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ENTREVISTA

IZAbElA Pucu – DIREToRA E cuRADoRA Do cENTRo 
MuNIcIPAl DE ARTE HélIo oITIcIcA
Entrevistadores: João Paulo Ovidio e Daniele Machado

Entrevista realizada em 25 de agosto de 2016 no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica/RJ.

Desvio: Izabela, sua trajetória acadêmica tem 
início na linha “prática”, mas atualmente você é 
doutoranda em História e Crítica da Arte. O que 
provocou esse desvio?  Gostaríamos de saber um 
pouco sobre  a sua formação, sua vivência na 
EBA-UFRJ, e os rumos que sua pesquisa tomou 
em cada fase.

Izabela Pucu: É importante dizer de saída, que 
eu não vejo essa separação, pois é como artista 
que muitas pessoas dão aula, é como professor 
que muitas pessoas criam coisas, e então real-
mente não vejo nenhuma separação entre a mi-
nha prática como artista e o que eu faço hoje. É 
como artista que eu faço isso aqui. Não é uma 
coisa planejada, a formação de uma pessoa, a 
trajetória... É claro, nós possuímos escolhas, 
conduzimos isso, mas as vivências são muito im-
portantes, as oportunidades que temos na vida 
são muito formadoras, e elas são norteadoras do 
que vai se passando. Não é uma coisa estanque, 
“então eu decidi ser artista, e agora eu decidi ser 
crítica, decidi ser curadora...”, pelo menos comi-
go nunca foi assim. E eu nunca pensei na minha 
formação em termos de carreira, nunca tive esse 
afã de uma carreira, nunca deslumbrei uma car-
reira, o que aconteceu foram escolhas, vivências 
e oportunidades.

Eu sempre quis ser jornalista, sempre quis es-
crever, e na última hora decidi fazer Belas-Artes, 
tive que fazer curso de desenho porque eu não 

sabia aquela coisa acadêmica da  EBA, não tinha 
prática de desenho e nenhuma dessas noções 
acadêmicas, não tinha realizado nenhuma práti-
ca como artista antes da universidade. Aquelas 
escolhas que fazemos com 17 anos, e de repente 
tem que decidir o que vai fazer da vida, e isso é 
uma coisa bem esquisita, e eu comecei a traba-
lhar e estudar arte a partir daí. Eu não tinha co-
nhecimento nenhum, não havia nenhum artista 
na minha família, nada. Até os meus primeiros 
três anos achava que aquele fazer artesanal que 
se ensinava ali era... A minha noção de arte era 
muito circunscrita a produção de objetos de arte. 
E eu tive a chance, por questão da minha família, 
de morar em Cuba, tranquei a universidade por 
um semestre e passei sete meses em Cuba.

Quando voltei de viagem a noção de arte se am-
pliou muito para mim, e isso foi muito impor-
tante porque encontrei a Glória Ferreira, pessoa 
muito importante na minha vida, que é a minha 
orientadora do doutorado e uma grande amiga, 
e é uma pessoa que tinha uma pegada teórica 
muito forte. Eu trabalhei com ela na Diretoria 
de Intercâmbio Cultural durante dois anos sem 
receber nenhuma bolsa, e tinha uma bolsa pro-
metida que nunca chegava, essas coisas de uni-
versidade. E durante esses dois anos que fiquei 
lá inventamos um projeto que se chamava Terças 
de Vídeo, quando ainda existia essa coisa de vídeo 
no final dos anos 1990, não havia se disseminado 
o YouTube e meios similares. Fizemos uma vide-
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oteca, tínhamos convidados que traziam filmes e 
tal, e isso foi formando para mim uma noção de 
arte que era muito maior do que a produção de 
objeto de arte, a produção de arte era algo muