
para poder nos fazer entender. Estou falando do artista popular, do artista 
chinês, do artista do século xix, do artista do século xxi, do artista sul-a-
mericano? Afinal, de que tipo de artista?

grafia – no caso da Bienal de São Paulo – aquele edifício é um imenso vão 
livre, que não deixa de ser um espaço muito interessante, mas a museografia 
constrói paredes, avenidas, sinalizações. A museografia e a iluminação 
também constroem, de modo muito claro, os modos de se deslocar naquele 
espaço. Finalmente, quando chega à obra que está buscando, que deseja ver, 
esse visitante – quando enfim chega lá – já está cansado, esgotado, exaurido. 
Depois de atravessar tantas e tantas camadas, existiria ainda algum fôlego 
para celebrar a importância e a potência do encontro com a obra de arte?

Claro que podemos pensar que o enfrentamento de tantas situações – que 
são mediações de vários tipos – poderá ser bem-sucedido, caso se chegue ao 
encontro com fôlego renovado, energizado para momento tão importante, 
envolvendo a experiência da obra de arte. Mas talvez uma orquestração não 
tão bem sucedida dessas mesmas camadas poderá conduzir-me já esgotado 
para esse importante encontro.

Agora, colocou-se aqui a situação de um exagero de mediações – porque o 
que eu descrevi são mediações e mediações e mediações. Sem qualquer saudo-
sismo (porque se poderia pensar em um momento em que talvez não existis-
sem tantas mediações e eu pudesse chegar à obra com todo o meu fôlego e o 
meu primeiro gesto seria apenas encontrar a obra na sala da exposição), trago 
essa imagem um pouco hipertrofiada para indicar o que seria uma condição da 
arte contemporânea: camadas e camadas de mediação. E essa é de fato a condi-
ção com a qual temos que trabalhar. Isso configura um local de trabalho para 
o artista: pode-se facilmente localizar e listar nomes de artistas que trabalham 
em cada uma dessas etapas que acabamos de apontar – posso abrir o jornal, por 
exemplo, e ter ali a inserção de um artista como parte daquele evento; posso 
ligar a televisão e ter ali o vídeo de um artista utilizando aquele espaço da 
televisão, que não seja uma peça publicitária da Bienal; artistas podem intervir 
e utilizar os outdoors da rua trabalhando criticamente a superfície da comuni-
cação, da publicidade, enfim, da mídia. Sabe-se perfeitamente disso. 

Ou seja, cada uma dessas etapas que descrevi, de modo muito rápido, 
pode ser ocupada por artistas que, vamos dizer assim, tomam exatamente 
essas mediações como locais de produção. Então, sem qualquer saudo-
sismo, pensar que o local de trabalho do artista seria apenas aquele último 
momento, finalmente, do encontro com a obra no espaço da galeria é 
claramente insuficiente. Quer dizer, cada uma dessas mediações é – desde 
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do artista como profissional ganha um imenso impulso a partir dos anos 1980, 
aquele que foi exatamente um momento de virada econômica, como já foi 
dito aqui na introdução. E um certo modelo de artista (que também tem a 
sua pluralidade, é claro) vai sendo levado pelo planeta através das bienais, 
por exemplo. Fala-se dos anos 1990 como o período da febre das bienais, 
quando elas se alastraram pelos quatro cantos do planeta, trazendo eventos 
pré-estruturados que pouco se abriam às especificidades locais. As bienais 
agora existem em todos os continentes, ativando uma economia de mercado, 
trazendo uma certa arquitetura, a reforma de áreas urbanas, implementando 
arquiteturas espetaculares de museus e todo um aquecimento econômico das 
regiões que aceitam recebê-las.

Seria interessante, nesse momento, fazer uma conexão com a ideia de que 
a obra de arte é um problema e de que esse problema adquire valor em uma 
série de operações. E que a princípio parece que não seria um bom negócio 
vender um problema ou comprar um problema. Vender um problema pode 
ser um bom negócio; comprar pode não ser um negócio tão bom. 

Mas, enfim, o problema enquanto obra de arte coloca uma possibilidade 
que é fundamental: a possibilidade de experimentar o problema, vivenciar 
o problema, fazer do problema um local de experiência. Isso é fundamental 
porque faz com que o gesto de vivenciar o problema não seja de resolvê-lo, 
mas sim fazer esse problema durar, estender – incorporá-lo no sentido 
mesmo do corpo, de uma memória do corpo, colocar esse problema no corpo 
e trazer esse corpo para fora, para um espaço público ou comum. Pensamos 
no problema como obstáculo, no poema como obstáculo – e, é claro, na to-
pada nessa pedra, no acidente etc. E também não podemos deixar de pensar 
no encontro com o problema, na vivência e na experiência com o problema 
apontando para uma dimensão afetiva ou mesmo performativa.

É pouco provável que alguém vá dispender dinheiro comprando proble-
mas, ou cultivar mais um problema. Porque, afinal de contas, todos já têm 
problemas suficientes. Os problemas também não são privilégio da arte – 
são mesmo questões da vida, em sua atualização constante. Uma vida sem 
problemas é uma vida abstrata, que não se coloca frente a nenhum tipo de 
choque, nenhum tipo de diferença ou alteridade. Logo, problemas existem 
muitos; mas existem alguns problemas, ou melhor, uma certa qualidade de 
problemas propostos a partir do lugar do poema enquanto produção. Assim, 

Para situar algumas linhas, para problematizar um pouco esse lugar, 
podemos pensar o artista como aquele que produz o poema – o poema 
tomado não no seu sentido romântico, mas enquanto local de produção. 
Como indica o próprio termo poiesis, um local de fabricação, de produção, 
de confecção. Então, esse artista pode produzir o poema em cada uma 
dessas camadas de mediação – e esse poema irá aparecer em vários luga-
res, não apenas na galeria, no cubo branco. Temos que compreender esse 
circuito hiperfacetado, hiperinstitucionlizado, cheio de camadas etc. como 
repleto de locais de produção. E o poema pode surgir, pode ser fabricado 
em qualquer um desses lugares.

E, ainda, o poema pode emergir a partir das posições que podemos 
ocupar no mapa, na cartografia desse circuito. Então é importante pensar 
o artista como aquele que produz o poema enquanto lugar de produção. 
Mas que tipo de produção? Produção – e isso já apareceu na primeira mesa 
– enquanto problema. Esse artista produz problemas. Não explicações, é 
claro, mas problemas. Nos aproximando da etimologia do termo, problema 
é “promontório”, acidente geográfico, é também um obstáculo. Tais proble-
mas são obstáculos – o artista produz obstáculos. É aquele que, em primeiro 
lugar, produz, fabrica (poiesis) e, em segundo lugar, produz/fabrica pro-
blemas, obstáculos. Não produz explicações. Aqui é impossível deixar de 
lembrar desse escritor/artista que produz o poema como obstáculo, aquele 
poema afinal emblemático de Carlos Drummond de Andrade: No meio do 
caminho. Quer dizer, no meio do caminho tinha uma pedra, e essa pedra no 
meio do caminho – que se configura como um poema moderno, modernista 
brasileiro – é fundamental para se compreender uma prática que constrói 
obstáculos. Uma prática que se coloca no meio do caminho. 

Agora, como fazer para que esses problemas possam entrar na região de 
uma economia real, por exemplo? Qual o valor do problema? É possível 
vender problemas? Vale a pena vender problemas em feiras de arte? Vale 
a pena vender problemas, atribuir um preço a um problema? Transportar 
um problema de um lugar para outro, por exemplo? Vê-se aí que se trata, de 
fato, de movimentar uma imensa economia. Não se pode esquecer – e isso 
faz parte do horizonte desse seminário – que a figura do artista hoje se coloca 
no âmbito de uma arte contemporânea que pertence à macroeconomia, na 
medida em que o neoliberalismo se expande pelo planeta e que a discussão 
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século xx. Resguardando, entretanto, a importância de sua interessante posição 
– de produzir uma obra sem relação direta com o público e com a recepção, pois 
o artista de vanguarda era aquele que estava à frente, uma vez que não havia um 
circuito institucionalizado. Esse artista trabalhava de olho na história, querendo 
fazer a revolução, acreditando nessa revolução como ruptura histórica; esse ar-
tista de vanguarda não se deixava constranger pela dimensão de um público, por 
exemplo, enquanto o artista contemporâneo, em uma inversão clara, trabalha 
em um horizonte de demandas. Seria exatamente um horizonte de respostas já 
preparadas para as quais é preciso produzir problemas para legitimá-las.

Aquelas conversas, então, sobre afinal de contas “quem é o artista” e “qual 
é o seu papel”, que o caracterizam como aquele que explica a sociedade e o 
mundo ao redor, acabam reduzindo-o a uma figura arcaica, guardando algo 
ainda desse lugar do artista percebido como alguém que tem o contato direto 
com Deus, conectado a uma região de explicações. Ao contrário, parece-me 
que esse artista – aí sim, inserido em uma economia real – é convocado, agora 
não mais como um explicador, mas como um produtor de problemas que 
podem ser interessantes e cujas respostas são necessárias para estruturar uma 
economia que tem interesses que não são, exatamente, aqueles do campo da 
arte. Esta seria uma questão-chave, por exemplo, própria de uma certa crise 
das obras participativas, que faz com que o artista que trabalha com um certo 
horizonte de participação seja desde já colocado frente ao convite para cum-
prir expectativas já existentes, antes mesmo de aobra ser formalizada. 

É exatamente aí que se coloca um horizonte que seria aquele do artista 
contemporâneo: a compreensão de que existe uma série de situações já con-
figuradas que demandam a sua atuação, e que esse artista pode perfeitamente 
atender a essas demandas, mas que também pode perfeitamente produzir – o 
que me parece ser o que dele se espera – alguma espécie de desvios. Seria 
preciso iniciar, então, uma complexa tarefa de negociações que muitas vezes 
se assemelha à tarefa de um diplomata. Saber conciliar interesses muitas vezes 
inconciliáveis, a partir de um certo pragmatismo, de um circuito real, em que 
alguma coisa sempre pode ser feita.

Quer dizer, nesse processo do artista em enfrentar uma economia real do 
mundo a partir de sua obra – com o seu poema, com o seu lugar de produção e 
com as suas possibilidades de desvios – é interessante perceber que, da mesma 
maneira que falamos em pluralizar a palavra artista e a palavra arte, seria 

já fazendo talvez um terceiro ou quarto deslocamento, podemos pensar que 
nessa economia da arte (e acho que Ana Maria Maia em sua introdução falou 
muito bem, de maneira instigante, acerca da ideia do constrangimento como 
um lugar de resistência) o deslocamento do artista por um circuito não é uma 
movimentação que se faz apenas e exclusivamente com a medida do sucesso.

Existe a impressão – própria de uma economia competitiva, é certo – de 
que o artista como profissional parece estar ligado apenas ao êxito e ao 
sucesso. O valor da obra de arte, entretanto, também é construído como 
resistência. Encontrar obstáculos, bater com a cara na parede, no muro, 
enfim, indicam a compreensão da economia de um certo processo que não é 
apenas de um sucessivo franqueamento, em que portas se abrem em sequên-
cia. Fazem parte das estratégias sociais de legitimação do artista uma série de 
momentos de filtragem, etapas que têm de ser vencidas para que o artista se 
consagre em sua carreira e seja reconhecido. E esse valor de enfrentamento 
– próprio da prática do artista – é também um valor que se atribui não 
apenas por se vencer o obstáculo, mas também por saber reconhecer esse 
obstáculo e se recusar, por exemplo, a aceitar a sugestão de fazer um desvio 
de trajetória – e aí bater com a cara no muro etc. Muitas vezes, frente a esse 
circuito que coloca tantas mediações, estas não se efetivam apenas enquanto 
portas abertas, franqueadas, mas se instituem como mediações também fe-
chadas. Existem, ainda, os obstáculos que o artista produz enquanto desvio; 
e existem os obstáculos que o circuito constitui enquanto ferramentas de sua 
própria economia, vamos dizer assim, de gerenciamento. 

É importante também compreender que, talvez, existam na economia de um 
circuito da arte problemas que são próprios desse circuito e que se montam, se 
constituem e que precisam dos problemas da arte como respostas – na cons-
tatação de que esses problemas do circuito se constituem talvez ao avesso dos 
problemas que a arte propõe, problemas ativados a partir de uma série de inte-
resses institucionais, corporativos, próprios a uma macroeconomia e que talvez 
não digam respeito exatamente à produção de uma obra de arte, mas que vão 
usá-la como um local a partir do qual ela pode ser utilizada, na verdade, para 
legitimar respostas que interessam e que já existem a priori. 

Existe aí, portanto, uma inversão interessante para se perceber a constituição 
do artista contemporâneo não mais como artista de vanguarda – e não deixa de 
existir um certo fetiche ao se falar do artista de vanguarda típico do início do 
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apenas esse papel – produz obras de arte, sim, mas produz muito mais: produz 
também um lugar de produção, o lugar do artista. Assim, concluindo aqui 
esta apresentação, mais uma vez indico a importância de trazer para o plural 
todo esse conjunto de operações: artista, arte e mercado. E de perceber que a 
produção, a distribuição e a circulação da obra se desdobram em uma série de 
capitais agregados – capitais culturais, capitais formais, capitais pedagógicos, 
capitais discursivos etc. – que também produzem valor. E esse valor é um ín-
dice de compartilhamento das comunidades que, afinal de contas, legitimam o 
artista. Esse valor é um índice de com quem estamos conversando, com quem 
estamos falando, quem são os nossos pares, com quem queremos negociar. 

A partir do tema da mesa, “O artista e o seu âmbito de atuação”, eu diria que 
o artista pode atuar em qualquer lugar, aceitar quaisquer demandas. Sobre-
tudo, inventar lugares. E o valor de sua prática deve ser percebido a partir de 
um particular campo de conversas, sempre podendo derivar de certo local 
específico. Sendo que, curiosamente, o valor da operação do artista não irá se 
dar enquanto um valor da eficiência dessa operação: o artista não consegue 
resolver o problema. O valor dessa prática irá sempre se dar em relação a algo 
que não é exatamente a pragmática ou a eficiência da ação, mas exatamente 
algo que escapa, avançando em torno de todas as ideias que envolvem o 
excesso, o resto, o resíduo, a sobra, em tal direção de produção e consumo.

Ricardo Basbaum possui graduação em Licenciatura em Ciências 
Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982), mestrado 
em Comunicação pela ufrj (1997) e doutorado em Artes pela Universi-
dade de São Paulo (2008).  Exposições mais recentes incluem: Diagra-
mas (Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela
-Espanha, 2013); re-projecting (The Showroom, Londres-Inglaterra, 2013) 
e Would you like to participate in an artistic experience? (Logan Center 
for the Arts, Chicago, 2012). Autor de Além da pureza visual (Zouk, 
2007), Ouvido de corpo, ouvido de grupo (Universidade Nacional de 
Córdoba, 2010) e Manual do artista-etc. (Azougue, 2013). É professor do 
Instituto de Artes da ufrj. 

preciso colocar também no plural a palavra mercado, na medida em que se é 
capturado por uma armadilha quando se conjuga essa palavra só no singular. 
Porque existem mercados de/da arte, existem diversas maneiras de se agregar 
capitais e se atribuir valor financeiro à obra de arte. É parte do mercado de 
atuação do artista a realização de um seminário, uma palestra, a construção da 
escrita, junto à produção de uma obra que pode ser vendável; ações educativas, 
por exemplo. Enfim, uma série de práticas correntes e próprias do desloca-
mento do artista pela sociedade que não implicam, necessariamente, na venda 
da obra. E mesmo no caso da venda de uma obra, esta pode ocorrer a partir da 
negociação de um bem material ou um bem imaterial – na medida em que se 
pode prestar um serviço ou receber um honorário. 

É muito importante que se aprenda a conjugar também esse termo no 
plural para não ficarmos presos apenas àquela imagem da compra e venda da 
obra de arte, uma vez que o mercado para o artista pode ser uma coisa muito 
mais interessante. Não devemos nos esquecer dessa consciência dos diversos 
mercados, sabendo que não existe ali apenas o personagem do colecionador, 
aquele que com uma grande fortuna pode comprar essa obra. Sabemos que 
a operação econômica no campo da arte – seja qual for, venda da obra ou 
outra operação qualquer – irá negociar também aquele capital que se produz 
enquanto modo de atuar como artista: produz-se uma posição, um modelo de 
artista ou uma imagem de artista.

Logo, todo artista detém uma responsabilidade em suas operações no circuito 
de arte ao perceber que a cada um de seus passos, em cada uma das mediações 
com as quais se defronta, está se inventando em público nesse papel, negociando 
um papel que não pertence apenas ao artista. E isso ocorre na medida em que 
esse papel também é construído a partir de uma série de legitimações, que se 
constroem a partir de um índice de alteridade que o agenciamento como artista 
implica. Somos o artista que queremos ser ou o artista que querem que sejamos, 
por exemplo? Esse é um lugar um tanto curioso, em que desejos se misturam à 
construção de uma figura pública. Logo, essa imagem está sendo vendida, nego-
ciada em cada uma dessas operações: a venda da obra, a feira de arte, a galeria, 
o museu. Toda a vez que se ativa essa economia, também se está produzindo e 
ajudando a mover a economia da imagem e da construção desse personagem. 

É interessante que se perceba o artista para além do mero produtor de obras 
de arte. O artista é uma figura mais interessante do que alguém que cumpre 
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pela pesquisa em arte fez com que eu cruzasse as fronteiras, indo ao 
encontro do museu e da curadoria. Se por um lado a condição de artista 
abriu-me as portas para trabalhar em museu, a minha experiência em 
museu acabou por me introduzir no campo da curadoria. Creio que 
estes territórios foram alinhavados justamente pelo meu envolvimento 
com a pesquisa, e o fato de trabalhar em um museu integrou esses dois 
papéis: o do artista e o do curador.

Em 2003, a professora Marisa Mokarzel estava criando um núcleo 
de pesquisa em arte contemporânea no Sistema Integrado de Museus e 
Memoriais (simm/Secult). Naquele exato momento, fui convidado por 
ela para fazer parte daquela equipe. Marisa Mokarzel percebeu que a 
pesquisa sempre esteve presente no meu fazer artístico como um dos 
eixos fundamentais a dar suporte à minha produção. Ela, juntamente 
com a professora Rosangela Brito, então diretora do Sistema Integrado 
de Museus e Memoriais, acreditaram que eu poderia desenvolver um 
trabalho sistemático como pesquisador em arte.

Trabalhamos por dois anos ininterruptos, e os resultados foram signi-
ficativos. Aprendi muito com ambas. Foi uma fase rica em descobertas 
dos procedimentos metodológicos inerentes ao processo de pesquisa 
em arte. Além dos resultados práticos, o período fortaleceu os nossos 
laços profissionais e de respeito mútuo. Sempre serei grato a elas por 
isso; por acreditarem naquilo que poderia vir a ser – e foi. Dois anos 
depois, a professora Marisa Mokarzel assumiu a diretoria do museu da 
Casa das Onze Janelas, e eu fui designado a fazer parte da equipe de 
documentação fotográfica dos acervos dos museus do simm/Secult. Foi 
outro período de muito aprendizado, pois tive acesso direto às coleções 
das diversas unidades do sistema. Por exemplo, a coleção de pinturas do 
Museu do Estado do Pará, o acervo de arqueologia do Museu Forte do 
Presépio e a coleção de imaginária sacra do Museu de Arte Sacra. Uma 
profusão de informações sobre a presença do homem na Amazônia que 
certamente interferiu no meu modo de pensar e produzir em arte.

Em 2008, fui convidado para assumir a Coordenação de Curadoria e 
Montagem do simm/Secult. No mesmo ano, também recebi o convite para 
integrar a equipe de curadores do programa Rumos Itaú Cultural de Artes 
Visuais 2008-2009, como curador assistente, cobrindo a região Norte do 

A fORMAçãO DE UM ARTISTA 
NO NORTE DO BRASIL3

Por Armando Queiroz

Eu sou donde nasci. Sou de outros lugares.
João Guimarães Rosa4

Egresso do curso (não finalizado) de história na Universidade Federal 
do Pará (ufpa), insuspeitados que sejam os caminhos que levam 

alguém a produzir arte, iniciei a minha trajetória no campo das artes 
visuais no início da década de 1990, participando de exposições coletivas 
e individuais, locais e nacionais. Na virada dos anos 2000, o interesse 

3. Este texto sintetiza algumas questões levantadas na monografia A metáfora do Ouro: 
Excessos. Abundância e Pauperidade na obra de Armando Queiroz, apresentada à Facul-
dade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará, como parte dos requisitos para a 
obtenção de grau de Bacharel em Artes Visuais (2014).

4. Frase dita pelo personagem Riobaldo, no romance Grande Sertão: Veredas (1956), 
citada pelo escritor Milton Hatoum no romance Cinzas do Norte (2010).
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costas e uma questão: o que se espera da arte produzida nesta região do 
país? Certa vez, em conversa informal, o curador Paulo Sérgio Duarte 
alertou-me para o risco que corre quem, apegado às suas raízes, cai na 
sedutora e ingênua armadilha de pensar que tudo vem da sua região de 
origem, como sendo o umbigo do mundo. Lembrava, naquela ocasião, 
de um conhecido seu, que, ao tratar de qualquer assunto, relacionava-o 
imediatamente à sua velha Paraíba: a Paraíba figurava como centro 
originário do mundo.

Estendendo este raciocínio, poderíamos pensar a Amazônia como 
o centro originário do mundo. Guardado este devido cuidado, como 
então compreender as relações entrópicas de uma região tão peculiar 
como essa em suas especificidades? Pois, se não é umbigo, também não 
é apêndice. O que esperar, então, da arte e da cultura produzidas nesta 
região do país, este “continente” tão cobiçado e, ao mesmo tempo, tão 
desconhecido? Desconhecimento este que permite imaginá-la como 
uma vastidão desabitada, um profundo abismo verde – rico em biodi-
versidade e recursos minerais, mas rarefeito em experiência humana. O 
mesmo desconhecimento que abarrota as cidades e tornam invisíveis os 
povos da floresta; desconhecimento ou, mais grave, indiferença à dinâ-
mica histórica própria da região - indiferença e cobiça que estimulam 
grandes investimentos econômicos, muitos deles projetos natimortos ou 
falidos e abandonados. Como nos diz o poeta João de Jesus Paes Lou-
reiro, "A história oficial nos narrou e nos tem narrado como uma história 
de fracassos. Uma história de perdas e danos. O que não se diz é que essa 
não é a nossa história, mas, sim, a história do outro aqui: uma história do 
outro, contada pelo outro, garantida pelo outro" (loureiro, 1989, p. 133).

Mesmo aqueles que permaneceram, possuem a sua parcela de 
responsabilidade pelos tortuosos caminhos aqui engendrados, onde o 
poder político e econômico nas mãos das oligarquias locais permanece 
se digladiando ferozmente em busca da manutenção do seu status quo. 
Hoje, como ontem, o jogo de poder mata, dissimula, corrompe, cala, 
na antiga e perversa lógica dos aviamentos5: a política dos barracões. 

5. O aviamento, termo cunhado na Amazônia, é um sistema de adiantamento de mer-
cadorias a crédito. Começou a ser usado na época colonial e se consolidou no ciclo da 

país. A experiência foi muito estimulante, pois tive a oportunidade de 
conhecer a produção dos artistas visuais, principalmente de artistas emer-
gentes de todas as capitais da Amazônia. Foi uma grande oportunidade 
para perceber o estado da produção das artes visuais na atualidade: o que 
nos identifica e nos distancia – como nos percebemos e somos vistos pelo 
restante do país. Na entrevista A arte no centro do mundo, Paulo Herke-
nhoff atenta para a importância de conhecer estas realidades: 

Eu acho que esse Brasil múltiplo tem esses bolsões em que o olhar 
sobre o local tende a trazer uma profundidade muito grande ao que se 
produz, se o artista é capaz de entrar fundo no processo semântico, de 
simbolização, de construção subjetiva, a partir do universo material 
daquele lugar (herkenhoff, 2012).

Neste sentido, refletir sobre a minha trajetória profissional me faz 
repensar, de maneira mais atenta, sobre os caminhos, às vezes árduos, 
outros prazerosos, de desvelamento de rotas profissionais diversas que o 
meu expressar estético e artístico me possibilitaram ao ter contato com 
novas formas de inserção no campo das artes, como a experiência em 
curadoria e as pesquisas em arte, assim como o fazer no campo dos pro-
cessos museológicos. A formação do artista visual-pesquisador, primei-
ramente encaminhada como uma autoformação, ganhou novo impulso 
com a minha entrada no curso de artes visuais da ufpa, espaço vislum-
brado como local para a produção e troca de conhecimentos, sobretudo 
quando aberto à pluralidade e à relação equânime com as outras formas 
de apreensão da realidade que a sociedade constrói.

O ESTADO PERCEPTÍVEL DA ARTE NA AMAZÔNIA

Não há nada mais provinciano do que querer sair da província.
Mário Quintana

Como disse anteriormente, o ano de 2008 trouxe para mim, como 
assistente curatorial da Região Norte, um roteiro de viagem, mochila nas 
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força dissonante? Como não tremer ao ver a pintura de Flavio Shiró7 
e saber que parte daquele imaginário se derrama sobre os rios e matas 
ancestrais do que hoje é Tomé-Açu? O que tudo isto tem a nos dizer? 
Como iniciar contando a nossa história da arte, nossa que é também do 
mundo? História esta, fruto da intricada relação entre a sensibilidade de 
expressão artística dos que permaneceram e permanecem, advindos das 
inúmeras levas de imigrantes que vieram ocupar a região, e seus des-
dobramentos sob a influência do pensamento externo sempre presente. 
Afinal, cada um de nós veio, em algum momento, “fazer a região”, “fazer 
a Amazônia”: a Amazônia sempre foi, afinal, terra de imigrantes, terra 
estrangeira. Aliás, o Brasil como um todo. Assim nos diz o historiador 
Aldrin Figueiredo: "Belém [e, por conseguinte, a Amazônia como um 
todo] sempre foi um dia, afinal, terra de imigrantes, terra estrangeira. Em 
janeiro de 1616, quando o capitão português Francisco Caldeira Castelo 
Branco fundou a cidade, encontrou como anfitriões os Tupinambás, hoje 
vistos como 'nativos', mas de fato também estrangeiros porque tinham 
sua nação longe da foz do Amazonas. Os antigos donos da terra não 
brotaram do solo. Também vieram de longe, quase sempre nômades, 
remadores de rios, desbravadores de selva, do mesmo modo imigrantes" 
(figueiredo, 2004, p. 11).

A diversidade da produção artística contemporânea de Belém e de ou-
tras localidades do Pará atrai, cada vez mais, o trânsito de artistas, críticos 

bá, Novíssimo Treme-Terra Tupinambá, e atualmente adotou o nome de Fantástico 
Tupinambá. Aparelhagens são empresas de sonorização, voltadas especialmente para a 
realização de festas de brega, e que surgiram com essa denominação a partir da década 
de 1970 (costa, 2009).

7. O pintor japonês Flavio Shiró viveu a sua primeira infância em Tomé-açu. “Ter nas-
cido no Hakkaido e ir viver no Pará quando a gente tem apenas 4 anos, é como acordar 
num outro mundo: uma ruptura radical. Do Japão, tenho somente lembranças fragmen-
tadas: as estalactites de gelo em frente da janela; meu pai me levando no ombro e seus 
passos na neve, a caminho do banho termal; um desfile militar ao qual assisti, convales-
cente, da janela do hospital; a música e as serpentinas lançadas no cais e do navio, na 
despedida, ao partir para o Brasil... É no Pará que o mundo começa a se revelar nitida-
mente na minha memória. Suponho que, mesmo criança, devo ter sentido a violenta 
mudança: agora o mundo não era mais branco, era verde.” Flavio-Shiró respondendo a 
Miguel de Almeida (almeida, 2008).

Acompanhando a máxima de que a única mudança permitida é aquela 
sugerida pelo príncipe de Falconeri, personagem do romance Il gat-
topardo (O Leopardo), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: tudo deve 
mudar para que tudo fique como está. Mudam-se os ares, mudam-se os 
endereços, os requintes, o verniz cosmopolita, todavia a prepotência 
usurpadora continua a mesma.

Entre o Inferno Verde e o El Dorado perdido, existe uma Amazônia 
possível, palpável, compreensível e viável. Vivemos a cada momento 
as contradições do nosso passado, e o que dele se arrasta ao nosso 
presente: da suntuosidade das praças europeizadas ao cheiro cru dos 
mercados a céu aberto da cidade. A Amazônia e, por conseguinte, o 
Pará, não seriam mais os mesmos após a década de 1970. A lógica da 
grande metrópole impôs-se à vida quase bucólica de uma Belém de 
outrora, cidade até então de rostos reconhecíveis e de muros baixos. 
Como não se lembrar do maestro Waldemar Henrique sentado nos 
bancos da Praça da República como elo possível destas tantas “Beléns”, 
forçando-nos a perceber esta realidade multissonante, com ouvidos de 
quem quer ouvir, com olhos de quem quer ver. Olhos atentos e despi-
dos de vícios apriorísticos. Olhos e ouvidos que veem a região com um 
todo, em suas inúmeras manifestações artísticas.

Como não ver os remanescentes quilombolas, as tantas e riquíssimas 
etnias indígenas presentes na região, como criadores de cultura e arte? 
Sua arte e suas vidas não estão limitadas a leituras rasas e direcionadas, 
que não os percebam como protagonistas de sua própria história. Como 
inseri-los, sem a tentativa de interpretá-los, ao mundo contemporâneo? 
Como não tremer aos desafios de compreender os “Treme-terra”6 e sua 

borracha como sistema de comercialização e se constituiu em senha de identidade da 
sociedade amazônica. Miyazaki e Ono (1958, p. 269) foram contundentes nesse sentido: 
“não existe nenhuma produção no Amazonas que não tenha alguma relação com o siste-
ma de aviamento”. Wagley dizia que era o principal elemento estrutural que regulava as 
relações sociais na Amazônia (wagley, 1957, p.146 apud aramburo, 1994).

6. "Treme-terra", designação genérica adotada aqui, com liberdade poética, para me 
referir a todas as equipes de aparelhagens que promovem festas, principalmente, nos 
bairros populosos de Belém e em municípios vizinhos. Em sentido estrito, Treme-
terra foi uma das denominações da aparelhagem Tupinambá: Treme-Terra Tupinam-
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mos reviver as esperanças da primeira leitura quando sabemos agora 
que Félix trairá? As buscas em animus e em anima não dão a todas as 
idades de uma vida de leitor as mesmas riquezas. Os grandes livros, 
sobretudo, permanecem psicologicamente vivos. Nunca terminamos de 
lê-los (bachelard, 1960, p.72.)

Armando Queiroz é artista e curador. Sua formação artística foi consti-
tuindo-se através de leituras e experimentações, participações em oficinas e 
seminários. Expõe desde 1993 e participou de diversas mostras coleti-
vas e individuais no Brasil e no exterior. Atualmente é diretor do museu 
Casa das Onze Janelas (Belém, PA). 

e pesquisadores de outras regiões do país e do exterior. Essa produção 
comporta iniciativas individuais relevantes, assim como a atuação de 
coletivos artísticos. Como não ver Bragança, Santarém, Altamira? Como 
não ver Marabá, situada numa das zonas de maior tensão do estado, o su-
deste paraense? Marabá sempre surpreende pela força do contraste – par 
a par com conflitos agrários, migração desordenada, queimadas. Nesse 
ambiente adverso, há uma cidade que cresce, desenvolve-se e busca 
novos caminhos, onde artistas produzem com qualidade e propriedade.

A ideia corrente de que o maior desafio encontrado por esses novos 
imigrantes foi o impacto com uma natureza selvagem e inóspita oculta 
um conflito maior entre os grupos dominantes já estabelecidos e aqueles 
que chegaram há pouco tempo, ordem geral da ocupação dos territó-
rios "recém-conquistados". Cabe àqueles que chegam fragilizados por 
sua condição o ônus do desbravamento, de ter que lidar com os parcos 
recursos, de experienciar a falta de assistência.

Na mesma dimensão, foi fundamental o contato com as obras de 
Emmanuel Nassar, Luiz Braga e Marinaldo Santos bem no início da 
minha trajetória como artista. Ver a pintura de Nassar foi um momento 
de epifania. O “salto” quântico, quando percebi: Isto é meu! Isto também 
pertence a mim! As cores de Luiz Braga, a dignidade de seus perso-
nagens, são comoventes. A inventividade rebelde e despreocupada de 
Marinaldo Santos, inspiradora. Descobrir a importância das pesquisas de 
Osmar Pinheiro, da contribuição conceitual do poeta João de Jesus Paes 
Loureiro também foram fundamentais. Da mesma maneira, o respeito 
pela formação e sensibilização dos olhares de tantos fotógrafos, feitos 
por Miguel Chikaoka, um grande aprendizado. Foram eles, juntamente 
com Paulo Herkenhoff, os responsáveis por confirmar uma visualidade 
amazônica que já havia em mim, da qual eu e tantos outros somos tribu-
tários. Assim as pessoas, assim os livros: 

Como ser objetivo diante de um livro que se ama, que se amou, que se 
leu em várias idades da vida? Semelhante livro tem um passado de lei-
tura. Quando o relemos, não sofremos na mesma página. Não sofremos 
mais da mesma maneira – e principalmente já não esperamos com a 
mesma intensidade em todas as estações de uma vida de leitura. Pode-
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esmagamento sem precedentes do sujeito/subjetividade nos tem feito 
perder até os mais simples parâmetros de pertencimento. Quase já não 
há conjunções simbólicas que nos contornem: primeiro como coleti-
vidade; segundo, como indivíduos. É sem pudor que o neoliberalismo 
nos fez vulneráveis ao humor da economia. Seja em nome da governa-
bilidade, seja nas decisões aparentemente banais de nosso cotidiano: 
há nada que fuja da baliza econômica. Massa informe, homogeneizada, 
ainda que seja através dos discursos de singularidade, somos parte da 
grande engrenagem de manutenção do sistema no qual cada desejo 
mais íntimo é transformado em commodities – vide o Facebook.

Os sinais de fracasso que fizeram celebrar a morte do autor, o fim 
da história, e das utopias, têm nos feito caminhar para o auge de uma 
era que passei a chamar de Finus lato sensu porque o fim de todos os 
parâmetros nos parece ser uma finalidade em si mesmo e esse "sem 
finalidade" nos coloca numa perspectiva de looping, de um “sem fim”. 
Eram os sintomas de fim de uma situação que possibilitava a demar-
cação de tempo como também a possibilidade de amanhecer novas 
tomadas de posição. Ao contrário disso, esse modo contemporâneo de 
percepção, de ser e estar no mundo, parece mesmo se afirmar como 
existência condensada de espaço-tempo numa aceleração exacerbada 
criando uma temporalidade sem esquinas.

O campo da arte é espelho dessa condição. E é com arrogância que 
as artes visuais vociferam ser a primazia da arte, e, quando o discurso 
lhe interessa, estar um passo além da cultura. O fato é que ninguém 
está imune, nenhum de seus agentes (independentes ou institucionais) 
está livre de viver sob a recorrente necessidade de adaptação pelos 
manejos retóricos ao sabor caprichoso do mercado. Nos modos do 
capital já não há um dentro e fora. O que é preciso perceber é que 
há muito se colocaram em marcha ações que sutilmente tornaram 
privadas as experiências coletivas. Em nome da profissionalização do 
campo, já não há, em grande escala, qualquer proposição artística em 
que o coletivo venha antes do privado. Sintomas disso, são cada vez 
mais legitimadas as feiras de arte e exposições espetaculares em que o 
consumo toma o lugar da fruição. O consumo não é outra coisa do que 
a volta de uma percepção meramente retiniana da obra. Como haver 

fORMAçãO 
OU fORMATAçãO?
Por Ana Luisa Lima

A pergunta sobre o sentido da política exige uma resposta tão simples e tão 
conclusiva em si que se poderia dizer que outras respostas estariam dispensa-

das por completo. A resposta é: “o sentido da política é a liberdade”.
Hannah Arendt

Algo que tem se demonstrado cada vez mais claro é que o marxismo 
ortodoxo falhou em prever o fim do capitalismo e, quando vis-

lumbrou uma sociedade socialista, não soube reconhecer a potência 
da individualidade nessa construção. Há nada de tardio nesse sistema 
que parece tomar novo fôlego depois de cada crise. Em sua forma 
atual, sinais fracos das antigas ideologias, nos tornamos simplificados 
como elementos de dois conjuntos: com dinheiro e sem dinheiro, e isso 
sem garantia alguma de permanência em um ou em outro. Assim, um 



46 47

Nas condições atuais, o mercado especializou-se em criar demandas de 
produções artísticas adjetivadas (arte digital, arte política, arte performática, 
arte vida etc.), de tal maneira que as curadorias/editais culturais passaram 
a impor o vocabulário estético a ser usado pelo artista. Tal condição cada 
vez mais se coloca com tanta naturalidade a ponto de comprometer a 
trajetória artística desde sua formação. Ora, não são poucas as faculdades e 
cursos livres de arte que investem boa parte do tempo em disciplinas sobre 
como fazer portfólios e inscrever-se em editais. Assim, segue a pergunta 
inevitável: os investimentos que cada vez mais têm sido feitos, em nome 
da profissionalização, colaboram na formação do artista ou meramente na 
formatação de seus trabalhos?

No que se refere à arte, não consigo vislumbrar outro modo de per-
cebê-la senão como política. Penso que já não é mais necessário dizer que 
uma arte que se quer política não tem a ver meramente com os conteúdos 
sociais ou ainda engajamento partidário. Muito pelo contrário, me parece 
que cada vez mais o político na arte diz respeito à reinvenção dialética dos 
vocabulários, dos modos de perceber, da instauração de espaços públicos. 
Cabe dizer ainda que os espaços públicos não são apenas aqueles em que, 
em tese, qualquer pessoa pode ir e vir, mas aqueles espaços em que as pes-
soas se encontram em plena faculdade de exercer seu direito de falar, que é 
o exercício político por natureza. Como alerta Hannah Arendt, “isonomia 
não significa que todos são iguais perante a lei nem que a lei seja igual para 
todos, mas sim que todos têm o mesmo direito à atividade política; e essa 
atividade na polis era de preferência uma atividade da conversa mútua”.8

É pensando sobre isso que proponho um olhar sobre a atual arte con-
temporânea brasileira. Ao contrário do que se pode imaginar, não existe 
de fato uma ruptura entre aquele momento histórico dos anos 1960-1970 
e o atual. Apenas os modos de criação atuais parecem tomar sentidos 
inversos do que aqueles tomavam, ainda que permaneçam, no fim, numa 
mesma direção. Ora, na Nova Objetividade era o substrato social, cole-
tivo, que acionava a criação, e a forma encontrava singularidade em cada 
artista. Hoje, pensando tanto na maioria dos trabalhos que se vê quanto 

8. Arendt, Hannah. "O que é a política?", 1950.

produção de diálogos, criação de subjetividades, sem essa possibilidade 
da experiência estética pelo corpo? Não é a possibilidade dialógica, 
criadora e criativa, que há das experiências estéticas que faz a arte 
ser eventualmente imaginário coletivo? Respondidas essas perguntas 
talvez possamos nos dar conta desse perigoso processo que tem feito a 
arte perder seu valor simbólico para se restringir cada vez mais apenas 
ao valor de mercado.

Outra pergunta que me ocorre, corolário das anteriores, é: as ques-
tões da curadoria são apenas sintomas do modo capitalista em que a 
arte se deixou engolfar? Notadamente, em nome da profissionalização 
do campo, o fenômeno da produção artística deixou de ser algo que 
diz respeito apenas ao artista em seu ateliê. Ao que parece, a produção 
artística não mais existe sem a mediação institucional-mercadológica 
que cumpre a dupla função de nomear (legitimar) e demandar. De 
modo que, dentro dessa lógica, o curador é menos um agente e mais 
um articulador nessa grande engrenagem.

Se as atuais produções curatoriais são apenas sintomas de um modo 
de ser e estar no mundo que é ditado pelo capital, outra coisa é certa: o 
caminho que a arte segue também é sintoma desse modo de fazer cura-
doria. O que se pode dizer disso é que a produção artística encurralada 
nesse jogo de demanda e legitimação tem se deixado repetir em pro-
cedimentos e visualidades. Tais repetições dão lugar a um formalismo 
vulgar em que se torna irrelevante querer flexionar as desinências dos 
mesmos radicais, ou não?

A estrutura pela qual a arte se deixou sucumbir é tão esquizofrê-
nica que a obra – em que a priori movia e era ela mesma produção de 
conhecimento –, nos moldes atuais, tornou-se apenas alvo do manejo 
retórico laudatório com a finalidade última de especulação do seu valor 
de mercado. Em outras palavras, o artista era o produtor simbólico que 
gerava, em torno de si, a produção de conhecimento, e não o contrário. 
A curadoria, a crítica de arte e o público, diante da produção artística, 
flexionavam as desinências de acordo com os radicais produzidos pelos 
artistas. De modo que o vocabulário estético era também político por-
que se tratava de uma construção dialética dos agentes culturais (artista, 
crítico, público, curador etc.). 
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nos discursos dos artistas, o substrato que impulsiona a criação é assunto 
individual, particular, subjetivo, mas encontra na forma um modo de se 
tornar assunto que diz respeito ao coletivo.

Se, naquele momento anterior, a luta pelos direitos políticos foi o 
que fez mover o desejo de uma experiência estética construtivista, para 
uma coletividade, neste momento atual, em que somos submetidos a 
um crescente esmagamento dos direitos civis, os trabalhos de arte que 
afirmam subjetividades – e que ao mesmo tempo dão vozes a alteri-
dades – ocupam um lugar ainda mais relevante no que diz respeito à 
saúde política de uma sociedade civil. 

Neste momento em que os parâmetros de pertencimento têm sido 
reduzidos ao campo econômico e que a apresentação do sujeito, mais do 
que sua representação – inscrito nas mais diversas paisagens históricas, 
políticas e sociais –, a arte que clama por uma "nova subjetividade" é o 
programa estético coletivo mais urgente que temos hoje. 

Ana Luisa Lima é pesquisadora independente e crítica de arte. Gra-
duada em Licenciatura em Artes Plásticas pela Universidade Federal 
do Recife (2009). É editora da revista Tatuí desde 2006 e atuou como 
crítica de arte do espaço expositivo Sala Recife (pe). É membro do Cen-
tro de Estudos Desmanche e Formação de Sistemas Simbólicos – desfor-
mas (eca – usp, desde 2010). Atualmente, faz parte do grupo de crítica 
no Centro Cultural São Paulo.
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processual a um modelo quantitativo que obriga à apresentação de resul-
tados e à submissão constante a avaliações.

Ainda assim, o espaço que os cursos superiores em arte oferecem 
dentro das universidades parece ser uma opção em constante ascensão, 
tendo em vista que as gerações recentes buscam cada vez mais uma for-
mação acadêmica. Isso nos leva, portanto, a pensar em duas alternativas 
que justificam a predileção por esse tipo de formação.

A primeira é a de que o mercado está legitimando artistas já legitimados 
pelas universidades, tendo em vista que a maioria dos artistas que alcançam 
um razoável sucesso, que conquistam premiações nacionais e que atuam em 
galerias comerciais é formada em instituições de ensino superior.

A segunda alternativa é a de que a universidade ainda é um espaço que as-
segura a possibilidade de manutenção da produção artística fora dos limites 
do mercado ao possibilitar a pesquisa e a docência como atuações comple-
mentares à artística. Além disso, assegura também, mesmo que em segundo 
plano, aquele espaço de discussão sobre a produção, pouco ou nada preser-
vado por outras instituições públicas como museus e espaços culturais.

Ambas alternativas nos oferecem explicações parciais, mas necessárias 
para se repensar o papel da formação do artista dentro das universidades, 
e, embora pareçam se opor, coexistem como possibilidades na maioria dos 
cursos. Portanto, seja como instituição legitimadora do artista, seja como 
“asseguradora” de sua produção, grande parte dos cursos superiores em arte 
ainda não estão adaptados a questões extremamente relevantes para a for-
mação do artista que devem ser reavaliadas e integradas aos currículos e às 
preocupações do meio acadêmico. Falo especificamente de duas questões: a 
discussão sobre o mercado de arte e a oposição entre teoria e prática.

Em relação ao primeiro ponto, não se trata aqui de defender uma 
reformulação nos currículos dos cursos de bacharelado em artes para 
que formem artistas que produzam em série para galerias comerciais, 
ou que aprendam a executar o melhor acabamento em suas obras, a 
realizar projetos sedutores, elaborar discursos convincentes etc. Isso 
seria estreitar sobremaneira a formação artística. Mas não significa que 
qualquer curso de artes que se preze não deva oferecer a mínima noção 
de direitos autorais, contratos, leis e regulamentações da área para que 
um futuro profissional possa ter a segurança de lidar com o mercado e 

SOBRE A (IN)fORMAçãO 
DOS ARTISTAS NAS UNIVERSIDADES: 
A DISCUSSãO SOBRE O MERCADO 
DE ARTE E A OpOSIçãO ENTRE
TEORIA E pRÁTICA
Por Luciana Paiva

Imagino que um dos principais motivos pelos quais uma pessoa busca a 
universidade para realizar um curso superior em artes plásticas é o fato 

de querer aprofundar uma prática, discutir sobre ela e, portanto, não querer 
estar sozinho e isolado com sua pesquisa poética. Ainda que a universidade 
seja uma instituição que legitima o artista ao fornecer um título em troca de 
algumas concessões por vezes penosas – como a formatação de sua pesquisa 
a um modelo científico ultrapassado –, a busca por um espaço de interlocu-
ção e troca ainda parecem ser motivações autênticas.

Digo isso por sabermos que não é necessário ao artista passar por tal 
formação, já que outras instituições e formas de legitimação asseguram 
sua profissão. Além disso, ter realizado um curso superior em arte não é 
suficiente para assegurar uma carreira artística, que está vinculada, entre 
outros fatores, a toda uma cadeia de legitimações e trocas que exigem 
a persistência da atuação na área. E, como se não bastasse, a formação 
acadêmica oferece o risco de aprisionamento da pesquisa e da busca 
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mas a própria estrutura de ensino acaba por fornecer um péssimo exem-
plo de como a produção artística deve ser tratada por estes profissionais.

As universidades possuem, portanto, o poder de estabelecer um papel 
social e crítico na formação do artista e demais profissionais da área, mas 
para isso precisa oferecer as ferramentas e informações necessárias em 
vez de propagar um conhecimento acomodado e formatado dentro de 
uma estrutura que a iguala àquilo que ela mesma critica. Talvez, com isso, 
possamos realmente pensar na universidade como uma aliada do trabalho 
do artista, sem distanciá-lo de sua pesquisa, ao contrário, abarcando e 
discutindo a amplitude e a complexidade de sua atuação profissional.

Luciana Paiva é artista e pesquisadora. Graduada em artes plásticas 
(2006), mestre  (2010) e doutoranda em Poéticas Contemporâneas pela 
Universidade de Brasília-unb. Cursou o Programa Aprofundamento da 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage (rj, 2011). Atualmente é professora 
da Universidade Aberta do Brasil – uab/unb e também foi professora na 
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes – fadm.

circular com sua produção sendo ou não conivente com as relações já 
estabelecidas. Entendo que esta deveria ser uma das responsabilidades 
das instituições de ensino, já que são também instituições legitimadoras 
e que a privação de tais informações gera uma grande alienação na for-
mação artística e, consequentemente, em seu posicionamento crítico: 
“Há de se conferir condições dignas para o exercício da profissão, reco-
locando o ator principal em seu devido lugar. O artista precisa tomar 
consciência dessa necessidade, refletindo sobre uma óbvia constatação: 
o sistema não existe sem a sua presença. Essa é a sua força.”9

Já a oposição entre teoria e prática é um tema que abarca diversos âm-
bitos dos cursos de Artes e estabelece uma estreita relação com o assunto 
acima. Essa oposição determina de diversos modos as avaliações reali-
zadas nas universidades – tanto dentro dos cursos quanto as avaliações 
dos órgãos reguladores às quais os cursos são submetidos. E em sua base 
persiste um modelo hierárquico que valoriza a produção teórica (publi-
cações, participações em congressos etc.) em detrimento da produção 
artística (exposições e eventos onde se apresenta obra artística).10

Não é necessário vivenciar a incoerência desse modelo para saber que 
sua permanência é totalmente injustificável nos cursos de bacharelado 
em artes e que a incompreensão da importância de um nivelamento da 
produção teórica e artística (se é que podem realmente ser separadas) 
reforça a suposta irrelevância de se falar sobre mercado, abordar a atuação 
do artista e enxergá-lo como um profissional com direitos a serem assegu-
rados. Se a estrutura de avaliação de um curso coloca em segundo plano a 
produção artística, como exigir que o próprio artista respeite e reconheça 
seu espaço? Além disso, um curso de bacharelado em artes forma outros 
profissionais da área – montadores, produtores, assistentes, entre outros – 

9. Em texto recente para o catálogo da exposição Duplo Olhar (2014), o colecionador 
e advogado Sérgio Carvalho atenta para “o desprezo por regras legais garantidoras de 
direitos básicos dos artistas” presente na maioria das relações comerciais na área. A 
exposição em questão apresentou um recorte de sua coleção sob curadoria de Denise 
Mattar no Paço das Artes - SP.

10. Sobre a oposição entre teoria e prática, suas origens e equívocos, ver o artigo de 
Marco Buti, "Caros Artistas, pesquisem. É o suficiente." (2005).
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A ideia principal para esta fala é traçar algumas linhas, talvez um tanto 
desconexas, talvez apenas em sobrevoo, para esboçar um possível panorama 
para discutir educação, formação e aprendizado, mais especificamente no 
âmbito das práticas artísticas, mas não só, e com o intuito de evidenciar al-
gumas estruturas e pressupostos naturalizados, ou em vias de serem natura-
lizados e interiorizados, que, acreditamos, devem ser analisados e operados 
em sua realidade de fenômenos e processos históricos, sociais e culturais. 
Fazemos isso sabendo de alguns limites de tempo, espaço e capacidade, já 
que certamente as elaborações que se seguem exigem ser, futura e oportu-
namente, detalhadas, desdobradas e problematizadas. De toda forma, espe-
ramos que essas linhas componham uma tomada de posição e se alinhem 
junto a práticas e pensamentos que contribuem para neutralizar, subverter, 
desviar, desprogramar e desinstalar a dominante política de produção de 
subjetividade imposta globalmente pela razão ocidental. 

A arte, as artes, as práticas artísticas, as perspectivas artísticas, são narra-
tivas e contranarrativas, explicações, complexificações, multiplicações de 
mundo, éticas, mercado, formulação de problemas, ontologias, especulação, 
passatempo, especulação financeira, estética, carreira, decoração, pretextos, 
egocentrismo, ativismo, lucro, convivência, conivência... Me parece que 
unificar as atividades artísticas ou propor um tipo de análise geral como 
teoria suprema que possa dar conta da complexidade dos fenômenos aos 
quais estamos nos referindo quando falamos em arte, teoria esta que pu-
desse subsumir a diversidade de práticas e modos de vida implicados, e que 
devem ser considerados em sua complexidade e diferença, como conjunto 
indeterminado de agenciamentos transgeracionais e extemporâneos, é 
uma tarefa que somente poderá acontecer se aceitarmos, deliberadamente, 
reduzir a heterogeneidade das perspectivas artísticas em nome da defesa e 
manutenção de uma teoria ou análise. Me parece que a potência de nossos 
enunciados está na possibilidade que estes carregam de constituir ferramen-
tas que nos permitem intervir, continuamente, nas urgências do mundo, 
mais do que em ser uma verdade definitiva sobre o mundo. 

A homogeneização das ontologias na noção de natureza e das pers-
pectivas em monoculturas ocidentalizadas é uma operação milenar cujos 
contornos vêm sendo demarcados na antiguidade grega, delineando a 
construção histórica das narrativas que constituem e atravessam a moder-

A SEGREGAçãO DO SENSÍVEL11

Por Amilcar Packer

Gostaria de começar por fazer algumas considerações para perspectivar 
o enunciado “O artista enquanto produtor de si”, título da mesa da 

qual Divino Sobral, Pedro França, e eu participamos, no dia 30 de março de 
2014. Faço-o, particularmente, em relação ao título geral do seminário Lon-
gitudes: A formação do artista contemporâneo no Brasil, realizado na Casa 
do Povo, e do qual nossa fala fez parte, e também considerando as formu-
lações feitas pela Mariana Fernandes e alguns pontos que foram levantados 
ao longo das apresentações e participações. Aceitando a sugestão feita pelo 
Ricardo Basbaum, falaremos no plural: “Os artistas como produtores de 
si”, frase à qual gostaríamos de acrescentar um ponto de interrogação, para 
fazer dela uma pergunta, uma dúvida. 

11. O texto é uma versão da base escrita que serviu para a apresentação feita durante 
o seminário Longitudes. Entre idas e vindas de escrita e oralidade, lanço-o aqui como 
convite e provocação a futuras conversas. (n.a) 
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para criar condições que, apesar de não serem suficientes, podem ser 
propícias para a emergência de processos de invenção, empoderamento 
e emancipação. O fato de boa parte das práticas artísticas estarem dema-
siado inseridas na sociedade do espetáculo e participarem ativamente da 
promoção e da produção capitalista segregatória não significa, ao meu 
ver, que devamos abdicar das artes por completo, como não me pareceria 
sensato abandonar a medicina por completo, por esta também participar 
do sistema capitalista de exclusão e manutenção do status quo. Será que 
a existência do cognitariado invalida o trabalho intelectual, ou será que 
exige um esforço extra? Ao diagnosticar que a história oficial é a história 
dos vencedores, um historicismo, uma imagem tendenciosa da história 
que funciona como forma de poder12, Walter Benjamin em nenhum 
momento pretendeu abdicar da tarefa do historiador, mas sim problema-
tizar a construção das narrativas históricas, evidenciando as estruturas de 
poder envolvidas em tais narrativas, para assim combatê-las, e sobretudo 
para indicar que existe um imenso trabalho pela frente, este que deverá 
levar em consideração reponsabilizar-se por todos os tempos. A questão 
que se apresenta é de ordem ética e não moral, pois não se trata de positi-
var ou negativar conteúdos, mas sim de estabelecer critérios de operação 
e engajamento. Sendo assim, faz menos sentido perguntar se as artes são 
políticas do que perguntar sobre o tipo de política que está sendo produ-
zida, sobre o tipo de prática à qual estamos nos referindo? Quais são seus 
modos de existir? De agir? Suas articulações com outros sistemas? O que 
produzem e reproduzem? As políticas de produção de subjetividade com 
as quais se apoiam e articulam? Quais suas competências e consequências? 

Mas voltando mais especificamente ao enunciado que dá título a 
este seminário, “A formação do artista contemporâneo no Brasil”, tal 
formulação já pareceria relativizar alguns pressupostos do que faz dos 
artistas, artistas, ou pelo menos em parte, já que pontuar uma formação 
dos artistas significa que não podemos, como outrora, basear a atividade 
artística em dons naturais e inatos, muito menos em desígnios divinos, 
ou pelos menos significa dizer que estas características e qualidades não 

12. benjamin, Walter. “Teses sobre o Conceito de História”, 1940.

nidade ocidental. A expansão e a disseminação do que podemos chamar de 
razão ocidental instrumental foi exponencializada por meio das sistemati-
zações manobradas pelos impérios coloniais, imposição de modos de vida, 
tentativa de aniquilação das diferenças, escravidão, exploração e genocídio, 
notadamente das populações indígenas ameríndias, e deportações massivas 
de indivíduos provenientes do continente africano. No século xx, tal ideo-
logia acelerou os seus processos de hegemonia e dominância e se atualizou 
aos ares de seu tempo, mais precisamente por meio das ditaduras militares 
e outros regimes fascistas e totalitários que se espalharam pelo mundo, 
assim como pela imposição de regimes econômicos que promoveram a 
dependência, o endividamento e o subdesenvolvimento; regimes estes que, 
desde o final dos anos 1970, se renovaram nos sistemas neoliberais, baseados 
na financeirização do capital, na economia especulativa e nos mercados 
globalizados que visam o lucro ilimitado por meio da exploração irrestrita 
das forças animais, vegetais e minerais, tendo como estratégia privilegiada 
a captura e a instrumentalização das forças de invenção e de imaginação. 
Nesse quadro, torna-se imperativo entendermos as posições e funções 
ocupadas pelas práticas artísticas e seus agentes, além de suas implicações 
na segregação do sensível. É imperativo também unir forças para combater 
tal situação, mas acreditamos que para isso precisamos começar evitando 
formular nossas analises e teorias como se fossem uma descrição definitiva 
e completa, uma verdade que se impõe sobre o real, pois deixar de operar 
pela idealização imposta pela lógica da razão instrumental ocidental, e oci-
dentalizante, é um condição fundamental para instaurar éticas da existência 
e proceder na descolonização do pensamento.

As perspectivas artísticas, como toda atividade humana, não escapam, 
não estão à margem, não estão fora ou a salvo das estruturas históricas e 
de seus sistemas e engrenagens. As artes não possuem um estatuto dife-
renciado, especial, independente aos sistemas sociais, políticos e culturais 
dos quais fazem parte e nos quais estão imersos. Exigir ou reivindicar 
qualquer tipo de imunidade, poder exclusivo e/ou extraordinário às 
artes é uma iniciativa fadada ao fracasso e à frustração. O que não é um 
problema, pois a arte não está aí para salvar ou resolver o mundo. Mas, se 
formos capazes de sair do maniqueísmo do tudo ou nada, talvez possamos 
pensar de que modos algumas práticas artísticas podem sim contribuir 
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um aperfeiçoamento individual supostamente infinito, sozinho em sua 
absoluta responsabilidade por si mesmo, lugar de cálculo de riscos, de 
investimentos, e, sobretudo, de lucro. O individualismo contemporâneo 
se constitui de forma distinta da noção de indivíduo, ou de sujeito de ou-
tras épocas, não apenas pela destituição dos poderes outrora atribuídos 
às transcendências e aos fenômenos e forças “naturais”, mas sobretudo 
por um tipo de cientificização do mundo que restringe a vida ao biolo-
gismo, carregando em sua esteira o entender para controlar, e o contro-
lar para dominar, tornando o universo subordinado à ação da vontade 
do homem; tudo é passível de ser calculado e medido, modificado, 
produzido e, sobretudo, reproduzido. Na visão neoliberal, isso se sin-
tetiza na figura de um si mesmo como lugar autônomo, onde a imagem 
dos “artistas como produtores de si” se baseia na noção de performance, 
entendida como desempenho, eficiência e produtividade. Nesse sentido, 
dizer que o artista é produtor de si é alinhar-se à crença na autonomia 
da produção do sujeito pela sua própria vontade; é acreditar em um 
sujeito que preexiste, que quer e pode se aperfeiçoar como indivíduo e 
profissional, independentemente de outras forças que não as próprias, 
numa espécie de autarquia do sujeito nação-estado, que bem poderia ser 
avizinhada à noção cartesiana de sujeito que cogita e funda o conheci-
mento e o mundo, ou ao sujeito transcendental kantiano autônomo. Vale 
perguntar em que medida estes sujeitos da razão ocidental produzidos 
historicamente aderem, acriticamente, ao neoliberalismo, em sua dispo-
nibilidade total, e demasiado humana, ao serviço do capital financeiro 
especulativo globalizado. 

Como diz Augusto Boal, “tenho sincero respeito por aqueles artistas 
que dedicam suas vidas exclusivamente à sua arte – é o seu direito ou 
condição! – mas prefiro aqueles que dedicam sua arte à vida13”. 

Mas será que podemos entender o enunciado-título desta mesa em um 
sentido relativo? Isto é, em que medida podemos falar do artista como 
produtor de si se ele é determinado pela sua formação, e se em boa parte 
esta formação não é integralmente de sua escolha, lhe é imposta? É preciso 

13. boal, Augusto – O teatro do oprimido, “Oprimidos e opressores”. 

são mais suficientes para determinar o que faz dos artistas, artistas. Há 
formação em escolas livres, academias, universidades, museus, centros 
culturais, graduações, mestrados e doutorados, inúmeras oficinas. Há 
todo um mercado que oferece formação especializada para os artistas, e 
que muitas vezes é capaz, ou pelo menos assim promete, de inseri-los em 
sistemas específicos e herméticos, abertos apenas aos iniciados e v.i.p.s, 
ou aos seus amigos. Mas, enfim, que tipo de reserva de mercado está em 
vigor na formação do artista? Não podemos continuar sustentando a 
figura romântica do artista como sendo um sujeito especial que responde 
a desígnios inatos e ou naturais, ou que estes sujeitos sejam mais sensí-
veis do que a maioria dos mortais, e que isso os diferencie no mundo, 
ou que os predestine ao seu ofício, e muito menos podemos manter a 
ideia de que o artista é autônomo e imune às inúmeras determinações e 
inflexões às quais todo o resto de reles mortais estão submetidos; deter-
minações estas que são de ordem física, química, biológica – e porque 
não também de ordem sobrenatural –, mas, sem dúvida, e sobretudo, 
determinações de ordem ontológica e cultural. Não acreditamos que 
os artistas sejam produtores de si mesmos, ou pelo menos não mais do 
que qualquer outro indivíduo no mundo, e mesmo se assim o forem, em 
alguma medida restrita, não acredito que nossos esforços deveriam cami-
nhar nessa direção de um produzir a si. A pergunta sobre se algo é arte 
ou não, se alguém é ou não artista, se algo faz ou não de alguém artista, 
deveria nos interessar muito menos – talvez não devesse nos interessar 
ao todo – do que perguntar e pensar de que tipo de arte se está falando? 
Quais as práticas envolvidas? Como se dão os acessos, especialmente 
os acessos aos meios de produção? Como essas atividades se articulam? 
Como se articulam com os diferentes mundos? Quais suas implicações e 
consequências? Que tipo de mundo estão produzindo?

A ideia de produção de si não é universal nem muito menos atem-
poral, e vem sendo analisada como parte do que podemos chamar de 
construção histórica da subjetividade. Nesse quadro, a crença na produ-
ção de si se configura mais especificamente a partir do liberalismo que 
evolui para o neoliberalismo, no fim do século xx, quando o homem se 
vê e se crê mestre de si mesmo, livre de quaisquer intervenções divinas, 
potencialmente no controle de tudo aquilo que pode afetá-lo, passível de 
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O privilégio histórico da educação, nas sociedades modernas, tor-
nou-se direito e obrigação, e, em tal movimento, acabou por optar pela 
educação formal serializada, uniformizada e geracional, escolha que se 
deve, em parte, à sua fácil instrumentalização pelos estados, e oportu-
namente pelos mercados de trabalho, tendo em vista seu potencial de 
engenharia social, aparelho ideológico de criação de cidadãos profissio-
nais que respondam especificamente às demandas impostas pelo sistema 
de distribuição social desigual do trabalho, e consequentemente das 
riquezas. No contexto do ensino, a transferência é operada por meio da 
pedagogia, dos dispositivos, das escolas, de outras instituições educativas, 
e de seus funcionários e agentes, os professores.

Mas as origens desse tipo de educação são bem mais antigas do que 
as sociedades modernas e do que o mercado tal como o conhecemos 
e concebemos, de maneira que não é possível atribuir a elas todas as 
inflexões sobre a educação formal e informal, e, nisso, devemos perspec-
tivar a noção de formação como parte do projeto humanista, como parte 
da metafísica ocidental, tendo a educação como processo fundamental 
civilizatório, de pacificação da natureza, para dar lugar ao sujeito civili-
zado antropocêntrico.

Isso para dizer que os sistemas de educação não apenas (re)produzem o 
sistema social de classes, mas que muito além disso, em suas implicações hu-
manistas, serializa, uniformaliza e universaliza o processo normativo civiliza-
tório, garantindo que os humanos sejam humanos, isto é, que incorporem um 
certo tipo específico de humano antrologofalocêntrico, cuja construção pode 
ser localizada geográfica e historicamente, que cada vez mais se assemelha à 
figura de um sujeito capaz de socializar, de fluir e versar em linguagem, e de 
contribuir para com a sociedade produzindo, consumindo e se endividando. 
A formação dos artistas corresponde a essa lógica civilizatória – sifilisatoria, 
como disse uma vez um pajé peruano – e, nisso, boa parte das práticas artísti-
cas não somente compartilham do celebrado multiculturalismo unificado na 
concepção unilateral de natureza humana universal, como também criam e 
sustentam este mundo em detrimento de outros existentes e de tantos outros 
possíveis. Nessa direção, talvez fosse interessante pensar em que medida a 
formação do artista participa da civilizada normatização humana. Para quem, 
para o que, para que fazemos arte?

levar em consideração que a função social dos artistas tem sido cada vez 
mais pautada em resposta aos interesses, demandas e necessidades especí-
ficas de sistemas como a economia financeira globalizada, seus mercados 
especulativos e a desigual e injusta divisão social do trabalho e das riquezas, 
com seus códigos específicos, status, e outras marcas de distinção. Ao pensar 
na noção de “produção de si” como produção do artista e de sua imagem, 
é também impossível deixar de considerar o tipo de agenciamentos feitos 
pelas galerias, curadores, instituições públicas e privadas, e, cada vez mais, 
pelos colecionadores privados. Nessa complicada e tendenciosa cena, 
predominam sistemas de legitimações que atendem a interesses particulares, 
onde lucro, status e poder são os critérios privilegiados, muito mais do que 
as proclamadas intenções dos artistas, e até mesmo, muito mais, do que a fala 
atribuída à autonomia dos objetos, materiais e imateriais, ações e iniciativas. 
O artista não é produtor de si, é parte e lugar de produção de uma função 
socialmente valorizada, positiva e negativamente, e que em diversos casos 
vem se prestando à especulação financeira. Isso, sem dúvida, acompanha 
uma tendência mundial de privatização do ensino e da formação, com todas 
as suas consequências possíveis.

Mas, se saberes não são conteúdos, ou pelo menos não se restringem a 
este tipo de existência; se não são algo da ordem daquilo que pode ser sim-
plesmente transferido, como um bem, ou uma posse, de uma pessoa a outra, 
talvez possamos conceber a formação como uma atividade contínua e rela-
cional, como um aprendizado mútuo, multidirecional, que se dá por varia-
ções de estados e relações, que podem passar por simbiose, troca, mutualismo, 
identificação, transferência, negação... Ser artista deveria supor um contínuo 
estado de formação e pesquisa, aprendizado e produção de conhecimento; 
experimentação ética. 

A educação em nosso contexto ocidental, ocidentalizado e ocidentalizante 
– hoje cada vez mais dominantemente neoliberal – se apresenta como sendo 
uma série de operações formais e sistemáticas de preenchimento de uma 
carência, de uma falta, de algo que está vazio, como uma folha em branco. 
Como se uma folha em branco fosse uma folha em branco... Aprender qual-
quer coisa pode então ser considerado como uma operação análoga à cópia 
de um arquivo, ou instalação de um programa, ou pelo menos este parece ser 
o horizonte informacional que cada vez mais estrutura a educação e o ensino.
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SEM fORMAçãO E SEM DEMARCAçãO: 
ARTISTA-CURADOR-pESqUISADOR
Por Divino Sobral

Falar sobre meu processo de formação como artista é para mim um tanto 
embaraçoso e complexo devido ao fato de eu ter me recusado aos meios 

formais de formação. 
A princípio, penso que essa reflexão implica no movimento de sair da 

individualidade e chegar à coletividade para refletir um pouco sobre a con-
dição de autodidatismo presente em expressivo segmento da produção con-
temporânea de Goiás; autodidatismo que eu comungo com outros artistas 
da minha geração que começaram suas carreiras vivendo e trabalhando em 
Goiânia, local em que durante algum tempo o autodidatismo era encarado 
como a melhor opção por aqueles jovens (geralmente oriundos de classes 
populares) que de fato desejavam se profissionalizar como artistas. Talvez 
seja uma tradição local iniciada por Siron Franco, que não tendo formação 
universitária tornou-se o artista de maior projeção dentro e fora de Goiás.

Uma tradição que ganhou corpo por meio de artistas exponenciais 
surgidos durante os anos 1980, como Edney Antunes e Luiz Mauro, durante 

Para Deleuze, o escritor não escreve para tornar-se escritor, mas para 
tornar-se outra coisa, pois a escrita é antes de mais nada a possibilidade 
de entrar em um fluxo de agenciamentos, é um devir. Em sentido pa-
ralelo, vale indagar o que quer a formação, e, em especial, o que quer a 
formação do artista. Formar artistas? E se, com o perdão do citacionismo, 
para Lacan14 a grande questão que se coloca na prática clínica é o desejo 
do analista, e, nisso, propriamente a consistência ética da psicanálise, 
em transposição, nos parece fundamental perguntar: mas, afinal, o que 
querem os artistas?

Amilcar Packer é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo 
(1999), é mestrando em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Estudos da 
Subjetividade da puc-São Paulo. Colabora regularmente com iniciativas 
autogestionadas como o Como_clube, a Casa do Povo, e o capacete, do 
qual, entre os anos 2011 e 2013, foi co-diretor do programa de residências 
artísticas de pesquisa. 

14. lacan, Jacques. Seminário XI: Os quatro conceitos fundamentais da psicanalise; 1963/64.
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década de 1990, e a subsequente substituição das artes plásticas/visuais 
pelo conceito de cultura visual, a abertura para cursos de moda, design 
gráfico, design de interiores e mais recentemente de arquitetura. Com essa 
mudança, acontece a minimização do papel a de matérias práticas de ate-
liês e das disciplinas teóricas ligadas à história da arte, acentuando a teoria 
ligada à cultura visual, muitas vezes distante do campo artístico. Também 
acontece a implantação de cursos de especialização, mestrado e doutora-
do, mas a maior parte dos que buscam essas formações é constituída por 
professores em busca de qualificação, e é muito raro ver artistas em busca 
de formação e de aprofundamento. 

Enfim, em Goiás, entre os anos 1980 e 2000, foram poucos os artistas de 
linguagem contemporânea que se formaram nas instituições de ensino su-
perior. Parece que as escolas não continham aqueles elementos pelos quais 
os artistas se interessavam, e de certa forma não estavam preparadas para 
recebê-los. Atualmente, com a definição de um novo campo de trabalho 
para os profissionais formados em artes visuais, aberto, sobretudo, na área 
de docência em faculdades de diversos campos, a maior parte da jovem 
geração de artistas busca a formação universitária e nem cogita a possibili-
dade de autodidatismo.

Voltando o caso específico da minha formação como artista, o meu processo 
ocorreu dentro das bibliotecas públicas e dentro do meu ateliê, com poucos 
cursos livres que contribuíram bastante com o alargamento do meu olhar e da 
minha compreensão sobre meu trabalho e sobre arte contemporânea. Ocorreu 
também na convivência com um grupo de artistas, alguns bastante ligados à 
faculdade, engajados na reflexão e na produção de arte contemporânea dentro 
do acanhado cenário de Goiânia. Na ausência de um processo institucional de 
formação, me vi obrigado a aprofundar meu trabalho e meu conhecimento. 
Fiquei mais exigente comigo mesmo.

Foi pesquisando e realizando experimentos até que eles virassem trabalhos 
em condições de serem exibidos, estudando as obras de outros artistas, escre-
vendo textos críticos e realizando curadorias que fui me formando e simulta-
neamente me colocando profissionalmente no circuito de arte. Acredito que a 
formação não termina nunca. A cada nova série de trabalhos, a cada pesquisa 
desenvolvida, a cada curadoria realizada, sempre se aprende algo diferente. 
Além do mais, tudo se transforma a uma velocidade altíssima no mundo atual.

os anos 1990-2000, como eu mesmo, Marcelo Solá, Pitágoras Lopes, Ro-
drigo Godá, Sandro Gomide, e mais recentemente o jovem Evandro Soares. 
Todos nós somos artistas que nos recusamos a cursar os bacharelados e as 
licenciaturas existentes em Goiânia, que nos formamos na solidão ou nas 
trocas entre grupos, fazendo um curso livre aqui e outro acolá com artistas 
expressivos da produção contemporânea. Assim, talvez possamos conside-
rar o autodidatismo como uma característica local e que estabelece cone-
xões com a mesa que irá discutir no Seminário Longitudes as especificidades 
regionais do imenso e diverso Brasil.

São muitos os motivos que influenciaram a formação (ou deformação?) 
do quadro de autodidatismo local. Um motivo que acho importante con-
siderar é a própria situação do então Instituto de Artes da ufg durante 
os anos 1980 e 1990, que não conseguiu atrair os artistas pois tinha uma 
estrutura de ensino anacrônica, herdada das belas artes, e um corpo de 
professores inexpressivo do ponto de vista artístico, ainda empregado pelas 
gestões controladas pela ditadura militar. 

Cabe aqui falar um pouco sobre a história do ensino superior de arte em 
Goiânia. Em 1952 foi criada a Escola Goiana de Belas Artes pela Universida-
de Católica. No início dos anos 1960 uma dissidência dessa Escola, visando 
o ensino público, criou a Faculdade de Belas Artes ligada à Universidade 
Federal de Goiás. Entre 1960 e 1972 Goiânia teve duas instituições de ensino 
superior em arte, até a transformação da egba em Faculdade de Arquitetura 
pela Universidade Católica de Goiás. 

Contudo, o Instituto de Artes da Universidade Federal foi estruturado 
pelas diretrizes repressoras da ditadura militar no início dos anos 1970 e sua 
função rapidamente caducou, formando pouquíssimos artistas. Outro fato 
a destacar é que no grupo inicial de professores dessa faculdade constavam 
muitos artistas autodidatas, e a justificativa para recebê-los estava no fato 
de que o artista não necessitava de diploma para ser artista, conforme me 
relatou em entrevista o professor Orlando de Castro, um dos fundadores 
dessa faculdade. Isso não ocorreu somente aqui, uma vez que o ensino de 
arte no país estava se estruturando também em outros estados e a carência 
de artistas com formação superior era enorme.

Concluindo, pontuo a mudança de nomenclatura do Instituto de Artes 
para Faculdade de Artes Visuais da ufg, ocorrida na segunda metade da 
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Encerro este depoimento dizendo que acho engraçado quando entro 
nos ambientes acadêmicos e muitos me chamam de professor! Eu não 
sou professor! Apesar de às vezes desejar abrir um espaço para leitura, 
reflexão e discussão conjunta, para orientação sobre trabalhos de arte, e 
assim contribuir para a formação dos jovens artistas. Pois, sim, eu acredi-
to que é possível orientar e formar artistas.

Divino Sobral atua como artista plástico e curador independente desde os 
anos de 1990. Sua obra artística compõe-se de desenho, pintura, escultura, 
instalação e performance. Participou da mostra Antárctica Artes com a 
Folha, em São Paulo, que apontou a produção brasileira da década de 1990; 
da 8ª Bienal de Havana (Cuba); Muestra Internacional del Grabado de 
Lima, Peru. Foi curador do 5º e do 6º Salão Nacional de Arte de Goiás (Prê-
mio Flamboyant) e do projeto Heterodoxia. 

Apesar de longe da faculdade, postulei para mim uma posição de 
artista como intelectual e como ativista no circuito de arte. Residindo 
em uma cidade na qual a atividade teórica era ausente ou esclerosada, 
onde o ensino de história da arte era quase inexistente (ainda é) e onde 
a prática crítica e curatorial sequer existiam de fato, vi-me na obriga-
ção de me preparar para desenvolver algumas dessas atividades. Desde 
o início busco o aprofundamento nos processos de pesquisa, leitura e 
produção de textos; busco tanto a reflexão sobre minha própria pro-
dução quanto a reflexão sobre a produção de outros artistas; busco 
desenvolver curadorias por meio das quais faço o cruzamento entre a 
crítica de arte e a criação de um ambiente de arte; busco intervir criti-
camente no circuito, deslocar olhares e conceitos em direção à história 
e à produção contemporânea; busco intervir nos modos operacionais 
das instituições propondo ideias e parcerias para projetos; busco discu-
tir políticas públicas para a nossa área. Enfim, acredito que um amplo 
leque de ações compete ao artista brasileiro, especialmente àqueles que 
vivem e trabalham em cidades onde as diversas e especializadas ativi-
dades do circuito de arte ainda precisam ser instaladas.

Em vinte e cinco anos de atuação, além de realizar minha obra como 
artista, trabalhei em praticamente todas as atividades do circuito de 
arte: montagem; expografia; ação educativa; crítica; curadoria de mos-
tras coletivas de arte contemporânea brasileira; salões de arte em âm-
bito nacional; exposições monográficas sobre artistas do modernismo 
goiano; publicação de textos em catálogos, jornais, revistas acadêmicas 
e livros; organização e participação em seminários e palestras; direção 
do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. O conceito de “Artista 
etc.” formulado por Ricardo Basbaum aplica-se ao meu modo de agir.

Acredito que a partir do momento em que sou absorvido pelas 
instituições culturais, em que sou convidado por universidades como 
a ufg, unb e ufrj para realizar palestras ou publicar textos em revistas 
de caráter científico e me torno objeto de estudos de dissertações de 
mestrado na usp e na ufg, ocorre um processo de legitimação do meu 
próprio processo de formação, do meu trabalho e da minha produção 
teórica, elaborados à revelia da academia, sem a obrigação de cumprir 
prazos e protocolos. 
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Eu passei boa parte do meu tempo lá durante alguns anos. E eu produ-
zia como artista. Nessa época eu tinha amigos com a idade próxima à 
minha que eu conheci no Parque Lage e com quem eu trabalhava. Na 
época, o que me chamava a atenção eram coisas como o Atrocidades 
Maravilhosas, ou como o Agora, Capacete etc. Enfim, eram as coisas 
que eu via e que eram desvinculadas da universidade. Tratava-se 
sobretudo de pesquisas de intervenção urbana, ou de modos coletivos 
de ação e produção.

Me formei em desenho industrial, mas minha formação de artista 
nasceu assim, desses cursos e do convívio com as pessoas. E durante a 
faculdade eu comecei a me interessar por história e teoria da arte, não 
por curadoria. A princípio eu nem sabia direito o que era isso. E, por 
acaso, comecei a dar aula de história da arte na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage. O diretor era o Reynaldo Roels e a escola vivia numa 
zona de invisibilidade, do ponto de vista do governo estadual, que é 
quem a administrava. Era um órgão para o qual ninguém dava bola e 
isso, de uma certa maneira, tornava-o mais livre. Quando eu comecei a 
dar aulas de história da arte, e a estudar cada vez mais história e teoria, 
cheguei à conclusão de que o meu trabalho como artista me interessava 
muito menos do que escrever. Eu achava que o trabalho de escrever, de 
pensar, ou de fazer curadoria era um trabalho equivalente ao trabalho 
do artista. Um pouco como o Divino falou. Tratava-se apenas de uma 
mudança de material. 

Foi com essa crença que vim para São Paulo a convite do Agnaldo 
Farias e do Moacir dos Anjos para organizar uma programação de 
eventos que acontecia dentro da xxix Bienal. Foi uma experiência 
curatorial radical. E foi depois disso que decidi não fazer mais curadoria, 
e já no ano seguinte eu voltei a produzir como artista. Isso foi em 2011. O 
motivo foi ter entendido que o trabalho teórico e o trabalho do curador 
são equivalentes ao trabalho do artista. A meu ver, o trabalho do curador 
envolve uma inteligência de saber fazer o melhor possível pela media-
ção do trabalho, por garantir as condições de apresentação do trabalho, 
tudo isso dentro das regras que ele não inventou. Ele tem que negociar 
com a instituição e as suas instâncias financeiras, diretoria etc., e com os 
artistas. Seu trabalho é de mediação do impossível ao possível. 

O ARTISTA COMO pRODUTOR DE SI 15

Por Pedro França

Só para falar um pouco sobre a minha formação, já que isso é um 
dos assuntos dessa mesa, longe de me considerar autodidata, eu me 

formei em arte fazendo cursos na Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage. Fui para lá meio por acaso, alguém me falou, e como eu gos-
tava de desenhar fiz aulas de desenho por um tempo. Logo depois fiz 
aulas com o Fernando Cochiaralle e a Anna Bella Geiger e foi quando 
comecei a me interessar e a estudar mais autonomamente a história e a 
teoria da arte. 

Estudava sobretudo nas bibliotecas. A biblioteca do Centro Cultural 
do Banco do Brasil (ccbb), no Rio, era muito boa e acessível. A biblio-
teca do Museu de Arte Moderna também era muito boa, mas não era 
acessível. Outras bibliotecas eram acessíveis, mas não eram muito boas. 

15. Este texto é baseado na transcrição da fala do autor durante a mesa cinco, “O artista 
como produtos de si”, no dia 30 de março de 2014.
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1

Certamente, uma das explicações para o modo como o capitalismo 
contemporâneo avançou sobre todas as instâncias da vida e sobre todos 
os cantos do planeta, sem encontrar, de forma geral, forte resistência, e 
transformando, dessa forma, as relações de trabalho, e de produção etc., 
está na capacidade que ele mostrou de absorver a estrutura semântica dos 
discursos contrários a si formulados nas décadas anteriores no interior e 
contra esse próprio sistema. 

Então, dois exemplos que se aproximam do nosso problema: primeiro, o 
que aconteceu com alguns discursos ambientalistas que foram cooptados 
para advogar em defesa de um capitalismo “leve”, baseado nos sistemas de 
informação e nas transações imateriais, o que seria uma alternativa ecolo-
gicamente sustentável ao velho mundo industrial. Esse discurso defende 
que a desmaterialização do capital é condição para a desmaterialização da 
produção, e que isso que tornaria esse novo capitalismo viável em termos 
ambientais, e democráticos, em termos de distribuição de oportunidades 
e de produtos, resolvendo, por esta guinada etérea, a contradição entre 
sustentabilidade e crescimento econômico. O outro lado disso é que, ao 
desamarrar capital e produção, fragilizam-se os vínculos trabalhistas e re-
duz-se a responsabilidade do setor financeiro e dos seus executivos sobre 
as consequências das ações das empresas.

Outro exemplo é o modo como o velho lema jovem da contracultura 
“eu faço o que eu quero, eu faço o que eu amo”, mote das gerações que 
confrontaram seus pais conservadores — aqueles que diziam “faça algo 
útil, garanta seu futuro”, ou “faça alguma coisa que o deixe rico” — tam-
bém foi absorvido dentro do “faça algo que você ama”. Steve Jobs assina-
ria embaixo. Donald Trump assinaria embaixo. 

Então o “faça o que você ama” se tornou o lema do mercado como um 
todo, um lema ideológico de um capitalismo que se esforçou, pelo menos 
nos últimos trinta anos, em corroer os direitos trabalhistas, em precarizar 
o trabalho e em desarticular os movimentos de classe. O trabalho agora 
não é algo que se faz por remuneração, mas um ato de amor. Se a remu-
neração não ocorre, ou é insuficiente, a responsabilidade recai sobre o 
trabalhador. Você não amou demais o que você fez. A sua paixão e a sua 

Eu acho que o trabalho do artista é um pouco diferente, envolve a 
responsabilidade de inventar as regras do seu próprio trabalho. Isso 
significa dizer inventar não só a maneira como ele é feito, produzido 
etc., mas também a maneira como o trabalho circula, a maneira como 
o trabalho é apresentado. Enfim, é cuidar do modo como o trabalho 
é apropriado e recebido. O Divino Sobral acabou de falar isso. O 
Ricardo Basbaum ontem também sobre isso, sobre a importância de o 
artista ter de dominar aspectos do sentido do seu próprio trabalho e 
o modo como, muitas vezes, essa dimensão inflacionada do mundo da 
arte tende a transformar isso.

Eu não sei se eu usaria a palavra "sentido" para isso. Quer dizer, os 
sentidos do trabalho talvez escapam definitivamente ao nosso alcance, 
mas o artista é certamente responsável pelas condições de apresenta-
ção e circulação da obra, pelo menos enquanto ele está vivo. E os mais 
espertos se preparam para o que acontece depois.

Quando a Mariana Fernandes me propôs falar sobre essa ideia do 
artista como produtor de si mesmo, eu entendi essa expressão de duas 
maneiras. Por um lado, o artista é o cara que produz a si mesmo como 
artista, seja na formação, seja na maneira como sulca, modela, forma as 
condições de produção e o espaço de circulação e apresentação de seu 
próprio trabalho. Então, existem muitos [artistas], e existem muitos que 
não existem. E esses também devem estar no nosso horizonte.

Por outro lado, essa expressão também me fez pensar na ideia do 
artista como um gestor de si mesmo. Produtor no sentido de produtor 
cultural, produtor de exposições, gestor dele próprio, da sua própria 
carreira, ceo do ateliê. Eu acho que essas duas acepções se aproximam e, 
certamente, eu acho que a maioria de nós aqui tem um pouco das duas. 
Mas elas são diferentes. Ou seja, o artista como produtor, entendido 
como alguém como que produz a si próprio como artista, que inventa, 
modela, transforma as condições de produção e circulação do seu próprio 
trabalho, e o artista como gerente da sua carreira. Quero começar por 
essa segunda acepção (o artista como produtor de si - gestor de sua vida-
carreira) e depois voltar para o primeiro (o artista como produtor de si 
- responsável por todas as etapas de decisão dentro de seu trabalho). 
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não trabalha se você não consome. As duas coisas estão intimamente 
vinculadas. Roupas, lugares. 

Então, eu acho que esse modelo de trabalhador é inspirado no artista. 
Nessa ideia do cara que se reinventa o tempo inteiro, do cara que não 
tem horário fixo, do cara que durante muito tempo ocupou uma posição 
voluntária de certa marginalidade em relação a essa vida do funcionário.

Mas essa resistência ao funcionarismo, à caretice do horário fixo, da 
vida regrada, essa resistência se tornou mainstream. Isso é a ideologia 
dominante dos nossos tempos: isso tem sido prometido como uma 
forma de emancipação, mas é invertido como uma forma de dominação 
e de atenuação de tensões sociais ou de movimentos coletivos.

2

Então, dois. Segundo ponto. O segundo ponto é que os artistas mais 
brilhantes dos anos 1960 foram os que perceberam que obra de arte 
precisa de mediação, e que ela ocorre, queira o artista ou não. A obra 
está em algum lugar, alguém fala sobre ela, alguém a contextualiza 
numa exposição, colocando outras obras ao seu lado, alguém deter-
mina seu preço e como ou para quem ela será vendida. Tendo perce-
bido isso, alguns artistas buscaram travar uma batalha pela jurisdição 
das instancias periféricas ou de mediação pela obra de arte. 

Eu vou citar um pedaço de uma entrevista de um artista que é um 
dos meus heróis, o Lawrence Weiner. É uma entrevista de 1992, tardia. 
Quer dizer, tardia não da época que ele estava começando o trabalho, 
mas justamente na hora que o trabalho dele começa a ser muito visto. 
Em uma conversa dele com o William Holmes e o Jeff Wall.

 O William Holmes pergunta:

Eu gostaria de abrir a discussão propondo a seguinte 
pergunta: A posição da arte conceitual em meados dos 
anos 1960, em termos de questionamento da validade do 
objeto. Em termos de questionamento do papel da mer-
cadoria. Em termos de questionamento do lugar da arte 

dedicação foram insuficientes. A jogada é essa. Então, o “faça o que você 
ama” significa que, se você se ferrar, a culpa é exclusivamente sua. Toda a 
dimensão social da cadeia produtiva é ocultada, obliterada por essa ideia.

Esse trabalhador é responsável por criar as condições da sua remu-
neração e por cavar nos seus sentimentos a motivação apaixonada pelo 
trabalho. Afinal, como diz o Donald Trump, fazendo o que você ama, o 
dinheiro virá naturalmente. E isso toca diretamente numa certa “ima-
gem do artista”.

Finalmente, um terceiro exemplo: o artista, esse cara cujo modo de 
vida envolve três coisas. Primeiro, é o cara que ama o que faz, sacrifi-
cando conforto, horas de sono e outras facilidades da vida do funcioná-
rio comum. Depois, um desdobramento disso:. a sua vida coincide com 
o seu trabalho. Never not an artist. Nunca não um artista é o título 
de um dvd do Richard Tuttle. Ou seja, a sobreposição, a confusão, e a 
indissociação entre trabalho e vida por um lado é algo que a gente se 
orgulha de ter formulado, inventado em nosso meio. Isso faz com que 
o artista acabe se tornando em um modelo de trabalhador desse novo 
capitalismo. E finalmente: o artista é o sujeito que atua em todas as 
etapas de construção do seu produto. Da concepção à apresentação, 
tudo está em seus domínios, de uma forma ou de outra. Se por um 
lado essa ideia pode ser libertadora (uma estratégia de não-alienação 
do artista em relação ao seu próprio trabalho), por outro, essa figura 
também foi domesticada pela ideologia contemporânea: Never not a 
designer, never not a manager, never not a a creative director. O artista 
se tornou o modelo e o herói de um capitalismo que quer que seu 
trabalhador típico seja ele também produtor de si. Que ame o que faça, 
e não meça sacrifícios. Que não separe vida e trabalho, que traba-
lhe horas sem parar, que tenha jornada dupla, tripla. Que não tenha 
escritório fixo nem banco de horas, mas atola-se em metas infinitas e 
freelances acumulados. Que assume a responsabilidade e acolhe em sua 
jurisdição todas essas partes periféricas da sua atividade. Então, a casa 
é o próprio escritório, o artista é o seu próprio contador, seu próprio 
consultor, seu próprio fundo de previdência etc. E evidentemente isso 
é perverso. Esse novo trabalhador precisa consumir para trabalhar. 
Quem é designer, arquiteto, trabalha com moda, sabe bem disso. Você 
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é o corpo do trabalho. Comentam publicamente seus trabalhos e de seus 
colegas, assumindo o lugar da crítica. O Divino Sobral falou que ele e seus 
amigos escreviam textos sobre os trabalhos um do outro. E muitos artistas, 
nessa época, os que gostavam de escrever, escreviam sobre o trabalho do 
outro e ocupavam parte do trabalho da crítica. Inventavam os veículos de 
circulação desses textos, tornando-se editores de revistas e de fanzines etc. 
Ocupam-se de todas as condições de exibição de seu trabalho, ou inven-
tam seus próprios espaços. Forçam limites das autorizações institucionais 
ou então simplesmente as abandonam, trabalham em espaço nenhum, 
propondo o mundo como um mar de utopias provisórias. Interferem na 
comercialização de seus trabalhos, definindo os preços a partir do poder 
aquisitivo do comprador. O Carl Andre tem um trabalho que é muito 
bonito, que são uns trabalhos de borracha. E o preço do trabalho é um 
percentual da renda anual de quem compra. Então o comprador pagava, 
sei lá, 5% do que você ganha anualmente segundo seu imposto de renda 
por metro. Ele vendia por metro, se não me engano. Um jeito muito 
engenhoso de lidar com o trabalho. Alguns artistas recusam a venda de 
suas obras a coleções que não sejam exibidas ao público. Parece que o Jeff 
Wall, por exemplo, fazia isso. Ou ainda reivindicando que obras de arte 
sejam vendidas como objetos comuns, inventando seus próprios circuitos 
de comercialização. O próprio Lawrence Weiner vai vender livrinhos 
com instruções, statements, em bancas de jornal (ou pelo menos foi algo 
que ele tentou fazer, os livrinhos vêem até com o preço impresso). É co-
mum ver artistas nesse momento indagando sobre os nomes, as empresas 
ou as atitudes que acabam sendo endossadas pela a aquisição ou apresen-
tação de suas obras, e assim chamam a atenção para as consequências de 
nossa própria participação como público - penso em Chris Burden, Hans 
Haacke etc. A famosa história do Hans Haacke no Guggenheim, que fez 
um trabalho em que ele apontava, a partir de uma pesquisa em arquivos 
públicos, uma espécie de cartel de empresas para especular em cima de 
imóveis em regiões pobres de Nova York… e várias delas tinham entre 
seus sócios pessoas que eram do conselho do Guggenheim. E, aí, o que 
acontece? O museu diz: “olha, tira esse trabalho da exposição, ou nada de 
exposição.” E ele falou “nada”. E, aí não teve exposição. Enfim.

Enfim, esses são exemplos de artistas que, nesse momento, passam a 

contemporânea na cultura, e da sua participação numa 
estetização da mercadoria, isso teve ou não teve uma 
influência duradoura?

Em resumo, Lawrence o que você produziu funcionou lá nos anos 1970, 
mas e agora? O que aconteceu? Lawrence Weiner responde:

Bom, isso imediatamente me faz cúmplice da ideia de 
que existia qualquer coisa diferente entre a arte que foi 
notada em meados dos anos 1960, e a arte que foi feita 
antes ou depois dela. Talvez a coisa mais interessante não 
tenha sido o questionamento do objeto. Porque todas as 
coisas, uma vez que você percebe ou olha para elas, elas se 
tornam objetos. Performance, ação, qualquer coisa.
E eu nem estava questionando a mercantilização da obra. 
Uma vez que os artistas, de algum jeito, ou de alguma 
forma, são produtores de alguma coisa e, portanto, têm de 
viver disso. Mas essa foi a primeira vez que os artistas se 
posicionaram e disseram “não apenas nós estamos solici-
tando, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos que 
produzem algo para a cultura, o controle das formas de 
apresentação dos nossos produtos, mas também gostaría-
mos de ter algo a dizer sobre seu consumo'. Isso talvez seja 
a única coisa que possa ser dita sobre a chamada arte 
conceitual em qualquer nível. São obras sobre as quais 
alguém se deu ao trabalho de pensar. O que vai acontecer 
depois que alguém comprá-la ou usá-la?

Então, o que parece ter sido uma linda contribuição dessas várias 
galeras dos anos 60-70, pelo menos para mim, foi essa real inflação do 
campo da arte, ou do campo de ação do artista. Inflação crítica e pro-
positiva, com os artistas assumindo responsabilidade sobre regiões do 
circuito das quais estiveram usualmente alienados, ocupando-se de todos 
os aspectos que dizem respeito à inscrição dos seus gestos no mundo, e 
entendendo que tudo isso é parte do trabalho. Alarga-se a noção do que 
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Esse recolhimento do artista é o que desfaz totalmente a ideia de artista 
como produtor em seu sentido mais amplo e libertário, transformando-o 
no limite em fornecedor de matéria-prima para exposições sobre as quais 
ele não terá nada a dizer. Não são todos os casos. Eu não quero ser pessi-
mista... vou chegar lá. 

O que eu acho curioso nesse processo é uma ironia histórica louca, 
porque coisas como projeto expositivo, programa educativo, curadoria 
etc., todas essas instâncias de mediação entre a obra e público nascem 
de dentro da prática dos artistas, me parece que, sobretudo, em alguns 
contextos nos anos 60. Eu me lembro de um caso que me fez entender, ter 
uma iluminação nesse sentido. Eu vi o Arthur Barrio numa montagem de 
exposição brigando com alguém por causa da sala que construíram para 
que ele montasse sua obra, uma daquelas instalações em que ele trabalha 
in situ. E ele falou assim: “eu pedi uma sala de tantos por tantos metros. 
Eu pedi uma sala e vocês me deram uma sala triangular”. Isso foi na xxix 
Bienal de São Paulo. O projeto era anguloso e a sala era triangular. Ele 
estava muito chateado porque sala triangular não é sala. Tinha pensado 
o trabalho com quatro cantos. Sala triangular não é sala. É. Mas, o que 
acontece é que arquitetura de exposição se tornou um campo tão autô-
nomo e tão autoral quanto o trabalho dos artistas.

Eu entendi isso e disse, “esse era o cara que estava inventando essas discus-
sões no início do seu trabalho (nos anos 60). Inventando os lugares para o 
próprio trabalho, agredindo e transformando formas estabelecidas e estáveis 
de apresentar obras, e, agora, ele está levando uma rasteira das condições 
que ele criou. Ele apontou o dedo para a existência da sala como parâmetro 
expositivo agredindo-a, relativizando-a, fugindo dela. E agora que, uma vez 
apontada, a sala, quero dizer a arquitetura, “passou a existir”, ela se tornou 
autônoma, ciente e orgulhosa de si, a tal ponto que pode ser que tenha tor-
nando-se novamente repressora: rebote, revanche, contragolpe.

O que eu acho, só para concluir, é que isso é uma situação bastante 
perversa e bastante preocupante. Por um lado, o artista como produtor é 
a imagem e o modelo do trabalhador precário. Quer dizer, tem dois tipos 
de trabalhador precário. Tem os bolivianos que são subempregados nas 
manufaturas, de um lado, e tem o trabalhador precário que somos nós, nós 
todos aqui, e essas coisas são bem diferentes. Mas me refiro à precariedade 

reivindicar o controle sobre as condições de exibição de seus trabalhos, 
de várias formas. E, não podemos esquecer, evitando os abusos na apro-
priação discursiva de sua obra pela atitude curatorial que então nascia. É 
o caso de Daniel Buren, Marcel Broodthaers  e outros artistas que tiveram 
confrontos com a curadoria, num momento em que esse negócio estava 
nascendo. O Broodthaers, no seu trabalho na Documenta de 72, botou 
uma placa em todas as partes do trabalho dizendo que dizia “propriedade 
privada”. Quer dizer, era uma forma de ele dizer para o curador que o 
trabalho é “meu”. Você não vai se apropriar do meu trabalho. É meu. Eu 
escrevo o que eu quiser sobre ele. Eu falo o que eu quiser sobre ele. 

3

Então temos, por um lado, a precarização do trabalho que tem o artista 
como modelo. Por outro, existe a ideia que o Lawrence Weiner e um monte 
de gente dessa época propõe, de que o artista deve avançar em campos 
que eram considerados campos periféricos ou secundários do seu trabalho, 
territórios que não pertenciam a ele. O sistema de circulação do trabalho, os 
modos de apresentação, as condições de produção. Escrever sobre o trabalho. 
Pensar sobre o trabalho etc. Como produtor do seu próprio trabalho, ele deve 
ter algo a dizer sobre todas essas instancias, deve-se fazer ouvir a respeito 
desses assuntos, se ele quiser.

E certamente não é certamente coincidência o fato de que, ao mesmo 
tempo em que a imagem do artista é absorvida pela ideologia do capitalismo 
contemporâneo para se tornar um modelo do novo profissional autônomo, 
essas mesmas instâncias periféricas sobre as quais ele pretendeu ter algo a 
dizer nas décadas anteriores tenham ganho autonomia e excluído progres-
sivamente a sua presença. Aspectos como arquitetura, serviço educativo, 
curadoria, produção, mercado etc., experimentaram nas últimas décadas 
uma hiperinflação a ponto de fazer recuar o próprio campo de trabalho do 
artista, restringindo o acesso a áreas de atuação que em algum momento ele 
já tocou. O Ricardo Basbaum falou de uma infantilização do artista ontem, e 
eu acho que tem certamente a ver com isso. Você fica no seu cantinho, faz o 
seu trabalho, e é tudo que você pode fazer. Deixa o resto com a gente.
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fazer a história da minha arte. A história da arte do meu próprio traba-
lho”. E isso é marcar uma posição. Esse trabalho foi muito inspirador para 
mim. É isso que eu tenho a dizer.

Pedro França é artista e professor. Graduado em Desenho Industrial 
(2006) e mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. Realizou exposições individuais no Centro Cultural São Paulo 
(2012) e na galeria Intermeios (2012). Faz parte do corpo docente da Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage (rj) desde 2006, e é professor de História 
e Teoria da Arte Contemporânea no mam (São Paulo) e no Instituto Tomie 
Ohtake (São Paulo), desde 2010.

em relação a um tipo de trabalhador que era o mais comum até algum 
tempo atrás: do cara que tem alguma proteção social, salário, décimo ter-
ceiro, férias etc. Mas o que eu acho importante salientar é que a gente não 
deve ser 100% pessimista, e nem achar que todas as coisas estão perdidas 
nesse sentido. Eu acho que, de forma geral, nós como artistas recuamos no 
que diz respeito a ter algo a dizer sobre essas instâncias periféricas do tra-
balho. Ou seja, me parece que nós temos menos a dizer sobre a circulação 
e o modo de apresentação do nosso trabalho. Uma das consequências mais 
visíveis disso é o modo como a maior parte da arte que fazemos é dócil ao 
ser apropriada por discursos curatorial que vêm por cima dela e — even-
tualmente, nos seus piores casos — a utiliza como matéria-prima para um 
outro discurso. A curadoria é uma instância autoral, evidente. Mas, ela faz 
isso muitas vezes às próprias custas dos trabalhos. Isso não é culpa de nin-
guém a não ser dos próprios artistas, na minha opinião. Nós mesmos que 
deixamos isso acontecer. Mas, apesar disso, há uma quantidade enorme de 
artistas e produtores em áreas diversas que tentam cada vez mais fincar os 
pés e se mostrar cientes de que essas instâncias secundárias periféricas são 
campo de trabalho do artista, sim. São matéria de trabalho do artista, sim.

Isso não acontece apenas no campo das artes visuais, é claro. Ontem a Ana 
falou do trabalho da Grazi na exposição Cavalos de Tróia (Itaú Cultural, 2011). 
Mas havia na mesma exposição o trabalho do Ducha que, para mim, era ainda 
mais interessante. O Ducha participou da primeira exposição do Rumos, no 
Itaú Cultural, em 2002. Ele pegou os R$ 1500,00 que recebeu para fazer o 
trabalho e pagou um cara para tatuar o logo do Banco Itaú na cabeça. E o cara 
apareceu de cabeça raspada, tatuado, na abertura. Quando eu e o Fernando 
convidamos ele para apresentar algum trabalho nessa exposição, ele imedia-
tamente entendeu que estávamos pensando nele por causa desse trabalho 
anterior, que aconteceu no mesmo lugar. A resposta dele foi muito inteligente. 
Ele ficou em dúvida durante muito tempo, sem saber se topava participar ou 
não. Mas o que ele fez foi uma história em quadrinhos, contando a história 
do trabalho dele até 2002, até o trabalho do Rumos. Estavam lá ilustradinhos 
outros trabalhos em espaço público, trabalhos de colegas, que ele viu e foram 
importantes pra ele, ações coletivas de que participou etc.

O que ele estava dizendo era “vocês não vão contar o que aconteceu. 
Eu vou contar. O trabalho é meu. Eu vou dizer de onde isso vem. Eu vou 
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NOTAS EM TRÂNSITO 
SOBRE ADVERSIDADES/
DIVERSIDADES CULTURAIS
Por Júlio Martins

'Sans titre (assiette)' consiste num prato decorativo de cerâmica queb-
rado e refeito em seguida, colado à maneira museológica, mas utilizando 
chicletes.... pratos que eu vi na casa da sua mãe, na parede da sala, que 
também existem aqui na França. Esta mutação de um objeto funcional 
em objeto decorativo me pareceu curiosa. Foi pra mim uma surpresa 
feliz me dar conta que este tipo de prática decorativa poderia ter uma 
dimensão universal, se pensa que sempre se trata de uma coisa muito 
localizada que pertence a uma única região do mundo. Eu penso que o 
fenômeno local é o mesmo em todos os lugares e que é a nossa concepção do 
universal que difere. (iluminuras 3. Belo Horizonte: nunc, 2013)

A sentença de Vigny reverte a ordem com que geralmente pensamos 
as relações entre universal e local. Assim entendido, seriam as nossas 

projeções de universalismo, implicando em projetos, expectativas e domí-
nios, o grande fator de diferenciação. Há ainda uma afirmação que iguala os 
fenômenos locais: para além de suas especificidades, as experiências encon-

Belo Horizonte / Paris, 2009-2014. Stéphane Vigny 
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Ouro Preto-MG, 2011. Advânio Lessa

 A obra de Advânio Lessa me desmobilizou de imediato, meu vocabulá-
rio não alcançaria a poética de um artista que produzia objetos em escala 
humana com raízes e madeiras, tendo sido ensinado pelas próprias árvores, 
por sonho, conforme ele me relatava. Referia-se ao seu próprio trabalho 
artístico por “serviço”, “peças” — mas separava claramente este conjunto 
das raízes dos outros artesanatos e queria construir um cômodo pra colocar 
todas as peças de raízes juntas. Noites e tardes dormindo aos pés das copas 
frondosas e as mensagens transmitidas em sonho pelas raízes dominavam o 
discurso do artista, justificavam suas escolhas e soluções escultóricas. Tudo 
adquirira um tom mítico e heroico para mim. Numa outra experiência 
durante o Rumos visitei um santeiro em São João del Rey - mg, que estava 
desenvolvendo paralelamente outras séries de esculturas. Mas, no caso do 
Advânio, me surpreendia o apuro formal, a habilidade e o trato com os ma-

trariam correspondências, equivalências, similitudes. Curiosa essa maneira 
de pensar... podemos ainda ler implícita uma das prováveis consequências 
da mundialização, no que diz respeito aos processos de integração e estan-
dardização cada vez mais recorrentes e aprofundados entre as economias 
mundiais. Algo se move nesse pensamento, se retorce... 

Os pratos decorativos em cerâmica estampam pinturas de cenas alpinas, 
europeias, de suposto refinamento (objetos belos, pacificados, podem ma-
terializar as dialéticas de domínio cultural). Indicam noções de bom gosto 
da classe média mineira e aspectos do imaginário colonizado brasileiro. O 
gesto de quebrar e recompor esse objeto com precariedade pode ser lido 
em diálogo com duas importantes matrizes culturais brasileiras: a antropo-
fagia e a gambiarra, sob a perspectiva de um artista estrangeiro que delas 
se apropria. Em 2009, escrevi: A concepção, produção e valoração dos objetos 
se realizam integradas a um determinado contexto histórico e cultural. Em 
Empressé ou Sans titre (assiette), quando o artista se apropria de um prato 
de cerâmica toda esta densidade está posta em jogo: no simulacro industrial 
de uma peça nobre, na imitação da pintura à mão, nos ricos intercâmbios na 
constituição de técnicas e vocabulários imagéticos, na assimilação passiva do 
gosto e imaginário europeus na imagem etc. Toda esta carga cultural é in-
terferida e revistada no trabalho de Vigny. (martins, Júlio. Stéphane Vigny: 
savoir-forme. Belo Horizonte: Museu Inimá de Paula, 2010).

No Ano da França no Brasil, 2009, defendi e desenvolvi um projeto que 
estabelecesse uma plataforma de diálogo e intercâmbio cultural que resistisse 
às hierarquias e exotismos. O jovem artista francês foi convidado e esteve em 
residência na cidade de Belo Horizonte, conhecendo a arte brasileira e vivendo 
a realidade local durante um mês. A partir desta experiência ele produziu peças 
inéditas para a exposição; numa delas homenageou o brasileiro Waltercio Caldas. 

Tentar pensar a arte contemporânea como um fenômeno sempre, neces-
sariamente, contextual. Durante as viagens pelo Programa Rumos Artes 
Visuais 2011-2013, procuramos rearticular nossas sensibilidades e expectati-
vas a cada contexto visitado. Por todos os lugares nossa postura deveria ser 
aberta, sem apego às certezas que construímos em nossas trajetórias e na 
familiaridade de nossos contextos. Me pareceu importante refletir e inves-
tigar: qual ideia e prática de arte contemporânea pode ser construída em 
cada circunstância, com suas complexidades e singularidades? 
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de modo geral, e em como a tematização de seus livros dá consistência 
ao estranhamento e manifesta a condição estrangeira do seu olhar. No 
caso de “praia”, se sucedem pelas páginas iniciais registros de sandálias 
havaianas deixadas na areia com cenas de garrafas de plástico abando-
nadas, lixo, fossas de esgoto fluindo nas águas da praia, mesas empilha-
das, cadeiras de plástico... Acompanhamos os índices da reconstrução 
afetiva da praia, sua investigação e seus métodos, compreendemos o 
lugar e para além dele, o lugar que se ergue do olhar de Erik, organiza-
do segundo seu espanto e afeição. 

Há um capítulo notável, com fotografias coloridas de prostitutas 
posando com certo desajeito e anonimato. Erik, um holandês que vive 
em Natal há mais de dez anos, requisita o serviço das mulheres mas 
somente pede a elas que posem, geralmente escondendo o rosto e em 
posições estranhas, que transformam corpo em objeto, atitude em 
sujeição. Algumas se sentem à vontade para posar, outras não, mas as 
imagens se distanciam de qualquer sedução, não há sex appeal, tudo 
se passa sem a energia da libido. Há uma crueza que torna latente as 
questões políticas levantadas pelo processo, as relações sociais em jogo, 
entre os olhares, a coreografia revelada, entre submissão, autoridade, 
voyerismo, abuso, naturalidade. Contudo, esse grau poético de perver-

Natal-rn, 2013. Erik van der Weijde

teriais. Sem conhecer Krajcberg ou qualquer outra referência da história da 
arte, o artista recebia mensagens da natureza sobre “como deveria trabalhar 
suas peças”. Fiquei absolutamente seduzido. 

Me recordo quando vi pela primeira vez o trabalho de Ueliton Santana, 
na seleção do Rumos Artes Visuais 2011-2013. Imediatamente me chamou 
atenção os registros que ele produzia com suas telas, espalhadas pela sala, 
vestidas como um manto, montadas sobre pontes, penduradas nas árvores, 
deixadas no chão. Ueliton é um artista do Acre, formado no Peru. (Fiquei 
curioso por entender quais seriam seus referenciais como criador...) 

Sua pintura criou uma exigência em minha abordagem. Eram telas gran-
des, muito coloridas, com um vocabulário eclético, oscilando entre referên-
cias figurativas e estilemas abstratos diversos, temas que vão desde retratos 
de indígenas a reencenações da Santa Ceia. Mas o mais curioso mesmo são 
as maneiras que o artista cria para expor e fotografar suas pinturas, espacia-
lizando-as e criando circunstâncias para sua apresentação. A pintura dele 
desconhece, igualmente, o que possa significar “especificidade do meio” ou 
mesmo “pintura expandida”. Trata-se efetivamente de outra coisa. 

Praia é um livro de artista que reúne fotografias realizadas pelo 
holandês Erik van der Weijde nos arredores de diversas praias de 
Natal. Me interessa muito a eleição de temas no trabalho desse artista, 

Porto Velho-ac, 2011. Ueliton Santana
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AS COISAS SAEM DE NÓS 
ASSIM COMO NÓS SAÍMOS DAS COISAS
Por Kamilla Nunes

Na tentativa de propor uma discussão sobre a atual situação dos 
espaços de formação voltados para as artes visuais em Floria-

nópolis, farei um breve apanhado histórico da formação do circuito 
artístico na capital. Tentarei elucidar momentos que considero perti-
nentes para uma compreensão da situação de aparente vazio, apatia e 
inatividade relacionada à veiculação da arte contemporânea, tanto no 
circuito tradicional dos equipamentos culturais estatais, quanto nos 
espaços autônomos. 

Dos textos que pesquisei – que vão desde artigos de jornal das déca-
das de 1950 e 1960, textos de catálogos escritos por curadores, artistas, 
diretores de museus e presidentes de associações, até artigos recentes, 
como os escritos no livro Construtores das Artes Visuais: 30 artistas de 
Santa Catarina em 160 anos de expressão – sempre houve uma preo-
cupação em apontar os momentos em que a arte produzida na capital 
obteve projeções nacionais e/ou internacionais.

são só ganha consistência por se tratar de um olhar estrangeiro. São 
imagens poderosas, que se intensificam na escala da página, na medida 
da mão, que convidam ao confronto no espaço da leitura individual, no 
espaço da consciência. São imagens poderosas...

Júlio Martins é curador, historiador da arte e editor. Mestre em Artes 
Plásticas pela Escola de Belas Artes - ufmg, formou-se em História pela 
ufmg e em Artes Plásticas pela Escola Guignard - uemg. De 2008 a 2011 foi 
curador-geral do Museu Inimá de Paula (Belo Horizonte). Em 2009 partici-
pou do Programme Courants du Monde, na Maison des Cultures du Monde 
(Paris). Foi curador viajante do Rumos Artes Visuais 2011-2013, Instituto 
Itaú Cultural (São Paulo).  
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em jornais, revistas, catálogos e trabalhos acadêmicos. É fato que os anos 1980 
foram marcados por um superaquecimento na produção de arte, caracterizada 
pela retomada da pintura. Mas diferente de outros estados do Brasil, em Santa 
Catarina não houve um movimento ou uma exposição emblemática – como 
foi o caso da mostra Como vai você, geração 80? – que representasse a pesquisa 
artística realizada no estado, dado que talvez justifique a ausência de uma 
documentação representativa que abarque os artistas e as obras dessa época. 
Considero que não houve no estado uma demarcação de território, uma vez 
que os artistas desenvolveram uma produção artística independente, comple-
tamente desvinculada do mercado de arte e sem cair no chavão da pintura, 
aderido de forma quase unânime no mundo.

Significa dizer que houve uma rica pesquisa das diversas linguagens artísti-
cas, entre elas: cerâmica, tapeçaria, desenho, instalação, performance, gravura, 
escultura e pintura, muitas das quais valorizando uma poética experimental. 
Foi a primeira vez na história de Santa Catarina que se formaram coletivos de 
artistas e que a produção não ficava apenas restrita aos ateliês individuais, já 
que nessa época foram criadas as oficinas de arte do Centro Integrado de Cul-
tura. O papel do cic foi de fundamental importância para os artistas na medida 
em que suas oficinas propiciaram muito mais do que questões meramente 
técnicas. A aproximação entre os artistas constituiu um espaço de debate e 
reflexão multidisciplinar que envolvia arte, política, literatura, entre outros 
temas, e articulava a realização de exposições e mostras coletivas. 

Muitos dos artistas que tinham uma produção ativa e que fizeram parte 
das oficinas de arte são docentes do Centro de Artes da Udesc, que se tor-
nou, desde os anos 1990, um dos principais responsáveis pela formação dos 
agentes do circuito de artes visuais. Saliento aqui a importância dos diversos 
“circuitos” de formação, encontro, difusão e espaços de/para arte. Lugares de 
debates, conversas, trocas de experiências ou mesmo espaços que permitam 
uma dinâmica mais coletiva de vivência em arte. No decorrer dos anos, muitos 
espaços como museus, galerias e ateliês foram encerrando suas atividades, 
fechando suas portas ou mesmo tornando-se obsoletos e/ou pouco represen-
tativos para o circuito artístico local. 

A crítica de arte, que chegou a ter quatro páginas inteiras em cadernos 
culturais, também perdeu seu espaço para um jornalismo raso e de caráter 
apenas informativo. Talvez tenhamos voltado a respirar com a sacudida que 

Nossa história é, na maior parte das vezes, escrita através de exemplos de 
artistas ou de movimentos que foram vistos fora das fronteiras do estado. 
Quando o artista modernista Meyer Filho realizou uma exposição no Rio de 
Janeiro, na galeria Penguin, em 1960, ele escreveu ao lado do convite: “Esta foi 
a primeira exposição individual de artista moderno catarinense fora do estado 
de Santa Catarina. 1960!!!”. Em outro convite/catálogo, um impresso frente e 
verso tamanho A5, com papel que parece embrulho de presente e com uma 
diagramação de aspecto construtivista, Meyer escreveu ao lado: “Catálogo da 
1ª e única coletiva fora de Santa Catarina (Paraná)”. Este catálogo é de 1958 e 
a exposição se intitulou Exposição comemorativa da semana catarinense, do 
Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis, o gapf. 

Houve uma sequência de fatos marcantes que influenciaram a construção 
de espaços de formação e difusão da arte, públicos e privados, na semiárida 
Desterro. Em 1948 foi criado o Museu de Arte Moderna de Florianópolis 
(manf), localizado no centro da cidade. Vale lembrar que o manf surgiu ao 
mesmo tempo que o Museu de Arte de São Paulo e o Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro. Na sequência, houve o surgimento da Universidade 
Federal de Santa Catarina (ufsc), no final dos anos 1950; a criação do gapf, 
em 1958; o surgimento do masc, que substituiu o manf, em 1968; a destrui-
ção do sebo do escritor Salim Miguel durante a ditadura, onde os artistas 
compravam livros de arte, política, literatura e que funcionava também com 
um lugar de convivência e aproximação entre escritores e artistas; a criação 
da Revista Sul, que fundou o modernismo no estado; o surgimento de um 
modesto mercado de arte nos anos 1960; o marasmo dos anos 1970; a cria-
ção das oficinas do Centro Integrado de Cultura (cic); o momento em que 
Harry Laus assumiu a direção do masc e dinamizou a produção dos artistas; 
a fundação da acap; a criação do Centro de Artes da Udesc (Ceart), em 1985; 
o Resumo 85, exposição organizada pelo artista plástico Janga, cujo propósito 
era propor novos olhares para a produção de arte contemporânea que estava 
sendo experimentada; o Panorama do Volume organizado por Harry Laus; 
o ingresso da artista Doraci Girrulat no Ceart, cuja atuação como professora 
foi fundamental para a disseminação das abordagens contemporâneas, noção 
de trabalho coletivo e performance.

As situações citadas, que perpassam os anos 1950 e se alastram até o final dos 
anos 1980, são as que possuem mais notoriedade nos textos críticos veiculados 
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Nesse sentido, os espaços de formação voltados para as artes visuais 
em Florianópolis se localizam entre a academia, os espaços institucionais 
privados e a execução de projetos temporários, capazes de fomentar a arte 
e a cultura, aproximando seus agentes. Se nos anos 1950 os artistas orgu-
lhosamente se nomeavam “autodidatas”, se na geração seguinte houve uma 
prática de compartilhar ateliês e espaços de formação, se a criação de um 
curso superior público de artes visuais foi de fundamental importância para 
a criação de condições prévias para a inserção da arte catarinense nas pro-
blemáticas da arte contemporânea, o que justifica o conformismo da atual 
geração em se satisfazer com meia dúzia de museus ao invés de criar campos 
de batalha? De libertar o ressentimento impregnado na falsa ideia de “vazio”, 
e inaugurar outros lugares de acontecimento? 

Mas declarar a falência dos espaços de formação não implica negligenciar os 
esforços individuais que atuam numa esfera provisória e efêmera. Visto que é 
necessário limitar o nosso assunto de discussão, sugiro especial atenção a dois 
projetos que propõem exposição, venda, circulação e formação: a turnê e a 
Duna. turnê foi um projeto criado por Fabio Morais, Maíra Dietrich e Regina 
Melim que desde 2012 realiza feiras de arte contemporânea impressa e publi-
cações de artistas por cidades do Brasil. De acordo com o grupo: 

O projeto pretende criar um circuito onde a arte impressa produzida hoje no 
país possa circular e ter visibilidade. Além de estabelecer um circuito nacional 
de troca, interlocução, circulação e comercialização, a turnê funciona também 
como uma forma de mapeamento da produção brasileira atual.

A Duna é uma feira de arte que, apesar de cumprir um papel mais restrito 
com relação ao território, é igualmente importante uma vez que nela parti-
cipam artistas de diversas gerações. Além disso, a feira também se preocupa 
em criar ambientes de encontro entre as pessoas, se propondo uma festa 
tanto quanto um espaço de comercialização. Ambos os projetos acabam por 
assumir, de tempo em tempo, posições que na década passada foram bastante 
impulsionadas pelos espaços autônomos, hoje escassos no circuito local. 

As fronteiras já não são muralhas que, nas primeiras décadas do século 
passado, dificultavam o acesso à informação, aos grandes centros ou mesmo 
à assimilação de uma cultura nacional. Vivemos em um tempo em que as 

o grupo Vaca Amarela propiciou à cidade nos anos 2000, como uma reação à 
ausência de crítica local. No mesmo espírito de reação, desta vez à ausência de 
espaços para a arte contemporânea, surgiu o 803 e 804, espaço idealizado por 
Regina Melim, Raquel Stolf, Yiftah Peled e Edmilson Vasconcelos, localizado 
no já histórico Edifício Dias Velho, no centro da cidade. 

Se o circuito artístico de Florianópolis, até os anos 1980, foi marcado por fatos 
históricos relacionados à criação de espaços para a arte; ao tímido, mas presente, 
surgimento de um mercado de arte; ao fomento da produção artística; às idas 
e vindas para além das fronteiras do estado; à circulação da produção local em 
salões nacionais ou, ainda; por figuras como Harry Laus, talvez possamos iden-
tificar que dos anos 1990 em diante nossa história também passou a ser escrita 
pelo viés da resistência, da reação ao vazio, das extinções de editais públicos e das 
retrógradas condutas dos dirigentes de equipamentos culturais voltados para as 
artes visuais, tanto do estado quanto do município. 

Gostaria de sugerir especial atenção a algumas iniciativas que, de alguma 
forma, contornaram essa ausência de equipamentos públicos para as artes e 
fizeram de suas casas espaços para contemplar a prática experimental que surgia 
como potência na ilha. Foi o caso do Projeto Contramão, idealizado pelas artistas 
Adriana Barreto, Bruna Mansani e Tamara Willerding. Esse projeto contou 
com quatorze edições e cada uma delas foi proposta por uma pessoa diferente, 
geralmente o dono da casa em que o projeto acontecia. Roberto Freitas também 
abriu as portas de sua casa com o Espaço arco. Ali aconteciam, além de expo-
sições, oficinas, conversas, cursos e festas (alternativa que o artista encontrava 
para ajudar a manter o espaço aberto ao público). O artista Yiftah Peled criou o 
Contemporão Espaço de Performance, localizado na garagem de sua casa. 

Nos últimos três anos, já sem poder contar com qualquer um dos espaços 
citados, podemos perceber que Florianópolis está bastante deficiente de es-
paços informais de formação. Alguns dos aspectos que colaboraram para esse 
acentuado declínio, além da completa falta de incentivo por parte do governo 
e do município à programação continuada dos espaços de arte privados com 
finalidades públicas, foram, sobretudo, a ausência de apoio à produção dos 
artistas através de editais públicos; o encerramento do cic e a gestão retrógrada 
da Fundação Catarinense de Cultura; e a absoluta inexpressividade do Museu 
de Arte de Santa Catarina e do Museu Histórico de Santa Catarina como os dois 
principais equipamentos do estado para as artes visuais.  
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fronteiras físicas no campo da cultura não são mais determinadas por relações 
de periferia e centro. Quem sabe seja mesmo um corte longitudinal o principal 
espaço de formação do artista hoje. Não mais um corte que tenta demarcar 
uma identidade nacional, um corte que parte do centro para as bordas, mas 
um corte que transborda e que marca as diferenças e semelhanças em face das 
relações entre os indivíduos. 

Para concluir, vou citar um trecho do livro Uma literatura nos trópicos, de 
Silviano Santiago, que retoma a problemática do discurso literário latino-a-
mericano no confronto com o europeu e que, por assimilação, podemos tentar 
uma compreensão do que se propõe neste seminário, sobre as disparidades 
regionais no Brasil:

A fonte torna-se a estela intangível e pura que, sem se deixar contaminar, 
contamina, brilha para os artistas dos países da América Latina, quando estes 
dependem de sua luz para o seu trabalho de expressão. Ela ilumina os movimen-
tos das mãos, mas ao mesmo tempo torna os artistas súditos de seu magnetismo 
superior. O discurso crítico que fala das influências estabelece a estrela como 
único valor que conta. Encontrar a escada e contrair a dívida que pode mini-
mizar a distância insuportável entre ele, mortal, e a imortal estrela: tal seria o 
papel do artista latino-americano, sua função na sociedade ocidental.

Kamilla Nunes é curadora independente. Graduou-se em Artes Plásticas 
pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (ceart/
udesc). Foi curadora do programa de exposições do Memorial Meyer Filho 
de 2007 a 2011. É autora do livro Espaços autônomos de arte contemporânea, 
lançado em 2013 através da Bolsa Funarte de estímulo à produção crítica. 
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LONGITUDES
by Mariana Fernandes

The World Cup in Brazil brought investments to the country, not only 
benefitting wealthy investors, but also the population that gained di-

rectly or indirectly from tourism. Despite this, what we saw during the 
months leading up to the tournament was the emergence of anti-Cup 
protests that questioned the use of public money for the event, demand-
ing basic rights such as education, transport, housing, security and health. 
Comparatively, the growth of the visual arts market and the internation-
alization of Brazilian art also brought an increase in jobs and profits in 
diverse professions within the art world. At the same time that there was 
large media coverage of the prices of Brazilian artwork abroad and public 
investment in the arts sector, some artists raised the alarm that their de-
served share of this investment was poorly distributed.

Thaís Rivitti, in her text Escalas: o muito e o pouco no mundo da arte1 

1. Scales: The Very Much and the Very Little in the Art World

writes that two of the total six million used to facilitate the Feira Interna-
cional de Artes de São Paulo (sp-Arte) come from the Lei de Incentivo à 
Cultura [Cultural Incentive Law]. Together with this, she points out the 
difficulty that the cultural space that she administers, Ateliê 397, had in 
obtaining just 2% of the total revenue of sp-Arte—R$120,000—to continue 
to operate for a year.

As the European Fine Art Foundation’s 2013 report shows, the internation-
alization of contemporary Brazilian art replicates the inequality of the center 
and peripheries of the world art market. Only five Brazilian artists accounted 
for 70% of the volume of Brazilian artwork sold abroad between 2009-2013 
(tefaf, p.161, 2013). Within the country, the Lei de Incentivo à Cultura, the 
principal source of finance for art in the country, awarded the Southeast with 
81.8% of resources allocated for the visual arts between 2007-2009.

In June of 2013, when I conceived of the project titled Longitudes: a 
formação do artista contemporâneo no Brasil [Longitudes: the Education of 
the Contemporary Artist in Brazil], my principal motive was to debate and 
question the celebrated growth of the art market and to call attention to the 
situation of those who work in the art world.

Critical commentaries like Thaís’ are scarce and there seems to exist a 
preference for philosophical discussions about the “autonomy of the arts 
world” over discussions that address lines of finance and support for its ex-
istence. My intention with the project was to invert the logic of production 
in the visual arts that look toward external markets, in a latitudinal sense, 
and investigate national questions in the visual arts, searching for alterna-
tives for construction of solid bases for our culture that, in my opinion, are 
directly related to working conditions.

Who do the cultural and financial politics of an arts market that for-
malizes only 26% of its deals with represented artists serve? (fialho, p. 23, 
2014). Are the policies of financing culture collaborating for the emergence 
of cultural and regional diversity in the country? These and other questions 
raised by the seminar call into question the freedom of artistic production, 
emphasizing the fact that an author’s open expression of their subjectivity 
also depends on the availability of material resources.

Conceived of in August of 2013 for Funarte’s 10th annual Rede Nacional 
grant, the seminar took place from March 29-30, 2014 at the Casa do Povo, 
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in São Paulo, bringing together artists, professors, and researchers from the 
five different regions of Brazil in order to discuss education in Brazilian 
visual arts. Divided into six tables, the invitees could discuss, develop and 
share opinions with other speakers as well as with the participating public. 

This publication is a partial documentation of these two intense days of 
conversation and debate, the fruit of an opportune meeting of professionals 
who are normally geographically distant. It’s important to reiterate that 
these texts were later written down, after the seminar’s discussions. In some 
cases, there is a maturation of reflections on the questions raised.

Sure of having contributed in some way to the creation of contact net-
works in the arts, I leave knowing that the seminar is only a small fraction 
of the many reverberations engaged during this encounter.

Mariana Queiroz Fernandes holds a degree in Fine Arts from the Uni-
versidade de São Paulo (2010) and is a Master’s student in the post-gradu-
ation program in Cultural Studies at the Universidade de São Paulo. Her 
work distinguished itself, between the years 2009 and 2012, in educational 
and research projects at institutions such as the Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, Sesc/São Paulo, Itaú Cultural, Instituto de Estudos Brasileiros, 
Paço das Artes and the Centro Cultural São Paulo.
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ThE pROfESSIONALIzATION 
Of ThE ARTIST, OR WhAT MAKES 
ThE ARTIST A pROfESSIONAL
by Mario Ramiro

A curious phenomenon is taking place in the city of São Paulo, as in other 
large Brazilian cities, that calls the attention of any artist or professor of a 

traditional art school: that is, the offering of courses—be they technical or theo-
retical—given by artists or instructors in museums, cultural centers, schools and 
studios. The great majority of these courses are free or when they aren’t, they 
cost much less than attending an arts college would. Based on this, we can say 
that in a city of São Paulo’s proportions, someone interested in educating them-
selves in the arts would not necessarily need to go through the public university 
or fine arts college application process.

Able to adjust their weekly schedule for the time necessary to move 
through the city, this person can schedule two or three studio, theory, or art 
history and criticism classes during the week. They can also participate in 
talks and debates like these, which take place during the weekend and are 
open to the public. The education of this person would not be, in large part, 
substantially different from that offered by universities, as many professors 

who work in public universities are also active on today’s cultural scene, 
driven by grants and events sponsorships that promote many discussions, 
many workshops and many encounters that aren’t limited only to the phys-
ical limits of the city, but take place as well online. 

This event is an example of this. In addition to the number of people oc-
cupying this room, it can also be accessed this very instant, or in the future, 
via the recordings and documentation made in agreement with the terms 
of the grant received for hosting the seminar. In this way, without needing 
to worry about systems of approval, academic prerequisites or obligations 
that curricula require, this informal arts student would be free to create 
their program of study and to dedicate themselves to their work and their 
education without encountering any major bureaucracy. They would be a 
student of an “open arts university.”

However, there is a significant number of both young and more mature 
people who continue to look to universities for entering into a formal 
system of instruction and academic education. They are people who 
propose to combine, in the case of the study of the visual arts, artistic 
with theoretical production; or if you prefer, liberal production, in the 
Latin sense of the word in which liber means book. And if our visual arts 
courses remain, in their great majority, based on a program of departmen-
talized mediums—sculpture, painting, performance art, graphic arts—seen 
as separate universes, what perhaps remains attractive to these candidates 
in attending university is the fact that in our apparently outdated struc-
ture it is still possible to encounter a space of experience and of discovery 
that usually occurs in the company of others. In this environment, such 
as a school with studio classrooms, encountering others promotes the 
formation of a group identity, an identity amongst individuals of the same 
generation, a space of companheirismo, companionship. The Latin term 
for companion has a poetic translation, increasingly commonly accepted, 
whose significance serves us well here. “Companion” is derived from the 
expression cum panis, where cum is the preposition “with” and panis is 
the noun “bread” which gives this term the meaning of “they who share 
the same bread.” It is not in the least that in communal experiences, such 
as artist residencies and student housing, the kitchen is a collective space 
for restoring energies and exchanging ideas. Restaurant also has its Latin 
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roots re “again,” and staurare, “establish.” Encountering others also cre-
ates work dynamics that are radically different from the experience of the 
solitary artist and which drives us to the forms of communal organization 
that are essential during one’s education.

Another point is that in the temporal structure of schoolwork, which on av-
erage takes four years, it is possible, even today, to recuperate a type of slower 
rhythm in the creation and development of an experience that can become a 
work of art. Especially young people that don’t yet have a studio can dedicate 
themselves, in workspaces provided by schools, to the experience of trying, 
erring, and trying again until they find a solution for their work. For this, art 
school can be understood as a place that possesses a differentiated time and 
space. Something similar to what happens in a dojo—the Japanese term that 
designates the “place where the journey is experienced”—where martial arts 
are studied and trained. A place that alters the order of social roles, where older 
students revere the younger and the richer the poorer, as all depend on the 
other to perfect their own fighting technique. But in addition to this perspec-
tive of education and personal growth, what we have come to understand in 
schools is that we aren’t working only for the education of artists. Since the 
end of the twentieth century, the growing expansion and professionalization of 
the fine arts circuit here in Brazil has been notable. This has contributed to the 
opening of many new fronts of work in the fields of art and culture, which until 
now was restricted to the action of a few players. If before the visual arts circuit 
was basically defined by the artist, the gallerist, the museum director and the 
art critic, today the scene is relatively more complex, including new cultural 
agents. Big exhibitions demand the work of curators, producers, executive pro-
ducers, companies that specialize in artwork transportation, art handlers and 
light technicians, art educators, designers, photographers, video-makers. In this 
scenario, the activity of the young contemporary artist includes a series of other 
fronts of work that are not only limited to those developed and realized in their 
studio. The number of artists who also act in the areas of cultural management, 
curatorial work, education, researching and writing about their work as well 
as that of other artists, working to organize encounters and residency pro-
grams, in the editing of magazines, sites, and the creation of non-institutional 
cultural centers (non-governmental organizations) is growing. Ultimately, it 
is a network that demonstrates that art instruction does not need to focus only 

on what is called artistic and critical education, which so greatly characterizes 
public university programs. In this field, the artist-professor is obligated to 
constantly develop “poetic strategies” for the instruction of art, keeping in sight 
the transformation of the disciplines and their curricula into new models that 
can account for the complexity of media that characterize our time. Thus, to 
be an artist-professor means to “read, write, research, produce, and continually 
present opinions and positions relative to the instruction and practice of art.”2

In Portuguese, we would say that this is the difference between the activist 
professor and the visiting professor—they who only periodically accompany 
the results of their students’ final steps. For when we accompany the process of 
a student’s work, we constantly need to redefine the course of our own work 
process. What has happened is that in addition to studio courses, many profes-
sors are also creating study groups: where professors and students get together 
for group reading of texts and analyses of work in common interest. The results 
of these studies are frequently presented at events that are free and open to 
the public. Therefore, it is possible to affirm with some enthusiasm that today 
the Brazilian cultural scene, or more particularly the scene in large Brazilian 
cultural centers, offers larger perspectives for professional opportunities for 
a growing number of students of arts courses, who will become our future 
cultural agents and colleagues.

Mario Ramiro is a multimedia artist graduated at the Universidade de São Pau-
lo. He was part of the urban intervention group 3nós3 and of the art and tech-
nology movement of the 1980s. He holds a Master’s degree in Photography and 
New Media from the Kunsthochschule für Medien Köln (Academy of Media Arts 
Cologne), in Germany, and a Ph.D in Visual Arts from the Universidade de São 
Paulo. Currently he works as a Professor in the Fine Arts department and the 
post-graduation Visual Arts program at usp’s Escola de Comunicações e Artes. 

2. Quoted from Ricardo Basbaum’s “artist, etc.”
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MEDIATIONS
by Ricardo Basbaum

The theme of this panel discussion is “The Artist and Their Scope of 
Action.” I’ve prepared a few comments, above all noting that the 

term “artist” is used here in the singular. With this we already miss out on 
a series of questions, if we think that various types of artists exist and not 
only one. But I wanted to begin my talk with the image of a situation that 
seems to me emblematic of the current condition of contemporary art—I 
will use the Biennial as an example. Not specifically this Biennial, the 
next, the past, but rather the idea of this Biennial event that takes place 
in São Paulo every two years and which is a very important, very visible; 
in short, an emblematic event.

Imagine waking up in the morning at home, here in São Paulo, with plans 
that day to visit the São Paulo Biennial. Once awake, you open the newspa-
per and see an ad for the Biennial. You turn on the tv and, by chance, catch 
a thirty-second ad about the Biennial, or maybe even a curator or artist being 
interviewed. Or, who knows, maybe the video of an exhibiting artist. You 
head out on the street in the direction of the exhibition, and at 23 de Maio 

Avenue, or on any other street, you are faced by huge billboards advertising 
the exhibition, calling your attention, referring to the São Paulo Biennial 
with some catchphrase, the way advertisements do.

Finally, when you arrive at Ibirapuera, you are faced by the park, 
which, as everyone knows, is also emblematic of the city of São Paulo. 
You traverse the park, discovering how to get to the pavilion, noticing 
the building: iconic within Brazilian architecture. A project by Oscar 
Niemeyer, with its distinct columns; completely surrounded by glass 
at the bottom. Then, you enter the Biennial. You walk through metal 
detectors (a recent innovation at the Biennial) and pass through a strong 
security barrier: it’s necessary to take everything out of your bag, to show 
your camera. Occasionally there arises a traffic jam of people waiting to 
pass through security, as will happen in the airport.

But you’re able to get past. You enter the exhibition and soon you are 
greeted by a series of signs, indicating what the event is about—descriptions 
and explanations introduce you to the exhibition. You are accompanied as 
well at this entry area by sponsor and supporter signs with their brands and 
logos, invoking the tone of advertisement light. When you begin walking 
through the exhibition you’re faced —as was in the case of the 30th Biennial, 
in which I participated—with extensive signage, friendly to the visitor. On 
that occasion, you could see plasma screens with the day’s event program-
ming. Printed maps are also available—so you take a brochure with a map.

Then you decide where you want to go. You attempt to move; you read 
new informative texts on the walls. You head towards a room. More texts—
curatorial or educational—offering an artist’s biography or making an intro-
duction. You may be greeted at the entrance to the room by someone very 
well trained, who has studied and done apprenticeships, has taken courses 
at a series of workshops to get all the way here and play the role of museum 
guide—this person may greet you in this room. The wall labels have descrip-
tions about who the artist is, technical information and the piece’s title.

Along the way, you also take in the museography proposed by the guest 
architect, invited to design the exhibition’s layout. Without the museogra-
phy—in the case of the São Paulo Biennial—this building would be only an 
immense open area, which nonetheless is a very interesting space, but the 
museography constructs walls, avenues, signage. The museography and 
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lighting very clearly create the paths through which it is possible to move 
through this space. At last, when you arrive at the work you have been 
looking for, the one you’ve been wanting to see, when finally arrive there, 
you are already tired; drained, exhausted. After passing through many, 
many layers, is there any breath left in you to take in the importance and 
potential of encountering this work of art?

Of course we can think that facing all these situations—various types of 
mediations—can be successful if met with a new wind; if you are reener-
gized for the important moment, the encounter with a work of art. But a 
not-so-successful orchestration of those layers can bring you to this meet-
ing with the work of art already exhausted.

What I describe here is an excess of mediations—mediations and media-
tions and mediations. Without any nostalgia (because we can remember a 
time when perhaps so many mediations didn’t exist and I could arrive at a 
work of art with all of my breath and my first act would be to only observe 
the piece in the room), I present this slightly inflated image in order to 
indicate the condition of contemporary art: layers and layers of mediation. 
We must work within this condition. In fact, it can constitute a site of artis-
tic work: you can easily locate and list names of artists who work in all of 
the steps just pointed out—I can open the newspaper, for example, and see 
there the inclusion of an artist as part of an event; I can turn on the tele-
vision and see the video of an artist using that television space – not as an 
ad for the Biennial; artists can intervene and use billboards on the street to 
work critically on the surface of communication and publicity; ultimately, 
of the media. This is very well known.

That is, each of these steps that I quickly outlined can be occupied by 
artists who interpret these mediations as sites of production. So I argue, 
without any nostalgia, that it is clearly insufficient to think of the scope of 
the work by the artist as limited only to that of the artwork hanging inside 
the gallery. That is to say, each of these mediations is—and has been for 
decades, we must recognize—the site of artists’ work. Even the museogra-
phy—why not?—can be considered a work of art, in that it is a part of the 
event, of the construction of access to the event and so on.

So, this first scenario with which I start to indicate a site or sites of artis-
tic action relevant to an arts circuit already paints a complicated picture—

or better, one that is hyperinstitutionalized. This complicated condition, 
composed of so many layers, began to be felt and noticed most sharply not 
very long ago. This would perhaps be an effect, in a way, of conceptual art’s 
impact, which calls to our attention all the factors involved in constructing 
the experience of a work of art, revealing to us that none of these steps are 
neutral: all of them influence our experience with the work of art, they all 
relate to this experience. Every one of these steps could already be a work 
of art; a site of production.

But, above all, I described this first situation in order for us to think—as 
I said at the beginning—not of an artist and their scope of action, but of 
artists. It’s crucial to pluralize this word. When we use this term in the 
singular, from the start we assume that we already know whom we are 
speaking of. That is to say, it is a community index. If I say artist and ev-
eryone understands what I am saying this is because we belong to a certain 
community, we share a common way of speaking, a common discourse, a 
common technical terminology, common notions or ideas or desires and so 
on. It is therefore crucial that we put this word in the plural, if we believe 
that the field of art is not ultimately so homogeneous. Referring only to the 
city in which I live, for example: if we think that who we call artists are 
also those who show their works on the Copacabana Beach sidewalk, then 
we clearly have many types of artists at work—with their own circuits and 
economies. So to get to my next point: the need to indicate the polysemy of 
this term. There are many means and ways of being an artist. Both the term 
artist and the term art mean many things. And oftentimes we have to turn 
them into adjectives in order to understand their meaning. Am I speaking 
of a popular artist, of a Chinese artist, of an artist from the nineteenth cen-
tury, of a South American artist? Ultimately, what kind of artist?

To problematize this situation a little bit, we can think of the artist as 
someone who produces a poem—poem not in the romantic sense, but as a site 
of production. As the term poiesis indicates: a site of creation, of production, 
of making. So this artist can produce the poem in all of its layers of media-
tion—and this poem will exist in various places, not only in the gallery, in the 
white cube. We have to understand this hyperfaceted, hyperinstitutionalized 
circuit that is full of layers, etc. as replete with sites of production. And the 
poem may arise, may be made in any one of these places.
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And yet, the poem can emerge from the positions we occupy on a map, 
on the cartography of this circuit. So it is important to think of the artist as 
someone who produces the poem as a site of production. But what kind of 
production? Production—and this already came up during the first semi-
nar panel—as a problem. This artist produces problems. Not explanations, 
it’s clear, but problems. Turning to the etymology of the term, problem is 
“promontory,” an accident of geography, an obstacle. Such problems are 
obstacles—the artist produces obstacles. It’s the artist who, in the first place, 
produces, makes poiesis and secondly produces/makes problems, obstacles. 
Thinking about this writer/artist who produces the poem as an obstacle, it’s 
impossible not to call to mind that emblematic poem by Carlos Drummond 
de Andrade: “In the Middle of the Road”3. As in, in the middle of the road 
there was a stone, and this stone in the middle of the road….—a Brazilian 
modernist poem, fundamental to understanding a practice that creates 
obstacles, one that puts itself in the middle of the road.

Now, how to make it so that these problems can enter into the real 
economy, for example? What is the value of a problem? Is it possible to 
sell problems? Is it worth it to sell problems at art fairs? Is it worth it to 
sell problems, attributing a price to a problem? Transporting a problem 
from one place to another, for example? Notice that our discussion is, in 
fact, about moving an immense economy. You can’t forget—and this is on 
this seminar’s horizon—that the figure of the artist today finds themselves 
within the scope of a contemporary art that pertains to macroeconomics, 
in the sense that neoliberalism expanded across the planet and that the 
discussion of the artist as a professional gained an enormous boost in the 
1980s, which was exactly the moment of the economic turn, as I said at 
the seminar’s introduction. And a certain type of artist (which of course 
also has its plurality) also traversed the planet via, for example, Biennials. 
We speak of the 1990s as the period of Biennial fever, when they spread to 
the four corners of the globe, bringing their pre-structured events that few 
opened to local specificities. Biennials today exist in every continent, en-
gaging a market economy, bringing in a certain architecture, urban reform, 

3. “No meio do caminho”

implementing spectacular museum architecture and a whole economic 
heating up to places that will welcome them.

It would be interesting here to make a connection between the idea that 
a work of art is a problem and that this problem acquires value over a series 
of events. And at first it seems like it wouldn’t be a good business, selling 
a problem or buying a problem. Well, selling a problem could be good 
business; buying may not be such a good deal.

Nonetheless, the work of art as a problem offers us a fundamental pos-
sibility: the opportunity to experience the problem, to live the problem, to 
turn the problem into a site of experience. This is crucial because it makes 
the act of living the problem not to resolve it, but instead to let the problem 
last, extend – incorporating it in the very sense of the body, of a corporeal 
memory, putting this problem into the body and bringing the body forward 
to a public or common space. We think of problems as obstacles, of the 
poem as an obstacle – and, of course, of the tumbling of the stone, of the 
accident, etc. And we also can’t let ourselves not think of the encounter 
with the problem, of the life and shared experiences with the problem in an 
affective or even performative dimension.

It’s unlikely that someone will spend money buying problems, cultivat-
ing more problems. Because, at the end of the day, everyone already has 
enough problems. Problems aren’t a privilege of art – they’re the very ques-
tions of life, in its constant updating. A life without problems is abstract, 
lacking in any type of shock, difference or alterity. Therefore, there are 
many problems; but there are some problems, or rather, a certain quality 
of problems proposed from the site of the poem as production. So perhaps 
already moving into the third or fourth dimension of this talk, we can think 
that in the arts economy (and I think that Ana Maria Maia spoke very well 
of this in her introduction in an instigating way, about the idea of constraint 
as a site of resistance), the artist’s participation in the circuit is not solely 
and exclusively done with the measure of success in mind.

There exists the impression—specific to a competitive economy, of 
course—that the artist as a professional appears to be interested only in the 
outcome, in success. The value of a work of art, however, is also constructed 
as resistance. Facing obstacles, beating one’s head against a wall, this indicates 
a comprehension by the economy of a certain process that is not only a chain, 
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in which doors successively open. Part of the social strategies of legitimiza-
tion of the artist is a series of filtration – steps that need to be taken for the 
artist to establish their career and gain recognition. And the value of facing 
obstacles—the very practice of the artist—can also be attributed not only to 
overcoming obstacles, but in knowing how to recognize them and to refuse, 
for example, to accept the suggestion to take a detour in one’s trajectory – 
and there you bang your head against the wall, etc. Often, facing this circuit 
that has so many mediations, these aren’t effective only when the doors are 
open, unobstructed, but they establish themselves as mediations also when 
the doors are closed. There still exist the obstacles that the artist produces as 
deviations; and obstacles exist that the circuit constitutes as tools of its own 
economy, shall we say, of management.

It’s also important to understand that perhaps the economy of an arts 
circuit will have its own problems, those which take on, constitute, and re-
quire the problems of art as responses – in identifying that these problems of 
the circuit perhaps are constituted in reverse to the problems that art pres-
ents. Problems activated by institutional and corporate interests, specific to 
a macroeconomy. Which maybe don’t exactly relate to the production of a 
work of art, but which will use it to legitimize responses that interest and 
which already existed a priori.

There is therefore an interesting inversion for understanding the contem-
porary artist no longer as vanguard – and a certain fetish for the vanguard 
artist of the early twentieth century hasn’t ceased to exist. Safeguarding, 
however, the importance of their interesting position – to produce a work 
of art not based on the public’s reception of it, because the vanguard artist 
was at the front at a time when there was no institutionalized circuit. This 
artist used to work with an eye to history, hoping to bring about revolution, 
believing in this revolution as an historic rupture; this vanguard artist didn’t 
let him/herself be constrained by the dimension of the public. But the con-
temporary artist, in a clear inversion, works along a horizon of demands. 
This would be the very horizon of pre-prepared responses that require 
problems to legitimize them.

Those conversations, then, about “who is the artist” and “what is their 
role,” which characterize the artist as someone who explains society and 
the world, end up reducing the artist to an archaic figure, holding onto 

this idea of the artist as someone in direct contact with God, connected to 
a wealth of solutions. On the contrary, it seems to me that this artist—in-
serted into a real economy—is summoned, now no longer as an explainer, 
but as a producer of problems that can be interesting and whose solutions 
are necessary for structuring an economy that has interests which are not 
exactly those of the art world. This would be a key issue, for example, 
pertaining to a certain crisis of participatory work that puts participatory 
artists in the position of having to meet existing expectations before their 
work is even formalized.

This is exactly where the contemporary artist’s horizon is placed: the 
comprehension that there exists a series of pre-configured situations that 
demand your attention, and that this artist can perfectly well understand 
these demands, but can also perfectly produce—what seems to me what 
they hope for— some sort of detour. The difficult task of negotiating, which 
can feel like diplomacy, would therefore be necessary: knowing how to 
conciliate often irreconcilable interests – utilizing the pragmatism of a real 
economy in which something can always be done.

That is to say, in this process of the artist facing the world’s real econ-
omy with their work—with their poem, with their site of production and 
with their possibilities to create detours—it’s interesting to note that, in 
the same way in which we speak of pluralizing the word artist and the 
word art, it would be necessary to also pluralize the word market, rec-
ognizing that this word gets caught in a trap when you conjugate it only 
in the singular. Because there exist art markets; various ways in which 
to aggregate capital and to attribute financial value to a work of art. It is 
part of the artist’s work within the market to organize seminars and talks, 
compose texts, and create educational initiatives, for example, together 
with the production of saleable artwork. In short, a series of established 
practices specific to an artist’s activities within society that don’t neces-
sarily imply the sale of work. And even in the case of a sale this can occur 
through the negotiation of a material or an immaterial good – in the sense 
that you can perform a service or be paid a fee.

It’s also very important that we learn to pluralize this term in order to not 
get stuck with only the image of buying and selling artwork, because the 
arts market can be something so much more interesting. We must remain 
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conscious of the existence of various markets, knowing that more exists 
than the collector, who can buy artwork with their great fortune. We know 
that economics in the art world—be it whatsoever, the sale of work or 
any other act—will also negotiate the capital that is produced as a mode of 
artistic action: producing a position, the model/image of the artist.

And so, every artist holds responsibilities over their actions in the art 
circuit, understanding that in every one of their steps, in every mediation 
they confront, they are inventing themselves publicly in this role; nego-
tiating this role that does not pertain only to the artist. And this role is 
constructed through a series of legitimizations, constructed from an index 
of alterity that artistic agency encompasses. Am I the artist that I want 
to be or the artist that they want me to be? This is such a curious place, 
in which personal wants and intentions mix with the construction of a 
public figure. And this image will be sold, negotiated at every level: the 
sale of the work, the art fair, the gallery, the museum. Every time that we 
engage this economy, we are also producing and helping to sell an image; 
the construction of this persona.

It’s interesting to note the artist as more than merely a producer of art-
work. The artist is more interesting than someone who only fulfills this role 
– they produce works of art, yes, but additionally they do so much more: 
they also produce sites of production, the place of the artist. And so, con-
cluding this presentation, once again I note the importance of pluralizing 
this entire set of components: artist, art, and market. Note that production, 
distribution and circulation of work unfold into a series of aggregated cap-
ital—cultural capital, formal capital, pedagogical capital, discursive capital, 
etc.—which also produce value. And this value is an index of sharing within 
communities, which, at the end of the day, legitimize the artist. This value 
is an index of with whom we’re conversing, of who our peers are, with 
whom we want to deal.

Reflecting on the theme of this discussion, “The Artist and their 
Scope of Activity,” I would say that the artist can act on any site, meet 
any demands. Above all, they can invent sites of artistic production. 
And the value of their practice must be observed from the viewpoint of 
localized conversations. Understanding that, curiously, the value of an 
artist’s work is not understood as an explanation of a problem: the artist 

cannot explain it. The value of this practice will never pertain to the 
pragmatic or the efficient, but rather to that which is out of reach; seek-
ing to transform the areas of excess, the rest, the residual, the leftover 
into sites of production and consumption.
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eral do Rio de Janeiro, and a Ph.D of Arts from the Universidade de São 
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England, 2013); Would you like to participate in an artistic experience? (Lo-
gan Center for the Arts, Chicago, 2012). He is the author of Além da pureza 
visual (Zouk, 2007), Ouvido de corpo, ouvido de grupo (Universidad Na-
cional de Córdoba, 2010) and Manual do artista-etc (Azougue, 2013). He is 
a Professor at the Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, and was a Visiting Professor at the University of Chicago between 
October and December of 2013.
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ThE EDUCATION Of AN ARTIST
IN ThE NORTh Of BRAzIL4

by Armando Queiroz

I am from where I was born. I am from other places.
João Guimarães Rosa 5

When I left my history course (unfinished) at the Universidade 
Federal do Pará (ufpa) in the 1990s, unsuspecting that this could 

be a path that can lead someone to produce art, I initiated my career 
in the visual arts, participating in group and solo exhibitions both na-
tionally and internationally. At the beginning of the 2000s, my interest 
in researching art lead me to cross boarders, heading in the direction 

4. This text synthesizes some questions raised in the monograph A metáfora do Ouro: 
Excessos. Abundância e Pauperidade na obra de Armando Queiroz [“The Metaphor of 
Gold: Excess, Abundance and Pauperism in the work of Armando Queiroz”], which is a 
required text for graduation from the Universidade Federal do Pará’s Faculdade de Artes 
Visuais Bachelor’s in Visual Arts program (2014).

5. Said by the character Riobaldo in the novel Grande Sertão: Veredas (1956) [The Devil 
to Pay in the Backlands], cited by the writer Milton Hatoum in the novel Cinzas do 
Norte (2010) [Ashes of the Amazon].

of museums and curatorial work. If on one side the artist’s condition 
opened the doors for me to work in museums, my experience in muse-
ums ended by introducing me to the curatorial field. I believe that these 
territories were aligned exactly with my involvement with research, 
and that working in a museum brought together two roles: that of the 
artist and of the curator.

 In 2003, Professor Marisa Mokarzel was creating a research center 
of contemporary art at the Sistema Integrado de Museus e Memoriais 
(sim/Secult) when she invited me to join the team. Marisa noticed that 
research had always played a part in my artistic work as a crucial axle of 
support for my production. She, together with Professor Rosangela Brito, 
the director of the Sistema Integrado de Museus e Memoriais, believed 
that I could develop systematic work as an art researcher.

We worked for two consecutive years, and the results were signifi-
cant. I learned much with both professors. It was a rich period of dis-
covery of the methodological procedures inherent to the process of art 
research. In addition to the practical results, this period strengthened 
our professional bonds and mutual respect. I will always be grateful to 
them for this; for believing in what could come to be – and did. Two 
years later, Marisa Mokarzel became the director of the Museu da Casa 
das Onze Janelas, and I was invited to be part of the photographic 
team responsible for documenting the sim/Secult museum collections. 
This was another period of great learning as I had direct access to the 
collections of this museum system’s various units. For example, the 
Museu do Estado do Pará’s painting collection, the Museu Forte do 
Presépio’s archeology collection and the Museu de Arte Sacra’s col-
lection of sacred imagery. Access to a profusion of information about 
the presence of humans in the Amazon certainly influenced my way of 
thinking about and producing art. 

In 2008, I was invited to assume the position of Curatorial and Ex-
hibitions Coordinator at sim/Secult. That same year, I also received 
an invitation to join the team of curators at the Programa Rumos Itaú 
Cultural de Artes Visuais 2008-2009 as an assistant curator, covering the 
north of the country. The experience was very stimulating, for I had the 
opportunity to get to know the visual art production of predominantly 
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emerging artists from all capitals of the Amazon. It was a great oppor-
tunity to observe the state of current visual art production: what we 
recognize and what is unfamiliar to us – how we perceive and are seen 
by the rest of the country. In the interview A arte no centro do mundo 
[“Art at the Center of the World”], Paulo Herkenhoff calls attention to 
the importance of getting to know these realities:

I think that Brazil has multiple pockets in which local views tend to 
deepen what is produced, if the artist is capable of deeply entering into 
the semantic process of symbolization, of subjective construction, from the 
material universe of that place. (herkenhoff, 2012)

In this sense, reflecting on my professional trajectory makes me 
think back more attentively about the paths—some arduous, others 
pleasurable—of discovery of diverse professional routes that have 
enabled my aesthetic and artistic expression, offering the possibility of 
finding new ways to insert myself into the arts field, such as the ex-
perience in curatorial work and art research, and navigating the field 
of museology. The education of the visual artist-researcher, thus far 
brought about via self-teaching, gained a new impulse with my entry 
into the course of Visual Arts at ufpa, a place seen as a site of produc-
tion and exchange of knowledge, above all when open to plurality 
and equitable relationships with other forms of understanding of our 
socially constructed realities.

THE DISCERNABLE STATE OF ART IN THE AMAZON

There is nothing more provincial than wanting to leave the province.
Mário Quintana

 

As I mentioned above, 2008 presented me, as the curatorial assistant 
to the northern region of Brazil, with a schedule of traveling, geared 

with a backpack and one question to ask: What do you expect for the art 

produced in this region of the country? Once, in an informal conversation, 
the curator Paulo Sérgio Duarte alerted me to the risk you run when, cling-
ing to your roots, you fall into the seductive and ingenious trap of thinking 
that everything comes from your region of origin, as if it is the umbilical 
cord of the world. He remembered, on that occasion, someone he knew, 
who, when dealing with any situation, was always immediately reminded 
of his old Paraíba: Paraíba figured as the world’s center of origin.

Taking that into consideration, we can think of the Amazon as the 
world’s center of origin. Keeping this in mind, how we can then compre-
hend the entropic relations of such a peculiar a region, in all its specific-
ities? For if it is not an umbilical cord, it is also not an appendix. What 
do we hope for, then, for art and culture produced in this region of the 
country, this “continent” so coveted and at the same time so unknown? 
This ignorance allows us to imagine [the Amazon] as a vast uninhabited 
area, a profound green abyss—rich in biodiversity and mineral resources, 
but deficient in human experience.

It is the same ignorance that fills cities and makes the people of the 
forest invisible. Ignorance, or, worse, indifference to this region’s historical 
dynamic. Indifference and greed that stimulate great economic invest-
ments, many of them stillborn or bankrupt and abandoned. As the poet 
João de Jesus Paes Loureiro tells us, “official history narrated us, and we 
have been narrated as weak. A history of loss and damage. What is not 
said is that this is not our history, but the history of others: a history of 
others, told by others, presented by others.” (loureiro, 1989, p. 133).

Even those that last have their responsibility for the torturous paths en-
gendered here, where political and economic power in the hands of local 
oligarchies continue to furiously fight to maintain their status quo. Today, 
like yesterday, the power play kills, disguises, corrupts, silences, in the old 
and perverse logic of aviamentos6: the politics of the rubber plantation 

6. Aviamento, an Amazonian term, is a system of merchandise advancement on cre-
dit. It was first introduced in the region during the colonial era, but was used during 
the rubber boom, which consolidated it into a system of commercialization and cons-
tituted a keyword for identity in Amazonian society. After the rubber boom, aviamen-
to became reformulated in less political terms, but continued to be equally dominant 
in all spheres of production. Miyazaki and Ono (1958, p. 269) were clear in this sense: 
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owners. Accompanying the maxim that the only change allowed is that 
suggested by the Prince of Falconeri, a character in the novel Il gatto-
pardo (The Leopard) by Giuseppe Tomasi di Lampedusa: everything must 
change in order for everything to stay as it is. Get some fresh air, change 
addresses, the refinery, the cosmopolitan varnish, but nevertheless the 
usurping superiority will be the same.

Between the Green Hell and the lost El Dorado, there is a possible 
Amazon: one that is palpable, comprehensible, viable. In each mo-
ment we live out the contradictions of our past and those that carry 
on into our present: of the sumptuousness of Europeanized plazas, 
with the raw scent of the city’s open-air markets. The Amazon and, 
consequently, Pará, would never be the same after the 1970s. The logic 
of the big metropolis imposed on the semi-bucolic life of the Belém 
of yesteryear: a city of recognizable faces and short walls. How not to 
think of the Maestro Waldemar Henrique sitting on the benches of the 
Praça da República, a possible connection between so many “Beléms”, 
forcing us to take in this multisensory reality, with ears listening to 
hear, with eyes open to see. Attentive and open eyes, freed from previ-
ous vices. Eyes and ears that see the region as a whole in its innumera-
ble artistic manifestations.

How not to perceive the remaining quilombolas7 and the many and 
rich indigenous ethnicities in the region as creators of culture and art? 
Their art and lives are not limited to shallow readings that don’t see 
them as the protagonists of their own histories. How do we insert them, 
without attempting to interpret them, into the contemporary world? 
How to not tremble at the challenges of understanding the “Treme-ter-

“there does not exist production in Amazonas state that does not have some relation 
to the aviamento system.” Charles Wagley said, in the 1950s, that aviamento was the 
principal structural element that regulated social relations in the Amazon. (wagley, 
1957, p.146 apud aramburo, 1994).

7. Translator’s note: Quilombos are Brazilian rural or hinterland settlements foun-
ded by Afro-Brazilians, many of whom originally escaped slavery. Quilombolas are 
residents of quilombos.

ra”8 [“earth tremble”—earthquake] and its dissonant force? How not 
to tremble when seeing the paintings of Flavio Shiró9, knowing that 
part of his imaginary spilled out over the ancestral rivers and forests of 
what today is Tomé-Açu? What does all of this tell us? How to begin 
telling our art history, ours which is also the world’s? This history, the 
fruit of the intricate relationship between the artistic sensibility of those 
who remained and remain of the innumerable immigrations of people 
who came to occupy the region, and their unleashing of influence over 
always present external thought. In the end, each of us came, at some 
point, to “do the region”, “make the Amazon”10: the Amazon has always 
been, ultimately, a land of immigrants, a foreign land. As in fact, is the 
whole of Brazil. As historian Aldrin Figueiredo puts it: "Belém [and, 
consequently, the Amazon as [as a whole] was always a land of immi-
grants, a foreign land. In January of 1616, when the Portuguese captain 
Francisco Caldeira Castelo Branco founded the city he encountered his 
hosts, the Tupinambá, who today are seen as “natives,” though in fact 

8. “Treme-terra,” [Earthquake] a generic designation adopted here with poetic license, 
for me to refer to all of the Aparelhagens teams that put on parties, mainly, in the popular 
neighborhoods of Belém and neighboring municipalities. In the strict sense of the word, 
“Treme-terra” was one of the denominations of the aparelhagem musician Tupinambá: 
Treme-Terra Tupinambá [Tupinambá Earthquake], Novíssimo Treme-Terra Tupinambá 
[the Newest Tupinambá Earthquake], currently withthe name Fantástico Tupinambá 
[Fantastic Tupinimbá]. Aparelhagens are sound companies, focused especially on the 
creation of brega [a type of popular Northeastern Brazilian music and dance] parties, and 
which came into being with this title beginning in the 1970s. (costa, 2009).

9. The Japanese painter Flavio Shiró first lived in Tomé-açu [a municipality in Pará] 
during his infancy. “To have been born in Hakkaido and move to Pará when you’re only 
4 years old is like waking up in another world: a radical rupture. I have only fragmented 
memories of Japan: the icicles in front of the window; a military parade that I saw from 
the hospital window as a convalescent; the music and party banners thrown on the pier 
and on the boat, saying goodbye, when we left for Brazil... It is in Pará that the world 
beigns to crisply show itself in my memory. I suppose that, even as a child, I must have 
sensed the violence of the move; now the world was no longer white, it was green.” 
Flavio-Shiró responding to Miguel de Almeida (almeida, 2008).

10. Translator’s note: This comes from the Brazilian expression “fazer a América”—“to 
do America”—used to describe imigration to the United States of America during the 
nineteenth century. Here it is used to describe migrating to the Amazon region.
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they were also foreigners as they originated far from the mouth of the 
Amazon. The old landowners did not spring up from the ground. They 
also came from afar, almost always nomads, river boatmen, trailblazers 
of the wild; in the same way, immigrants." (figueiredo, 2004, p. 11).

The diversity of contemporary artistic production in Belém and other 
localities of Pará increasingly attracts artists, critics, and researchers 
from other regions of the country and abroad. This involves relevant 
individual initiatives as well as artists’ collectives. How not to see 
Bragança, Santarém, Altamira? How not to see Marabá, situated in one 
of the regions with the most difficulty in the state, southeastern Pará? 
Marabá always surprises by force of contrast – compared with neighbor-
ing agrarian conflicts, haphazard migration, forest fires. In this adverse 
environment, there is a city that grows, develops and seeks new paths, 
where artists produce with quality and propriety.

The current idea that the biggest challenge faced by these new 
immigrants was the impact with a wild and inhospitable nature hides 
a larger conflict, the conflict between the dominant, already estab-
lished groups and those that had just arrived – a general occupation 
of recently “conquered” territories. Included here are those that arrive 
fragile due to their burden as pioneers, having to make do with few 
resources and experiencing a lack of assistance.

In the same way, contact with the works of Emmanuel Nassar, Luiz 
Braga and Marinaldo Santos was crucial, right at the beginning of my 
career as an artist. To see the paintings of Nassar was a moment of 
epiphany. The quantum “leap” when I realized: this is mine! This also 
pertains to me! Luiz Braga’s colors, the dignity of his characters, they are 
moving. The rebellious inventiveness and informality of Marinaldo San-
tos… inspiring. To discover the importance of Osmar Pinheiro’s research, 
of the poet João de Jesus Paes Loureiro’s conceptual contribution – this 
was also fundamental. In the same way, the respect for the education 
and sensibility developed by so many photographers in their studies of 
Miguel Chikaoka’s photographs – a huge learning experience. These 
artists, together with Paulo Herkenhoff, were responsible for confirming 
an Amazonian aesthetic that was already inside of me, of which I and so 
many others are tributaries. As with people, with books:

How to be objective with a book that you love, that you loved, that you 
read during various stages of your life? Such a book has a history of 
reading. When we re-read, we do not suffer on the same page. We do 
not suffer in the same way – and mainly we don’t wait with the same 
intensity at all of the stages of a life of readership. Can we relive the 
suspense of the first reading when we now know that Félix will cheat? 
The searches in anima and animus don’t offer all life stages of reading 
the same riches. The great books, above all, remain psychologically 
alive. We never finish reading them. (bachelard, 1960, p.72)

Armando Queiroz is an artist and curator. His artistic education took 
place via readings and experiments, participating in workshops and sem-
inars. He has exhibited since 1993 and participated in various group and 
solo shows in Brazil and abroad. Currently he is the director of the Casa das 
Onze Janelas museum in Belém, Pará.
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EDUCATING OR fORMULATING?
by Ana Luisa Lima

“The answer to the question of the meaning of politics is so simple and so 
conclusive that one might think all other answers utterly beside the point. 

The answer is: The meaning of politics is freedom.”
Hannah Arendt

It is every day clearer that orthodox Marxism failed to predict the end of 
capitalism and that when it envisioned a socialist society it did not know 

how to recognize the potential for individuality in that system. There is noth-
ing untimely in this system that seems to take on a new leaf after every new 
crisis. In its current form, weak signals of old ideologies, we are simplified 
into two categories: the haves and have-nots, and this without guarantee of 
any permanence in one or the other. Thus, an unprecedented pressure of the 
subject/subjectivity has caused us to lose even our most basic parameters of 
belonging. There are almost no symbolic conjunctions that circumvent us: 
first collectively, secondly as individuals. Neoliberalism shamelessly made us 
vulnerable to the vagaries of the economy. Be it in the name of governance or 
in the apparently banal decisions of our everyday: nothing escapes economic 

ends. An informed, homogenized population, even if through the discourse 
of singularity, we are part of the great machinery of a system in which our 
innermost desires are transformed into commodities – just look at Facebook.

The signs of weakness that celebrate the author’s death, the end of his-
tory and utopias have caused us to look to the pinnacle of a previous era 
that I’ve come to call the “finus lato sensu,” because the end of all param-
eters seems to us to be an end in itself and this “endlessness” puts us on 
loop, with “no end.” They were the symptoms of the end of a situation that 
enabled the demarcation of time as well as the possibility of awakening 
new positions. To the contrary, this contemporary mode of perception, to 
be [ser and estar11] in the world, really seems to manifest itself as a con-
densed existence of space-time in an exacerbated acceleration that creates 
a circular temporality.

The art world is a mirror of this condition. And the visual arts arro-
gantly vociferate that they are the primacy of art, and—when the discourse 
interests them—a step beyond culture. The fact is that no one is immune; no 
agent (independent or institutional) is free from living under the recurrent 
necessity to adapt to the rhetorical manipulation of the market’s capricious 
character. In capital’s modes there is no longer an inside or outside. What 
we must realize is that actions that subtly turn collective experiences into 
private ones have long been set in motion. In the name of professionaliza-
tion of the field, there are no longer, on a large scale, any artistic endeavors 
in which the collective comes before the private. Symptoms of this are in-
creasingly more legitimate at art fairs and spectacular exhibitions in which 
consumption takes the place of enjoyment. Consumption is nothing but 
a return to a purely retinal perception of artwork. How can we generate 
dialogues, create subjectivities, without this possibility of an aesthetic expe-
rience by the body? It is not a dialogic, creative and imaginative possibility 
that aesthetic experiences of art can eventually be imagined collectively? 
Responses to these questions can perhaps account for this dangerous 
process that has caused art to lose its symbolic value to be increasingly 
restricted only to market value.

11. Translator’s note: In Portuguese, ser is to be (permanently, to exist) while 
estar is to be (temporarily, momentarily).



136 137

Another question, an offshoot of the previous, that occurred to me is: 
are issues related to curatorial work only symptoms of the capitalist form 
in which art has been engulfed? Notably, in the name of professional-
ization of the field, the phenomenon of artistic production is no longer 
something that pertains only to the artist in their studio. Apparently, 
artistic production no longer exists without institutional-marketing medi-
ation that fills the double function of naming (legitimizing) and creating 
demand. So, following this logic, the curator is less of an agent and more 
of an operator of this large machinery.

If current curatorial production is only a symptom of a way of being in 
the world that is dictated by capital, another thing is certain: the path that 
art follows is a symptom of this curatorial form. What we can say about 
this is that artistic production trapped in this game of demand and legiti-
mization has allowed itself to repeat in procedures and aesthetics. Do such 
repetitions give space to a vulgar formality in which it becomes irrelevant 
to want to alter the suffixes of the already given root words, or not?

The structure to which art has succumbed is so schizophrenic that 
artwork—where it moved a priori and was itself the production of knowl-
edge—in current forms has become only something of laudatory rhetorical 
manipulation with a final goal of speculation of its market value. In other 
words, the artist was the symbolic producer that generated, around him/
herself, the production of knowledge, and not the contrary. Encountering 
artistic production, the curator, the art critic and the public altered the 
suffixes of the grammatical roots produced by artists. So the aesthetic vo-
cabulary was also political, because it involved the dialectical construction 
of cultural agents (artist, critic, public, curator, etc.).

In current conditions, the market has specialized itself in creating 
demands for artistic production with adjectives (digital art, political art, 
performance art, life art, etc.), in such a way that curatorial projects and 
cultural grants have come to impose the aesthetic vocabulary that the artist 
will use. This scenario increasingly takes place with such naturalness to the 
point of compromising the artist’s trajectory, beginning with their educa-
tion. Now, there are many colleges and open art courses that invest a good 
deal of time in classes on portfolio building and applying for grants. So, the 
inevitable question follows: do investments that have increasingly been 

done in the name of professionalization contribute to the education of the 
artist or merely the formulation of their work?

I cannot imagine another way of perceiving art as anything but po-
litical. I think it is no longer necessary to say that art that wants to be 
political has to do merely with social content or party engagement. Quite 
the contrary, it seems to me that politics in art increasingly concern the 
dialectic reinvention of vocabularies, of ways of perceiving, of the estab-
lishment of public spaces. I should also say that public spaces are not only 
those in which, in theory, anyone can come and go, but those spaces in 
which people have the full faculty to exercise their right to speak, which 
is by nature a political exercise. As Hannah Arendt alerted us: “isonomia 
does not mean that all are equal before the law or that the law is equal for 
everyone, but that everyone has the same right to political activity; and 
this activity in the polis is preferably an activity of mutual conversation.”12

With this in mind, I propose a look at current Brazilian contemporary 
art. Contrary to what one might imagine, there does not in fact exist a rift 
between the historic moment of the 1960s-70s and the present day. Only 
the forms of current creation seem to be taking opposite directions than 
those [of the 1960s-70s] did, though they are still ultimately in the same 
direction. Now, Nova Objetividade13 was the collective social base from 
which every artist’s unique work developed. Today, thinking as much 
about the majority of the work you see as about artists’ discourses, the 
base that drives creation is an individual, private, and subjective matter, 
but through its form a collective subject develops.

If at that earlier time, the struggle for political rights was what cre-
ated the desire to transform a constructivist aesthetic experience into a 
collectivity, in this present moment in which we are subjected to an in-
creased dismantling of our civil rights, to which we have been subjected, 
artwork that claims subjectivities—and at the same time gives voice to 
alternatives—occupies a more relevant place in regard to the political 
health of civil society.

12. Arendt, Hannah. "What politic is?", 1950

13. Translator’s note: Brazil’s “New Objectivity”
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At a time in which the parameters of belonging have been reduced to 
economics and the presentation of the subject, rather than its represen-
tation—registered in the most diverse historical, political and social land-
scapes—the most urgent collective aesthetic program we have today is art 
that calls for a “new subjectivity.”

Ana Luisa Lima is an independent researcher and art critic. She holds a 
degree in Fine Arts from the Universidade Federal do Recife (2009). She has 
been the editor of Tatuí magazine since 2006 and has acted as an art critic of 
the exhibition space Sala Recife (Pernambuco). She is a member of the Centro 
de estudos Desmanche e Formação de Sistemas Simbólicos – desformas (Escola 
de Comunicação e Artes – Universidade de São Paulo, since 2010). Currently, 
she is part of a critics’ group at the Centro Cultural São Paulo.
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CONCERNING ThE 
(MIS)EDUCATION Of ARTISTS 
IN BRAzILIAN UNIVERSITIES: 
A DISCUSSION ON ThE ART MARKET 
AND ThE OppOSITION BETWEEN 
ThEORY AND pRACTICE
by Luciana Paiva

I imagine that one of the main reasons someone would pursue higher 
education in the fine arts is the fact that they want to deepen and 

discuss their practice, thereby ensuring they are not isolated in their po-
etic research. Although the university is an institution that legitimizes 
artists by giving them a degree in exchange for some occasionally pain-
ful concessions—such as formatting one’s research based on outdated 
scientific models—the search for a site of communication and exchange 
seems to be a genuine motivation.

I say this because we know that it is not necessary for the artist to 
seek this formal education, as other institutions and forms of legitimiza-
tion can guarantee this profession as well. Moreover, to have taken uni-
versity-level art courses does not guarantee a career as an artist, which 
is linked to, among other factors, a whole system of legitimization and 
exchanges that require persistent work in the area. And, as if that were 
not enough, academic education runs the risk of imprisoning one’s re-

search; of the bureaucratic search for a quantitative model that requires 
the constant presentation of results and submission to evaluations.

But still, higher education art courses seem to be a constantly popular 
option, keeping in mind that younger generations increasingly seek 
academic educations. This brings us, however, to thinking of two possi-
bilities that justify the predilection for this type of education.

The first is that the market legitimizes artists that have first been legit-
imized by universities; keeping in mind that the majority of artists who 
achieve a reasonable success—who win national awards and show in com-
mercial galleries—have graduated from institutions of higher education.

The second possibility is that the university remains a place that 
sustains the opportunity of maintaining one’s artistic practice outside 
the confines of the market by offering complementary opportunities for 
research and teaching. Additionally it provides, if only basically, a space 
for discussion about production, which other public institutions such as 
museums or cultural spaces almost never offer. 

Both possibilities offer partial explanations that are nonetheless nec-
essary for rethinking the role of the artist’s university education, and 
while they seem to oppose each other, they coexist as possibilities in 
the majority of programs. Therefore, be they legitimizing institutions 
for artists or as “guarantors” of production, many higher education art 
courses still aren’t adapted to the extremely relevant questions about 
an artist’s education that must be reevaluated and integrated into 
curricula and into the concerns of academia. I speak specifically of two 
points: a discussion about the art market and the opposition between 
theory and practice.

In relation to the first point, I don’t intend here to defend a refor-
mulation of the curricula of Bachelor of Fine Arts courses so that they 
train artists to produce for commercial galleries or learn how to best 
finish their work, to create attractive projects, to construct convincing 
discourses, etc. This would greatly restrict an artist’s education. But that 
doesn’t mean that any arts course worth its salt should not offer at least 
an introduction to copyrights, contracts, laws and regulations relating to 
the area so that students can later professionally deal safely within the 
market and have their production circulate whether or not it complies 
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with established norms. This should be a responsibility of educational 
institutions as legitimizing institutions. Deprivation of this knowledge in 
arts education generates enormous alienation for the artist and conse-
quently for the critical positions they take.

“Dignified conditions are required for the profession, returning the 
main actor to their rightful place. The artist must be conscious of this 
necessity, understanding an obvious point: the system would not exist 
without their presence. Herein is their power.”14

 The opposition between theory and practice is a theme that encom-
passes various arts courses and is closely related to the above subject. 
In many ways this opposition determines the evaluations undertaken in 
universities—as much as within courses as by the regulatory institutions 
to which courses are subject. And at its core remains a hierarchical 
model that values theoretical production (publications, participation in 
conferences, etc.) at the expense of artistic production (exhibitions and 
events where artists show their work).

It’s not necessary to have experienced the inconsistency of this 
model to know that its permanency is totally unjustifiable in bfa 
courses and that the incomprehension of the importance of leveling 
out theoretic and artistic production (if the two can really even be sep-
arated) reinforces the supposed irrelevance of discussing the market, 
addressing the role of the artist and recognizing artists as professionals 
with rights that must be respected. If the structure of course evalua-
tion places artistic production on the backburner, how to ensure that 
the artists themselves will respect and appreciate their space? Addi-
tionally, bfa courses train other professionals as well—art handlers, 
producers, assistants, among others—but the very structure of teaching 
ultimately provides a bad example of how artistic production should 
be understood by these professionals.

14. In a recent text for the exhibition catalog of Duplo Olhar (2014), the collector and 
lawyer Sérgio Carvalho calls attention to “the disdain for laws that guarantee the basic 
rights of artists” in the majority of commercial relations in the field. The exhibition in 
question presented a selection of his collection under the curatorship of Denise Mattar 
at the Paço das Artes, São Paulo.

Universities have, however, the power to establish a social and critical 
role in the higher education of artists and other professionals in the area, 
but for this they must offer the necessary tools and information rather 
than propagating knowledge accommodated and formatted within a 
structure that artists themselves critique. With these changes perhaps 
we could really see the university as an ally to artists, not distancing 
itself from their research but instead embracing and discussing the scope 
and complexity of their professional work.

Luciana Paiva is an artist and researcher. She holds a undergraduate 
degree in Fine Arts (2006), a Master’s degree (2010) and is a Ph,D candi-
date in Contemporary Poetics from the Universidade de Brasília (unb). She 
participated in the Programa Aprofundamento da Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage (Rio de Janeiro, 2011). Currently she is a professor at the 
Universidade Aberta do Brasil – uab/unb and was also a professor at the 
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes – fadm.
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SEGREGATING ThE SENSIBLE15

by Amilcar Packer

I would like to begin by making a few comments to put “The Artist as 
a Producer of Oneself,” into perspective. This is the title of the panel 

discussion in which Divino Sobral, Pedro França and I participated on 
March 30, 2014. I do so particularly in relation to the general title of the 
seminar Longitudes: a formação do artista contemporâneo no Brasil, which 
took place at the Casa do Povo, and of which our talk was part, also tak-
ing into consideration Mariana Fernandes’ observations and other points 
that were raised during the presentations. Taking Ricardo Basbaum’s 
suggestion, we will use the plural, saying instead “Artists as Producers of 
Themselves,” to which we would like to add a question mark, turning the 
title into a question, a doubt.

The main idea of these paragraphs is to trace some lines—perhaps 

15. The text above is a version of the written material i used as a basis for the talk given 
during the seminário Longitudes. Back and forth between written and spoken versions, 
it is printed here as an invitation and a provocation for future conversations.

somewhat disjointed, perhaps only flying above the surface—to sketch a 
possible panorama of discussion on education, formation, and learning, 
specifically in the context of artistic practices, but not limited to them, and 
with the intention of revealing some structures and presuppositions that 
have been naturalized, or are in the process of being naturalized, that we 
believe should be analyzed and operated in the reality of their historical, 
social and cultural processes and phenomena. We do this assuming certain 
limits of time, space, and capacity, as surely the following elaborations 
require in order to be properly detailed, unfolded and problematized. In 
any case, we propose this hoping that the following paragraphs will unite 
practices and ideas that seek to contribute to neutralizing, subverting, 
deprogramming, altering and undermining the dominant politics of pro-
duction of subjectivity that Western thought imposes worldwide.

Art, the arts, artistic practices, artistic perspectives, these are narra-
tives and counter-narratives, explanations, complexifications, creation of 
worlds, ethics, the market, problem formulations, ontologies, speculation, 
pastimes, financial speculation, aesthetics, careers, decoration, pretexts, 
egocentrism, activism, profit, interaction, connivance... It seems that to 
unite artistic activities or propose a type of general analysis as a supreme 
theory that can account for the complexity of the phenomena to which 
we refer when we speak of “art”—such a theory would have to subsume 
the implied diversity of practices and ways of life that must be considered 
in their differences and complexity and as an undetermined set of trans-
generational and extemporaneous agencies—is a task that can only be un-
dertaken if we deliberately decide to reduce the heterogeneity of artistic 
perspectives in the defense and perpetuation of a theory or analysis. The 
power of our assertions lies in the possibility that they can be the tools 
that continuously intervene in the world’s urgencies, more than being 
definitive truths about the world.

The homogenization of ontologies of the concept of nature and a 
narrowing of perspectives in Westernized monocultures are ancient 
processes whose contours were outlined in Greek antiquity and have 
since delineated the historical construction of the narratives that con-
stitute and traverse Western modernity. The expansion and dissemi-
nation of what has been called Western instrumental reason or ratio-
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nality grew exponentially through the management of colonial empire 
systems—impositions of ways of life—that sought the annihilation of 
differences, slavery, exploitation and genocide, particularly of Amer-
indian indigenous populations, and by means of massive deportations 
of individuals from the African continent. In the twentieth century, 
this ideology accelerated its processes of hegemony and dominance, 
updating itself in the context of the era via military dictatorships and 
other fascist and totalitarian regimes that spread throughout the world, 
in addition to the imposition of economic regimes that promoted 
dependency, debt and underdevelopment. These regimes which, since 
at least the end of the 1970s morphed into neoliberal systems, are based 
on speculative finance capital and on globalized markets and their 
voracious search for unlimited growth and profit via the unrestricted 
exploitation of animal, mineral and vegetable resources, holding the 
seizure and instrumentalization of inventive and imaginative forces 
as their privileged strategy. In this context, it is imperative that we 
understand the positions and functions occupied by artistic practices 
and their practitioners, and their implications in the segregation of the 
sensible. It is also imperative to unite forces to combat this situation, 
but we believe that for this we need to begin by avoiding the formu-
lation of analyses and theories as if they were definitive and complete 
descriptions, truths imposed on reality. Likewise, we must cease to 
operate via the ideology enforced by the logic of Western instrumental 
reason/the processes of Westernization in order to establish an ethics 
of existence and proceed with the decolonization of thought.

Artistic perspectives, like all human activity, do not escape, do not 
exist on the margins nor are they outside of or safe from historical 
structures and their systems and machinery. The arts do not have a dif-
ferentiated status, one that is special and independent from the social, 
political and cultural systems of which they are part and in which we 
are immersed. Demanding or claiming any type of immunity, exclu-
sive or extraordinary power through the arts is doomed to failure and 
frustration. Which is not a problem, because art is not here to save 
the world or to solve its problems. But if we are able to leave behind 
the Manichaeism of “all or nothing,” perhaps we can conceive of 

artistic practices that can contribute to the creation of conditions and 
mindsets, which, though insufficient, are conducive to the emergence 
of processes of invention, empowerment and emancipation. The fact 
that a good part of artistic practices are too embedded in the society of 
spectacle and actively participate in the promotion and production of 
segregationalist capitalism does not signify, in my view, that we need 
to completely abandon the arts, in the same way that it would not 
seem wise me to completely abandon medicine, though this too plays 
part in a capitalist system of exclusion and maintenance of the status 
quo. Could it be that the existence of the cognitariat invalidates the 
work of the intellectual, or will it require an extra effort? In identify-
ing that official history is the history of the winners, a historicism, a 
biased picture that works as a form of power16, Walter Benjamin at no 
time intended to abdicate the task of the historian, but instead to prob-
lematize the construction of historical narratives, revealing the struc-
tures of power involved in such narratives in order to combat them, 
and above all to indicate that there exists an immense work ahead to 
be done, that which we are responsible for taking into consideration 
in the future, present and past. The question that arises is one of ethics 
rather than morals, as it does not intend to form judgments on content, 
but instead to establish criteria for operation and engagement. As such, 
it makes less sense to ask if the arts are political than to inquire about 
the type of politics being produced; about what type of practice are we 
referring to? What are its modes of existence? Of action? Its connec-
tions with other systems? What does it produce and reproduce? Which 
politics of production of subjectivity does it support and articulate? 
What are its competencies and consequences?

But returning more specifically to the title of this seminar, “The Edu-
cation of the Contemporary Artist in Brazil.” This formulation already 
seems to relativize some presuppositions of what makes artists, artists; 
or at least partially, since punctuating artists’ education signifies that we 
cannot, as previously, base artistic activity on natural and innate talents, 

16. benjamin, Walter - “Theses on the Philosophy of History,” 1940.
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much less in fate or divine intervention, or at least that is to say that these 
characteristics and qualities are no longer sufficient to determine what 
makes artists, artists. There exists education in open schools, academies, 
universities, museums, cultural centers, Bachelor’s, Master’s and Doc-
toral programs, and abounding workshops. There is a whole market that 
offers specialized training for artists, and which is very much capable, 
or at least promises to be, of inserting them into specific, exclusive and 
hermetic systems, open only to the initiated or their friends. So what 
type of market reserve exists in the education of the artist? We cannot 
continue to sustain the romantic figure of the artist as a special subject 
who responds to innate or natural talents, or that these subjects are more 
sensible than the majority of mortals, and that this differentiates us/them 
in the world, or predestines us/them to the craft, and much less can we 
maintain the idea that artists are autonomous, independent and immune 
to the innumerable determinations and inflections to which the rest of the 
mere mortals are subjected; these determinations are physical, chemical, 
biological—and why not, also supernatural—but doubtlessly and above 
all, ontological, i.e. cultural determinations. We don’t believe that artists 
are producers of themselves, or at least no more than any other individual 
in the world, and even if they were, in some restricted way, I don’t believe 
that our efforts should go in this direction of “producers of themselves.” 
The question about if something is art or not, if someone is or isn’t an 
artist, if something makes or doesn’t make someone an artist, should 
interest us less—perhaps shouldn’t interest us at all—than questioning 
and thinking about what type of art we are dealing with? What are the 
practices involved? How is it accessed and how does it grant access to 
means of production and distribution? How do these activities articulate 
themselves? How do they articulate themselves in different contexts and 
worlds? What are their implications and consequences? What type of 
world are they producing?

The idea of production of oneself is not universal and much less atem-
poral, and has been analyzed as part of what we can call the historical 
construction of subjectivity. In this context, belief in the production of 
oneself configures more specifically with the liberalism that evolved into 
neoliberalism at the end of the twentieth century, when man saw himself 

and created himself as his only master, free of any divine interventions 
whatsoever, potentially in control of everything that can affect him, ca-
pable of supposedly infinite self-perfection, alone in his absolute respon-
sibility for himself, the site of risk calculation, of investments, and above 
all, of profit. Contemporary individualism constitutes itself in the distinct 
form of the notion of the individual, or the subject of other eras, not only 
via the erosion of previous powers attributed to transcendences and to 
natural phenomena and forces, but above all for a type of scientification of 
the world that restricts life to chemical biologism, carrying in its wake the 
knowledge to control and dominate, subordinating the universe to man’s 
will; everything can be calculated and measured, modified, produced and 
above all, reproduced. In the neoliberal vision, this synthesizes itself in 
the figure of “oneself” as a site of autonomy, where the image of artists “as 
producers of themselves” is based on the notion of performance, under-
stood as efficiency and productivity. In this sense, to say that the artist is 
a producer of oneself is to be aligned with a belief in the autonomy of the 
production of the subject via their own will; it is to believe in a subject 
that already exists, that wants to and can improve as an individual and 
professional, independent of other forces outside of themselves in a type 
of autarchy of the nation-state subject, which can well be coupled with 
the Cartesian notion of the subject that conceives of and entangles knowl-
edge and creates the world, or of the autonomous determinations of the 
Kantian transcendental subject. It’s worth asking to what extent these 
historically produced subjects of Western reason uncritically adhere to 
neoliberalism, in its total availability and excessive humanism, in service 
of globalized speculative finance capitalism. 

As Augusto Boal said, “I have sincere respect for those artists who dedi-
cate their lives exclusively to their art—it is their right and position!—but I 
prefer those who dedicate their art to life.”17

But can we understand this panel’s title in a relative sense? That is, to 
what extent can we speak of the artist as a producer of oneself if they are 
determined by their education, and in good part this education is not of 

17. Boal, Augusto – The Theatre of the Oppressed, “The Oppressed and the Oppressors”
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their choice but is imposed on them? It is necessary to take into consider-
ation that the social function of artists has been increasingly guided in re-
sponse to the specific interests, demands and necessities of systems such as 
globalized finance economy, its speculative markets and the unequal and 
unjust social division of labor and wealth, with its specific codes, statuses, 
and other markers of distinction. In thinking of the notion of “production 
of oneself” as production of the artist and their image, it’s also impossible 
not to consider the type of work done by galleries, curators, public and 
private institutions, and increasingly, by private collectors. In this com-
plicated and tendentious scenario, we see the predominance of systems 
of legitimization that attend to private interests, where profits, status and 
power are privileged criteria, much more so than the declared critical 
intentions of artists and even much more so than the talk attributed to the 
autonomy of objects, materials and immaterials, actions and initiatives. 
The artist is not a producer of oneself, they are part of a site of production 
of a function, socially valued both positively and negatively, which in 
many cases allows for financial speculation. This undoubtedly accom-
panies a global trend towards privatization of instruction and education, 
with all of its possible consequences.

But, if knowledge is not content, or at least is not restricted to this type 
of existence; if it is not something that can be simply transferred from one 
person to another like an asset or possession, perhaps we can conceive of ed-
ucation as a continual and relational activity, like a mutual, multidirectional 
learning, that takes place via variations of states and relations, which can 
exist via symbiosis, exchange, mutuality, identification, transfer, negation… 
To be an artist should be to assume a continuous state of education and 
research, of learning and production of knowledge; ethical experimentation.

Education in our Western, Westernized and Westernizing context—in 
which neoliberalism is increasingly dominant—presents itself as being a series 
of formal and systematic operations of filling a need, a lack, something that 
is empty, like a blank sheet of paper. As if a blank sheet of paper was blank… 
To learn anything can thus be considered an operation analogous to copying 
a file or installing and upgrading a program, or an operating system, or at 
least this seems to be the informational standard that increasingly structures 
education and instruction.

The historical privilege of education in modern societies has become a 
right and obligation, and continuing in this direction ended up opting for 
a serialized, uniformed and generational formal education, a choice that 
in part offers itself to easy instrumentalization by states and, opportunely, 
by labor markets, that keep in sight its potential for social engineering, an 
ideological apparatus for the creation of professional citizens who respond 
specifically to the demands imposed on them by the unequal social system 
of distribution of labor, and consequently, of wealth. In the context of in-
struction, transfer [of knowledge] occurs via pedagogical devices, schools, 
other educational institutions, and by their employees and agents: teachers.

But the origins of this type of education are much older than mod-
ern societies and of the market as we conceive of them and know them 
nowadays, in the sense that it is impossible to attribute to them all of the 
inflections about formal and informal education, and in this we must put 
into perspective the notion of education as part of a humanist project, as 
part of Western metaphysics, which holds education as a fundamental 
civilizing process of the taming of nature, making a place for the anthro-
pocentric civilized subject.

This is to say that the systems of education don’t only (re)produce 
the social system of classes, but that very much in addition to this, in its 
humanist implications, they serialize, uniformalize and universalize the 
normative civilizing process, guaranteeing that humans are humans, that 
is, who incorporate a certain type of specificity of the anthropophalogo-
centric human, whose construction can be geographically and historically 
localized, who increasingly assimilates the figure of a subject capable of 
socializing, of being fluent and conversing via language, of contributing to a 
productive society, consuming and acquiring debt. The education of artists 
corresponds to this civilizing logic—“syphillizing,” as a Peruvian shaman 
once told me—and in this, a good part of artistic practices don’t only share 
the celebrated unified multiculturalism in the unilateral concept of univer-
sal human nature, but they also create and sustain this world at the expense 
of existing others and many more that could be possible. In this direction, 
perhaps it would be interesting to think to what extent the education of 
the artist participates in the standardization of civilized human forms and 
norms. For whom, for what, why do we make art?
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For Deleuze, the writer does not write to become a writer but to be-
come something else, for writing is first of all the possibility of entering 
into a stream of mediations, it is becoming, devenir. In a parallel sense, 
it’s worth inquiring: what does education desire, and especially, what 
does the education of an artist desire? To create artists? And if, pardon 
all the citations, for Lacan18 the big question that arises in clinical prac-
tice is the desire of the analyst, then here, itself the ethical consistency 
of psychoanalysis in transposition, it seems fundamental for us to ask: 
ultimately, what do artists desire?

Amilcar Packer holds a ba in Philosophy from the Universidade de São 
Paulo (1999), and is a Master’s student in Clinical Psychology from the 
Núcleo de Estudos da Subjetividade da puc São Paulo. He regularly collab-
orates with self-organized initiatives such as Como_clube, Casa do Povo, 
and capacete, where he was co-director of the artists’ research residency 
program between 2011-2013. 

18. Lacan, Jacques – The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, 1978 [English 
language version].

DEGREELESS AND UNDEfINABLE: 
ThE ARTIST-CURATOR-RESEARChER
by Divino Sobral

Speaking about my education as an artist is a bit embarrassing and 
complicated, due to the fact that I intentionally chose against formal 

means of study.
Firstly, I think that this reflection implies departing from individuality 

towards collectivity to reflect the condition of self-education present in 
the expressive segment of contemporary art production in Goiás; self-ed-
ucation that I share with other artists of my generation who began their 
careers living and working in Goiânia, a place in which for some time 
self-education was seen as the best option for these young artists (generally 
coming from the working classes) who in fact wanted to become profes-
sional artists. Perhaps it’s a local tradition begun by Siron Franco, who, 
without a university education became a widely renowned artist both in 
and outside of Goiás. A tradition that gained popularity through artists who 
emerged in the 1980s, such as Edney Antunes and Luiz Mauro, and during 
the 1990-2000s [with artists such as] myself, Marcelo Solá, Pitágoras Lopes, 
Rodrigo Godá, Sandro Gomide, and more recently the young Evandro 
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Soares. We are all artists who refused to enter the existing bfa courses in 
Goiânia, who trained in solitude or through interaction within groups, tak-
ing an open course here and there with expressive contemporary artists. In 
this way, perhaps we may consider self-education as a local characteristic 
that has much in common with the Seminário Longitudes during which we 
will discuss the regional specificities of the immense and diverse Brazil.

There are many factors that influenced our formation (or misformation?) 
of the local self-teaching framework. One factor that I think is important to 
consider is the situation of the Instituto de Artes at the Universidade Fed-
eral de Goiâs (ufg) during the 1980s and 90s, which was unable to attract 
artists as it had an anachronistic structure of instruction, inherited by the 
fine arts, and a faculty of inexpressive professors, from an artistic point of 
view, who were still employed by vestiges of the military dictatorship.

Here is a good place to speak a bit about the history of higher arts 
education in Goiânia. In 1952 the Universidade Católica founded the Escola 
Goiana de Belas Artes. At the beginning of the 1960s an offshoot of this 
school, targeting public education, created the Faculdade de Belas Artes, 
which was connected to the Universidade Federal de Goiás. Between 1960 
and 1972, Goiânia had two institutions of higher arts education, until the 
transformation of the Escola Goiana de Belas Artes at the Faculdade de 
Arquitetura by the Universidade Católica de Goiás.

However, the Instituto de Artes da Universidade Federal was structured by 
the repressive policies of the military dictatorship at the beginning of the 1970s 
and its function quickly ceased, graduating few artists. Another fact worth not-
ing is that among the original group of the college’s faculty were many self-edu-
cated artists, and the justification to receive them was the fact that the artist did 
not need a diploma to be an artist, as I related in an interview with Professor 
Orlando de Castro, one of the college’s founders. This did not take place only 
here, since the teaching of art in the country was also structuring itself in other 
states and there was an enormous lack of artists with higher education degrees.

To conclude, I point to the change of the Instituto de Artes’ nomen-
clature to the Faculdade de Artes Visuais da ufg19, which occurred in the 

19. Translator’s note: from the “Institute of Arts” to the “College of Visual Arts”

second half of the 1990s, and the subsequent substitution of the fine arts 
for the concept of visual culture, the opening of courses in fashion, graphic 
design, interior design and more recently, architecture. With this change, 
the role of workshops on practical skills and theories of art history were 
minimized, accentuating theories of visual culture that can be far removed 
from the realm of art. Specialized courses were also implemented, Master’s 
and Doctorate degrees, but the majority of those who sought these degrees 
were educators looking to become further qualified, and it was very rare to 
see artists in search of degrees and a higher education.

And so, in Goiás between 1980-2000 there were few contemporary 
artists who graduated from institutions of higher education. It seems 
that schools did not contain the elements that interested artists, and in 
some ways they were unprepared to receive them. Currently, with job 
opportunities for professionals with degrees in the visual arts mainly 
available as college faculty positions in a range of areas, the majority of 
the young generation of artists seeks university degrees without even 
considering the possibility of self-education.

Returning to the specific case of my education as an artist, my 
schooling took place in public libraries and in my studio, with a few 
open courses that contributed greatly to the widening of my perspec-
tive and my understanding about my work and contemporary art. It 
also took place in my coexistence with a group of artists, some of them 
tightly connected to colleges, engaged in reflection and practice of 
contemporary art within the cramped confines of Goiânia. In the ab-
sence of an institutional education, I saw myself as obligated to deepen 
my work and knowledge. I became more demanding of myself.

I researched and experimented until my work became ready for ex-
hibition, studying other artists’ work, writing critical texts and curat-
ing, all of which educated me and simultaneously allowed me to enter 
the arts circuit professionally. I believe that one’s education never 
ends: every new series of work, all research undertaken, every exhibi-
tion curated, we are always learning something different. What’s more, 
this all has begun to take place at very fast paces in today’s world.

Although far from college, I postulated for myself an artist’s position 
as an intellectual and activist in the arts circuit. Residing in a city in 
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which theoretical activity was absent or rigid, where the teaching of 
art history was nearly non-existent (and continues to be so) and where 
critical and curatorial practice never really existed, I saw myself as ob-
ligated to prepare to develop some of these endeavors. From the begin-
ning I have sought a deepening of the processes of research, reading, 
and creation of texts; I seek both to reflect on my own practice and on 
the work of others; I seek to curate and therefore can make a con-
nection between art criticism and the creation of an art environment; 
I seek to critically intervene in the circuit, to shift perspectives and 
concepts towards history and contemporary practices; I seek to inter-
vene in the operations of institutions, proposing ideas and partnerships 
for projects; I seek to discuss public policies for our area. Ultimately, 
I believe that it’s up to Brazilian artist to undertake a wide range of 
actions, especially those who live and work in cities where diverse and 
specialized endeavors of the arts circuit remain to be seen.

In twenty-five years of activity, aside from producing my artwork, I 
worked in practically every area of the arts circuit: exhibition assem-
bly; museography; education initiatives; criticism; curatorship of group 
shows and national art salons of contemporary Brazilian artists; mono-
graphic exhibitions of modernist artists from Goiânia; the publication 
of texts in catalogues, newspapers, academic journals and books; 
organization and participation in seminars and talks; direction of the 
Museum of Contemporary Art of Goiás. Ricardo Basbaum’s concept of 
the “artist etc.” applies to my way of doing things.

I believe that from the moment in which I was absorbed by cultural 
institutions, invited by universities like the Universidade Federal de 
Goiânia, the Universidade de Brasília and the Universidade Federal do 
Rio de Janeiro to speak or publish in scientific journals, and became a 
subject of studies and Master’s dissertations at the Universidade de São 
Paulo and ufg there occurred a process of legitimization of my type 
of education, of my work and my theoretical production, which took 
place without obligations to meet deadlines and protocols.

I’ll conclude my talk by saying that I find it funny when I enter 
academic environments and they call me Professor! I am not a profes-
sor! Though at times I do desire to open a space for reading, reflection 

and joint discussion, for guidance in the creation of artwork, and thus 
to educate young artists. Because, yes, I do believe that it is possible to 
guide and instruct artists.

Divino Sobral has been an artist and independent curator since the 1990s. 
His artistic work is comprised of drawing, painting, sculpture, installation 
and performance. His shows include: Antarctica Artes with the Folha de 
São Paulo, São Paulo 1996; 8th Havana Biennial, Cuba, 2003; Heterodoxia 
Lima (Galeria ArtCo, Lima, Peru, 2005); Americas Latinas: Las fatigas del 
querer (Milan, 2009). His solo exhibitions include: Onde o tempo se bifurca 
(Museu de Arte de Goiânia, 2010), and Recordações de uma paisagem não 
vista (Centro Cultural Banco do Nordeste, Fortaleza, 2010). 



162 163

ThE ARTIST AS pRODUCER Of ONESELf
By Pedro França

To speak briefly about my education—as this is one of the subjects of the 
seminar discussion—far from considering myself an autodidact, I stud-

ied art by taking courses at the Escola de Artes Visuais do Parque Lage. I 
went there by chance, someone had told me about it, and because I liked to 
draw I took drawing classes for some time. Early on there I took classes with 
Fernando Cochiaralle and Anna Belle Geiger, which is when I began to take 
interest in studying art history and theory more independently.

I studied mainly at libraries. The library at the Centro Cultural 
do Banco do Brasil (ccbb) in Rio was very good and accessible. The 
Museu de Arte Moderna’s library also was very good, but inaccessible. 
Other libraries were accessible, but were not very good. I spent a good 
portion of my time there over several years. And I produced work as 
an artist. During this time I worked with friends close in age that I had 
met at Parque Lage. At the time, what called my attention were things 
like the Atrocidades Maravilhosas or Agora, Capacete, etc. These were 
the things that I saw that were disconnected from the university. It 

was more like research on urban intervention, or on collective forms 
of action and production.

I graduated with a degree in Industrial Design, but my artistic training was 
born in this way, through these courses and by working together with others. 
And during college I began to take an interest in history and art theory, though 
not in curatorial studies. At first I didn’t even know what that meant. And, by 
chance, I began to teach classes in Art History at the Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. Reynaldo Roels was the director and the school existed in a zone 
of invisibility from the point of view of the state government, who adminis-
tered it. It was an institution that nobody gave any credit to, and in some ways, 
this allowed it to be freer. When I began to give classes in Art History, and to 
study more and more history and theory, I came to the conclusion that my 
work as an artist interested me much less than did writing. I thought that the 
work of writing, of thinking, or of curating was equivalent to the work of the 
artist. A bit like what Divino [Sobral] said. It was just a change of material.

It was with this belief that I came to São Paulo at the invitation of Agnaldo 
Farias and Moacir dos Anjos to organize the events program for the 29th 
Biennial. It was a radical curatorial experience. And it was after this that 
I decided to no longer curate, turning back to artistic production by the 
following year. This was in 2011. The motive was to have understood that 
theoretical or curatorial work is equivalent to the work of the artist. In my 
view, the work of the curator involves the knowledge of how to make the 
best possible mediation of a work of art, to guarantee the conditions of its 
presentation; and all of this according to rules that they did not create. The 
curator has to negotiate with the institution and its financial bodies, its board, 
etc., and with artists. The curator’s job is to render the impossible possible.

I think the work of the artist is a bit different, involving the responsibility 
of inventing the rules of one’s own occupation. That is to say, to invent not 
only the way in which the work is done, produced, etc., but also the way in 
which the work circulates, the way in which it is presented. Ultimately, it is 
to manage the way in which the work is appropriated and received. Divino 
Sobral just said this. Yesterday Ricardo Basbaum also spoke about this—
about the importance of the artist having to take charge of certain aspects 
of their work’s meaning and how, often, this inflationary dimension of the 
art world tends to transform it. 
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I don’t know if I would use the word “meaning” for this. That is so 
say, the meanings of a work of art may permanently escape our reach, 
but the artist is certainly responsible for the conditions of presentation 
and circulation of their work, at least while they are alive. And the 
smartest prepare for what will happen afterwards.

When Mariana Fernandes proposed that I speak about this idea of 
the artist as a producer of oneself, I understood this expression in two 
ways. On one hand, the artist is the person who produces him/herself 
as an artist, whether in their studies, the way in which they carve out, 
model, and form the conditions of production and the space of circula-
tion and presentation of their own work. So, there exist many artists—
and there are many artists that don’t exist. And these should also be on 
our horizon.

On the other hand, this expression also makes me think about the 
idea of the artist as a manager of oneself. Producer in the sense of a 
cultural producer, a producer of exhibitions, manager of oneself, of 
their own career, ceo of their studio. I think that these two meanings 
are close and, certainly, I think that the majority of us here have a bit 
of both. But they do differ. That is, the artist as producer, understood as 
someone who produces him/herself as an artist, who invents, models, 
transforms the conditions of production and circulation of their own 
work, and the artist as the manager of their career. I want to begin with 
this second understanding (the artist as a producer of oneself – manager 
of their career-life) and later return to the first (the artist as a producer 
of oneself – responsible for every decision and step taken in their work).

1

Certainly, one of the explanations for the way in which contempo-
rary capitalism advanced on every aspect of life and spread to every 
corner of the planet—in general without meeting a strong resistance—
transforming relations of work, production, etc., is found in the capac-
ity it showed to absorb the semantic structure of contrary discourses of 
previous decades formulated against the system from within.

So, two examples that relate to our problem: first, what happened when 
environmental discourses that were co-opted to advocate for a “light” 
capitalism, based on information systems and non-material transactions—or 
what would be an ecologically sustainable alternative to the old industrial 
world. This discourse defends the idea that the dematerialization of capital 
is the necessary condition for the dematerialization of production, and that 
this would turn this new capitalism viable in environmental and democratic 
terms, in terms of distribution of opportunities and products; resolving, via 
this immaterial shift, the contradiction between sustainability and economic 
growth. The other side says that by unlinking capital and production, we 
would weaken ties to labor and reduce the responsibility of the financial 
sector and its executives for the consequences of corporate actions.

Another example is the way in which the old counterculture motto, “I 
do what I want, I do what I love”—a motto of the generations that con-
fronted their conservative parents who said “Do something useful, it will 
guarantee your future,” or “Do something that will make you wealthy”—
was also absorbed within “Do what you love.” Steve Jobs would agree. 
Donald Trump would agree. 

So, “Do what you love” became the motto of the market at large, 
an ideological motto of a type of capitalism that succeeded, at least in 
the past thirty years, in corroding labor rights and disarticulating class 
movements. Work today no longer is something you do for remuneration, 
but an act of love. If one isn’t compensated, or is compensated insuffi-
ciently, the responsibility falls back to the worker. You didn’t love what 
you were doing enough. Your passion and dedication were insufficient. This 
is the game. So, “Do what you love” means that if you screw up, the fault 
is exclusively yours. Every social dimension of the production chain is 
obscured, obliterated by this idea.

This worker is responsible for creating the conditions of their compen-
sation, and of digging out from within a passionate motivation to work. 
Ultimately, as Donald Trump says, when doing what you love, money will 
come naturally. And this directly touches on a certain image of the “artist.”

Finally, a third example: the artist, this figure whose way of life involves 
three things. First, they love what they do, sacrificing comfort, hours of 
sleep and other functions of normal life. Then, the operation of this: their 
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life coincides with their work. Never not an artist. Never not an artist is 
the name of the dvd by Richard Tuttle. That is, the overlap, the confusion, 
the non-disassociation of work and life on one side is something that 
people take pride in having formulated, invented in our profession. This 
ultimately makes the artist a model worker under our new capitalism. And 
finally, the artist as a subject that partakes in every step of their product’s 
creation. From conception to presentation, everything is in their hands, in 
one form or another. If on one hand this idea can be liberating (a strategy 
of non-alienation of the artist in relation to their own work), on the other, 
this figure has also been co-opted by contemporary ideology: Never not a 
designer, never not a manager, never not a creative director. The artist has 
become a model and the hero of capitalism that wants its typical worker 
to be the producer of him/herself. Who loves what they do, and doesn’t 
make sacrifices. Who doesn’t separate life from work, who works for hours 
without stopping, who has double, triple shifts. Who has neither a fixed 
office nor hours to clock, but packs him/herself with infinite goals and ac-
cumulated freelance work. Who assumes the responsibility and welcomes 
management of all peripheral functions pertaining to their business. So, 
the home is the office, the artist their own accountant, their own consul-
tant, their own pension fund, etc. And this is evidently perverse. The new 
worker needs to consume to work. Designers, architects, people who work 
in fashion, they know this well. You don’t work if you don’t consume. The 
two things are intimately linked. Clothing, places… 

So, I think that this model of worker is inspired by the artist. This idea of 
the person who constantly reinvents themselves, of the person who has no 
fixed hours, who for a long time voluntarily occupied a somewhat marginal 
position in relation to this life as employee. 

But this resistance to employeeism, to the squareness of fixed hours, to a 
regulated life, this resistance has become mainstream. This is the dominant 
ideology of our times: it had been promised as a form of emancipation, but 
is inverted as a form of domination and of attenuation of social tensions or 
of collective movements. 

2

So, two. Second point. The second point is that the most brilliant artists 
of the 1960s were those who noticed that a work of art requires mediation, 
and that it happens, whether the artist likes it or not. The work is in a place, 
someone speaks about it, someone contextualizes it at an exhibition, putting 
other works next to it, someone determines its price and how or to whom it 
will be sold. Having noticed this, some artists sought to wage a battle for the 
control over the secondary areas or of the work of art’s mediation. 

I will quote a bit from an interview with one of my heroes, the artist 
Lawrence Weiner. It’s an interview from 1992, late. That is to say, late was 
not the era in which he was beginning to work, but exactly the time that 
his work began to be widely seen. It’s from a conversation between him, 
William Holmes, and Jeff Wall.

William Holmes asks:

I would like to open the discussion with the following 
question: the position of conceptual art in the mid-1960s, 
in terms of questioning the validity of an object. In terms 
of questioning the role of commodities. In terms of ques-
tioning the place of contemporary art in culture, and of 
your participation in an aestheticization of commodities, 
did this have a lasting or non-lasting influence?

In summary: “Lawrence, what you produced worked back then in the 
1970s, but what about now? What happened?” Lawrence Weiner responds:

Well, this immediately makes me an accomplice to the 
idea that there existed something different between the 
art that was noted in the mid-1960s and the art that was 
made before or afterwards. Perhaps the most interesting 
thing has not been the questioning of the object. Because 
all things, once you notice or look at them, they turn into 
objects. Performance, action, anything.
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And I wasn’t even questioning the commercialization of 
the work. Since artists, in some way or form, are pro-
ducers of something and therefore need to make a living 
from their art. But this was the first time that artists took 
a position and said, “We’re not just asking as citizens—as 
human beings that produce something for culture—for 
control of the presentation of our products, but we would 
also like to have something to say about their consump-
tion.” This is perhaps the only thing that can be said about 
so-called conceptual art on any level. They are works of 
art that someone made the effort to conceptualize. What 
will happen after someone buys it or uses it?

So what looks to have been a beautiful contribution by these various groups 
from the 1960s and 70s, at least to me, was the real inflation of the art world, 
or of the field of action of the artist. Critical and purposeful inflation; with 
normally alienated artists assuming responsibility over various regions of the 
circuit, occupying all aspects relating to the reception of their gestures in the 
world, and understanding all this as part of the job. This widens our notion 
of what constitutes an artist’s body of work. Divino Sobral said that he and 
his friends wrote about each other’s work. Many artists—those who liked 
to write—publicly commented on their work and those of their colleagues, 
assuming the critic’s position. They invented the means of circulation of these 
texts, editing magazines and fanzines, etc. They took charge of all the circum-
stances related to their work’s exhibition and invented their own spaces. They 
pushed the limits of institutional authority or simply abandoned them, working 
in no particular space, engaging the world as a sea of ephemeral utopias. They 
interfered in the commercialization of their works, defining prices based on the 
buyer’s purchasing power. Carl André has a piece that is very beautiful, works 
made of rubber. And the piece’s price is a percentage of the buyer’s annual 
income. So the buyer paid, say, 5% of what they earn yearly according to their 
annual income tax, per meter. He sold it per meter, if I’m not mistaken. Quite 
ingenious. Some artists refused to sell their works to collections that aren’t ex-
hibited to the public. Jeff Wall, for example, did this. Or some artists demanded 
that their artwork be sold as objects of common value, inventing their own 

circuits of commercialization. Lawrence Weiner himself will sell small booklets 
with instructions, Statements, at newspaper stands (or at least this was some-
thing that he tried to do, the little booklets even coming with a price printed on 
them). Artists during this time commonly inquired about names, companies, 
or attitudes that ended up being endorsed by the acquisition or presentation 
of their work, thus drawing attention to the consequences of our own public 
participation – think of Chris Burden, Hans Haacke, etc. The famous story 
about Hans Haacke at the Guggenheim, when he made a piece in which he 
exposed, based on research done in public archives, a type of business cartel 
that speculated on real estate in impoverished areas from New York…. which 
contained several members of the Guggenheim’s board. So then what happens? 
The museum says: “Look, take this work out of the exhibition, or there will be 
no exhibition.” So he said, “Okay, no exhibition.” And there was no exhibition.

So, these are examples of artists who, during this time, started to gain control 
over the conditions of exhibition of their work, in various ways. And, we must 
not forget, they prevented the discursive appropriation of their work by the 
curatorial attitudes that then arose. This would be the case of Daniel Buren, 
Marcel Broodthaers and other artists who had conflicts with curators when 
this industry was developing. In his piece for Documenta 72, Broodthaers 
placed signs that stated “private property” all over the piece. It was a way of 
telling the curator that the work was “mine.” You will not appropriate my work. 
It’s mine. I write what I want about it. I say what I want to say about it.

3

So we have, on one side, the precarization of labor that takes the artist 
as a model. On the other, there is the idea that Lawrence Weiner and many 
others of this era proposed: that the artist must work in areas previously 
considered peripheral or secondary to their main work; territory they 
didn’t consider pertinent to them. The arts circulation system, modes of 
presentation—the conditions of production. Writing about work. Thinking 
about work, etc. As a producer of their own work, the artist must have 
something to say about all of these components, they must be made heard 
on these matters, if they so choose.
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And it’s certainly no coincidence that the ideology of contemporary cap-
italism has absorbed the image of the artist as a model of the new self-em-
ployed professional at the same time that these very peripheral components 
over which artists in previous decades intended to have something to say 
have become independent professions, gradually excluding the artist’s 
presence. Areas such as architecture, education, curating, production, the 
market, etc. have experienced a hyperinflation over the last few decades to 
the point of curbing the artist’s field of work, restricting their influence over 
these previously accessed components. Yesterday Ricardo Basbaum spoke 
about the infantilization of the artist, and I think it certainly has something 
to do with this. You stay in your little corner, do your work, and that’s all 
you need to do. Leave the rest to us.

This removal of the artist is what totally undoes the idea of the artist as 
a producer and the broad and liberal sense, transforming them into makers 
of primary materials for exhibitions about which they will have nothing to 
say. This doesn’t happen in every case. I don’t want to be pessimistic… I’ll 
get there. I don’t want to be pessimistic… I’ll get there.

What I find curious about this process is a crazy historical irony, because 
things like exhibition design, educational programs, curating, etc., all of 
these examples of mediation between the work and the public come from 
within artists’ practice in the 1960s. I remember an instance that brought 
this to light for me. I saw Arthur Barrio at a group exhibition arguing with 
someone about the room they had constructed for the display of his work, 
one of the installations in which he worked in situ. He said something like: 
“I requested a room this many by this many meters. I requested a [square] 
room and you gave me a triangular room.” This was during the 29th São 
Paulo Biennial. The project was angular [square] and the room was trian-
gular. He was really pissed off because a triangular room is not a room. He 
had imagined the work with four corners. A triangular room is not a room. 
Okay, it is. But what happened is that exhibition architecture has become a 
field as independent and as self-sufficient as that of the artist.

I understood this and thought, This was the guy who was inventing these 
discussions from the beginning of his work (in the 1960s). He invented the 
places for [display of] his own artwork, fighting against and transforming 
established and stable forms of presenting art, and now, he is taking a blow to 

the conditions he created. He pointed his finger at the existence of the room 
as a parameter of the exhibition, assaulting it, diminishing it, moving away 
from it. And now, once appointed, the room, that is to say the architecture, 
“came into being,” independent, conscious and proud of itself, to the point 
that it may have become a new repressor: rebound, revenge, counter-coup.

What I think, just to conclude, is that this is a very perverse and very 
worrisome situation. On one side, the artist as a producer is the image and 
the model of the precarious worker. That is to say, there are two types of 
precarious workers. You have the Bolivians that are underemployed in 
manufacturing, on one hand, and you have the precarious worker that is 
we, all of us here, and these things are very different. But I refer to precarity 
in relation to a type of worker that was more common until some time ago: 
the guy who has some sort of social protection, salary, benefits, vacation 
time, etc. But what I think is important to point out is that we don’t need 
to be 100% pessimistic, thinking that everything is lost. I think that, in a 
general way, we as artists retreated in regard to having something to say 
about these peripheral issues of our work. In other words, it seems to me 
that we have less to say about the circulation and modes of presentation of 
our work. One of the most visible consequences of this is the way in which 
we are passive in allowing the majority of the art that we do to be appropri-
ated by curatorial discourses that take charge of them—and, eventually, in 
the worst cases—make use of them as prime material for another discourse. 
Curating is evidently an issue of authorship. But, it is done so often at the 
expense of the works themselves. This is the fault of no one but the artists 
themselves, in my opinion. We ourselves let this happen. But, despite this, 
there is an enormous number of artists and producers in various areas that 
increasingly try to put down their feet and show themselves aware that 
these peripheral and secondary issues are indeed part of the artist’s work. 
They are indeed a matter of the artist’s work.

This does not happen only in the field of visual art, to be sure. Yesterday 
Ana spoke about Grazi’s work in the exhibition Cavalos de Tróia (Itaú Cul-
tural, 2011). But there was also Ducha’s exhibition, which to me was even 
more interesting. Ducha participated in the first exhibition of Rumos, at 
Itaú Cultural, in 2002. He took the R$1,500 he received to do the work and 
paid a guy to tattoo the logo of Banco Itaú on his head. And he showed up 
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with a shaved head, tattooed, at the opening. When Fernando and I invited 
him to present work at this exhibition, he immediately understood that we 
were thinking of him because of this previous work, which happened in 
the same place. His response was very intelligent. He was unsure for a long 
time, not knowing whether he would participate or not. But what he ended 
up making was a graphic novel, telling the story of his work until 2002, 
until the work at Rumos. In the book were illustrations of other works he 
had done in public places, projects of his peers, which he saw and were 
important for him, collective actions in which he participated, etc.

What he was saying to us was “you aren’t going to tell what happened. 
I’m going to tell it. The work is mine. I am going to say where this comes 
from. I will tell the story of my art. The art history of my own work.” And 
that is taking a position. This work was very inspirational to me. And that’s 
what I have to say.

Pedro França is an artist and professor. He holds a ba in Industrial Design 
(2006) and a Master’s degree in History from the Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. As an artist, he has had solo exhibitions at the 
Centro Cultural São Paulo, 2012 and at the Intermeios Gallery (2012). As 
a professor, he has been a faculty member at the Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage (Rio de Janeiro) since 2006, and a teacher of History and 
Theory of Contemporary Art at Museu de Arte Moderna (mam São Paulo) 
and at the Instituto Tomie Ohtake, also in São Paulo, since 2010.
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Belo Horizonte / Paris, 2009-2014. Stéphane Vigny

NOTES IN TRANSIT
CONCERNING CULTURAL
ADVERSITY/DIVERSITY
by Júlio Martins

'Sans titre (assiette)' consists of a decorative ceramic plate, broken and 
reassembled, glued museum-style but with the use of chewing gum. (…) 
plates that I saw at your mother’s house, on the living room wall, that also 
exist here in France. This mutation of a functional object into a decora-
tive object seems curious to me. It was a happy surprise when I realized 
that this type of decorative practice could take on a universal dimension, 
although it is a very localized thing that pertains to a specific region of the 
world. I think that the local phenomenon is the same everywhere and that 
it is our conceptions of the universal that differs. 
(iluminuras 3. Belo Horizonte: nunc, 2013)

Vigny’s sentence reverts the order with which we generally think of 
the relationship between the universal and the local. With this under-

standing, the large factor of differentiation is our projections of universalism, 
implicated in projects, expectations and territories. There is an affirmation 
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that equalizes local phenomena: in addition to their specificities, the expe-
riences encounter correspondences, equivalences, similitudes. It’s a curious 
way of thinking… we can read it as one of the implied probable consequences 
of globalization, that which speaks in respect to the increasingly recurrent 
and profound processes of integration and standardization of world econo-
mies. Something moves in this thought, writhes… 

The decorative ceramic plates are stamped with supposedly refined 
paintings of alpine and European scenes. Beautiful, pacified objects can 
materialize the dialectics of cultural domination. They indicate notions of 
good taste of the middle class from Minas Gerais and aspects of the Brazil-
ian colonized imaginary. The gesture of breaking and precariously recom-
posing this object can be put into dialogue with two important Brazilian 
cultural matrixes: anthropophagy and gambiarra [crude improvisation] 
through the perspective of a foreign artist who appropriates them.

In 2009, I wrote: Conception, production, and valorization of objects 
manifest themselves as integrated in a determined historical and cultural 
context. In Empressé ou Sans titre (assiette), when the artist appropriates 
a ceramic plate all this density is put into play: in the industrial simulacra 
of a fine piece from a set, done in the imitation of hand painting, in the rich 
interchanges of the constitution of techniques and image vocabulary, in the 
passive assimilation of European taste and imaginary in the depiction, etc. 
This whole cultural charge is interfered with and revisited in Vigny’s work. 
(martins, Júlio. Stéphane Vigny: savoir-forme. Belo Horizonte: Museu 
Inimá de Paula, 2010).

During France Year in Brazil20, 2009, I developed a project that established 
a platform for dialogue and cultural exchange that resisted hierarchy and 
exoticism. The young French artist was invited and was doing a residency in 
the city of Belo Horizonte, getting to know Brazilian art and living the local 
reality for a month. Through this experience he produced new pieces for the 
exhibition; one of them in homage to Brazilian artist Waltercio Caldas. 

20. Translator’s note: O Ano da França no Brasil, France Year in Brazil, was 
an initiative by the government of both countries that sought to deepen 
cultural, economic, and academic ties, sponsoring a wide range of cultural 
events and activities.

 Try to think of contemporary art as a phenomenon that is always nec-
essarily contextual. During the trips of the Rumos Artes Visuais program 
from 2011-2013, we sought to rearticulate our sensibilities and expectations 
in every context we visited. In every location our attitude needed to be 
open, without favoring the certainties that constitute our trajectories and 
the familiarity of our known contexts. It seemed to me important to reflect 
and investigate “which ideas and practices of contemporary art can be con-
structed in each circumstance, with its own complexities and singularities?”

The work of Advânio Lessa immediately demobilized me; my vocabulary 
couldn’t articulate the poetry of an artist who produces objects on a human 
scale with roots and wood, having been taught by trees, by dreams, as he 
explained to me. He referred to his own artistic work as “jobs,” and “pieces”… 
but clearly separated his set of roots from other artisans and wanted to “con-

Ouro Preto, mg, 2011. Advânio Lessa
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struct a room to place all of these root pieces together.” This artist’s discourse 
was dominated by nights and afternoons spent sleeping at the feet of leafy 
canopies, having messages transmitted to him up through the roots and via 
dreams, justifying his choices and sculptural concepts. To me, everything 
acquired a mythical and heroic tone. In another experience, during Rumos, I 
visited a santeiro [a merchant of paraphernalia depicting saints] in São João 
del Rey, Minas Gerais, who was developing a parallel sculpture series. But 
in Advânio’s case, I was surprised by the formality and neatness, the ability 
and treatment of his materials. Without knowing of Krajcberg or any other 
reference to art history, the artist received messages from nature about “how 
you should work your pieces.” I was absolutely seduced. 

I remember when I first saw Ueliton Santana’s work in the selection 
of the Rumos Artes Visuais 2011-2013. The photographic documentation 
he produced with his canvases spread out across the room, dressed like a 
cape, mounted on bridges, hanging from trees, left on the floor immediately 
caught my attention. Ueliton is an artist from Acre, educated in Peru. I was 
curious to understand what his references as a creator were.

His paintings demanded my approach. They were large canvasses, very 

Porto Velho, ac, 2011. Ueliton Santana

colorful, with an eclectic vocabulary, oscillating between figurative refer-
ences and diverse abstract styles with themes that range from portraits of 
indigenous people to reenactments of the Last Supper. But most curious 
are the ways in which the artist displays and photographs his paintings, 
customizing them and creating circumstances for their presentation. His 
painting equally ignores what we may call “specificity of medium” or even 
“expanded painting.” It operates as something else.

Praia is the name of a book that compiles the photographs by Dutch 
photographer Erik van der Weijde, taken in the outskirts of various beaches 
in Natal. The choice of themes in this artist’s work generally interests me 
in how the theme of his books gives consistency to his foreignness, mani-
festing his viewpoint as a foreigner. In the case of Praia, they go from the 
initial pages showing Havaiana flip-flops left on the sand with scenes of 
abandoned plastic bottles, trash, septic tank waste flowing into the beach’s 
water, heaped tables, plastic chairs… We accompany the indexes of the 
emotional reconstruction of the beach, his investigations and methods, un-
derstanding the place and beyond it, the place that rises out of Erik’s view, 
organized according to his wonder and affection.

Natal, rn, 2013. Erik van der Weijde
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There is a notable chapter, with color photos of prostitutes posing some-
what awkwardly and anonymously. Erik, a Dutchman who has lived in 
Natal for more than ten years, requests the service of women, but only asks 
that they pose, generally hiding their faces and posing in strange positions, 
transforming their bodies into objects, their attitudes into submission. Some 
feel like posing, others don’t, but the images distance themselves from any 
seduction, there is no sex appeal, everything takes place without libidinal 
energy. There is a rawness that turns the political questions raised by the 
process latent—social relations in play within [different] viewpoints, the 
choreography revealed, within submission, authority, voyeurism, abuse, 
naturalness. All in all, this poetic grain of perversion only gains consistency 
by treating itself through a foreign lens. They are powerful images, intensi-
fied on the scale of the page, in the measure of the hand, which invites con-
frontation in the individual reading space, in the space of the conscience. 
They are powerful images… 

Júlio Martins is a curator, art historian and editor. He holds a Mas-
ter’s Degree in Fine Art from the Escola de Belas Artes - ufmg, a ba in 
History from ufmg and a degree in Fine Art from the Escola Guignard 
- uemg. From 2008 to 2011 he was the Chief Curator of the Museu Inimá 
de Paula, in Belo Horizonte. In 2009 he participated in the Courants du 
Monde program, at the Maison des Cultures du Monde, in Paris. He was 
the traveling curator of the Rumos Artes Visuais from 2011-2013, at the 
Instituto Itaú Cultural, in São Paulo.

ThINGS COME fROM US JUST 
AS WE COME fROM ThINGS
By Kamilla Nunes

In an attempt to propose a discussion about the current situation of edu-
cational spaces oriented to the visual arts in Florianópolis, I will present a 

brief historical overview of the development of the arts scene in the capital. 
I will try to elucidate moments that I consider pertinent in comprehending 
the situation of apparent emptiness, apathy, and inactivity in relation to the 
dissemination of contemporary art, both in terms of traditional state-spon-
sored cultural apparatuses and autonomous art spaces.

In the texts that I researched—which range from newspaper articles from 
the 1950s and 60s, texts from catalogues written by curators, artists, museum 
directors and association presidents, to recent articles such as those collected in 
the book Construtores das Artes Visuais: 30 artistas de Santa Catarina em 160 
anos de expressão21—there was always a concern with pointing out the moments 
in which art produced in the capital reached the national or international level.

21. Constructors of the Visual Arts: 30 Artists from Santa Catarina in 160 Years 
of Expression
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Our history is, in most cases, written via examples of artists or by move-
ments that were seen outside of the boundaries of the state. When the 
modernist artist Meyer Filho exhibited in Rio de Janeiro, at the Galeria 
Penguin in 1960, he wrote on the side of the invitation: “This was the first 
solo exhibition of a modern artist from Santa Catarina outside of the state of 
Santa Catarina. 1960!!!” In another invitation/catalogue, an A5 size front/
back impression on what looks like wrapping paper and with a constructivist 
style diagram, Meyer wrote on the side: “Catalogue of the 1st and only group 
exhibition outside of Santa Catarina (Paraná).” This catalogue is from 1958 
and the exhibition was called the Exposição comemorativa da semana cata-
rinense by the Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis (gapf).

A sequence of notable events influenced the construction of spaces 
for art education and diffusion, both public and private, in the semiarid 
Desterro. In 1948 the Museu de Arte Moderna de Florianópolis (manf) 
was created, located downtown. It’s worth remembering that manf came 
into being at the same time as the Museu de Arte de São Paulo (masp) 
and the Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (mam-rj). In suc-
cession, there was the emergence of the Universidade Federal de Santa 
Catarina (ufsc) at the end of the 1950s; the creation of gapf in 1958; the 
emergence of masc, which substituted manf, in 1968; the destruction 
during the dictatorship of writer Salim Miguel’s used book store, where 
artists used to purchase books on art, politics and literature and which 
also functioned as a meeting place of camaraderie for writers and artists; 
the creation of Revista Sul, which founded modernism in the state; the 
emergence of a modest art market in the 1960s; the stagnation of the 
70s; the creation of the workshops of the Centro Integrado de Cultura 
(cic); the moment in which Harry Laus became director of masc and 
streamlined artist production; the foundation of acap; the creation of 
the Centro de Artes da Udesc (Ceart), in 1985; the Resumo 85, an exhibi-
tion organized by the visual artist Janga, whose purpose was to propose 
new perspectives for the production of contemporary art that was being 
experimented; the Panorama do Volume organized by Harry Laus; the 
entrance of artist Doraci Girrulat to Ceart, whose work as a teacher was 
crucial to the dissemination of contemporary approaches, notions of 
collective work and performance.

The above situations, which pervaded the 50s and extended through the end 
of the 80s, possess the most notoriety in the critical texts published in journals, 
magazines, catalogues and academic works. It’s a fact that the 1980s were 
marked by a rapid development of art production, characterized by a return 
to painting. But unlike in other Brazilian states, Santa Catarina did not have an 
emblematic movement or exhibition—as was the case of the exhibition Como 
vai você, geração 80?22 that represented the artistic research conducted in the 
state—that may have justified the absence of a representative documentation 
encompassing the artists and work of the era. The state didn’t have a demarca-
tion of territory, since artists developed independent production, completely 
detached to the art market and without falling into clichés of painting, adhered 
to almost unanimously worldwide.

That is to say that there was a rich research of diverse artistic languages, 
among them: ceramics, tapestry, drawing, installations, performance, engrav-
ings, sculpture and painting, much of which valued an experimental poetics. 
It was for the first time in Santa Catarina’s history that artists’ collectives were 
forming, no longer restricting production to individual studios, as during this 
time the workshops at the Centro Integrado de Cultura were created. The cic 
played a crucially important role for artists in the sense that their workshops 
provided for much more than merely technical questions. Interaction amongst 
artists constituted a multidisciplinary space of debate and reflection that 
brought together art, politics and literature, among other themes, and brought 
about collective shows and exhibitions.

Many of the artists who were actively producing and were part of the art 
workshops are faculty members at the Centro de Artes da Udesc, which has, 
since the 1990s, become one of the main centers responsible for education in 
the visual arts circuit. I emphasize here the importance of diverse “circuits” 
of education, gathering, diffusion and spaces of and for art. Places of debate, 
conversation, sharing of experiences or even spaces that allowed for a more col-
lective dynamic of experiencing art. Over the years, many spaces like museums, 
galleries and studios were shutting down their operations, closing their doors or 
otherwise becoming obsolete and/or unrepresentative of the local art scene.

22. Translator's note: Roughly, “How’s it going, 80s generation?”
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Art criticism, which at one point took up four entire pages of the cul-
tural section in newspapers, also lost its place to a shallow journalism that 
functioned merely as informative. Perhaps we have begun shaking things 
up again, as the group Vaca Amarela began doing in the 2000s in reaction 
to the absence of local criticism. In the same spirit of reaction, this time 
to the absence of spaces for contemporary art, emerged 803 e 804, a space 
conceived of by Regina Melim, Raquel Stolf, Yiftah Peled and Edmilson 
Vasconcelos, located in the historic Dias Velho building downtown.

If Florianópolis’ arts circuit, until the 1980s, was marked by historical facts 
related to the creation of spaces for art; to the timid but present emergence 
of an art market; the foment of artistic production; the comings and goings 
beyond state lines; the circulation of local production in national exhibitions 
or; by figures like Harry Laus, perhaps we can recognize that from the 1990s 
henceforth our history also came to be written about from standpoints of re-
sistance, as reactions to the emptiness, to the extinction of public support and 
of the conservative behavior on the part of leaders of cultural apparatuses 
oriented to the visual arts, on the part of the state as well as the municipality.

I would like to place special emphasis on a few initiatives that, in some 
way, bypassed this lack of public arts institutions and turned homes into 
spaces to contemplate the potent experimental practice that arose on the 
island. This was the case of Projeto Contramão, idealized by artists Adriana 
Barreto, Bruna Mansani and Tamara Willerding. This project had fourteen 
editions, each of which was proposed by a different person, generally the 
owner of the house in which the project would take place. Roberto Freitas 
also opened the doors to his house with the creation of Espaço arco. In 
addition to exhibitions, there were workshops, conversations, courses and 
parties (another alternative that artists found to help with keeping their 
places open to the public). The artist Yiftah Peled created the Contem-
porão Espaço de Performance in her garage.

Over the past three years, no longer able to rely on any of the above spaces, 
Florianópolis is quite deficient in informal educational spaces. Some of what 
contributed to this sharp decline, aside from the complete lack of incentive on 
the part of the government or municipality for the continued programming of 
private art spaces open to the public, were, above all, the absence of support for 
artistic production through public grants; the closure of the cic and the conser-

vative management of the Fundação Catarinense de Cultura; and the absolute 
apathy of the Museu de Arte de Santa Catarina and of the Museu Histórico de 
Santa Catarina, the two principle government visual art institutions.

In this sense, spaces for visual arts education in Florianópolis are located 
somewhere between academia, private institutional spaces, and the execution 
of temporary projects that are capable of fomenting art and culture, bringing 
people together. If in the 1950s artists proudly called themselves “autodidacts,” 
if in the following generation the practice of sharing studios and educational 
spaces came into popularity, if the creation of visual arts courses in higher 
education was of fundamental importance for the creation of previous condi-
tions for the insertion of Catarinense art into the problematics of contemporary 
art, what justifies the current generation’s conformity to be satisfied with half 
a dozen museums instead of taking up this fight? To let go of the resentment 
imbued in the false notion of “emptiness,” and inaugurate other spaces?

But declaring the bankruptcy of educational spaces does not imply neglect-
ing the individual forces that play in a provisory and ephemeral sphere. I see 
that it’s necessary to limit our subject of discussion and suggest special atten-
tion to be placed on two projects that offer exhibition, sales, circulation and 
training: turnê and Duna. turnê was a project created by Fabio Morais, Maíra 
Dietrich and Regina Melim who since 2012 organize contemporary art fairs, 
publicity, and artists’ publications throughout Brazil. According to the group,

The project intends to create a circuit in which printed art produced today in 
the country can circulate and have visibility. In addition to establishing a na-
tional circuit of trade, interlocution, circulation, and commercialization, turnê 
functions as well as a form of mapping of current Brazilian production.

Duna is an art fair that, despite playing a more limited role in respect to 
this area, is equally as important for its participation of artists from various 
generations. Additionally, the fair also concerns itself with creating meeting 
places, functioning as a party as well as a commercial space. Both projects 
eventually take, from time to time, positions that in the previous decade 
were very driven by autonomous spaces, today scarce in the local circuit. 

Borders are no longer walls, which, in the first decades of the previous 
century, restricted access to information, to big centers or even to the 
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assimilation of national culture. We live in a time in which physical borders 
in the cultural field are no longer determined by relationships between 
periphery and center. Perhaps the major educational space of artists today 
is a longitudinal cross-section. It is no longer a [latitudinal] segment that 
attempts to demarcate a national identity, a slice that parts from the center 
out towards borders, but a segment that spills out and marks differences 
and similarities in relationships between individuals.

To conclude, I will cite a quote from the book Uma Literatura nos 
Trópicos23 by Silviano Santiago, who rethinks the problematics of the Latin 
American literary discourse in conflict with the European, and which, by 
assimilation, we can try to comprehend what is proposed in this seminar 
about regional disparities in Brazil:

The source becomes intangible and pure starlight, which, without becoming 
contaminated, shines for the artists of Latin America, where they depend on 
its light for their expressive work. It lights the movement of their hands, but 
at the same time turns artists into subjects of their own superior magnetism. 
Critical discourse that speaks of influences establishes the star as the only value 
that counts. Finding the staircase and contracting a debt that can minimize the 
unsupportable distance between him, mortal, and the immortal star: this is the 
role of the Latin American artist, their function in Western society.

Kamilla Nunes is an independent curator. She graduated with a degree in 
Visual Arts from the Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (ceart/udesc). She was a curator of the Memorial Meyer Filho 
exhibitions program from 2007-2011. She is author of the book Espaços 
autônomos de arte contemporânea, launched in 2013 with support by the 
Funarte grant for stimulation of critical production. 

23. Translator’s note: Later an English language book based on the original Portugue-
se was published with the title Latin American Literature: The Space In-Between.
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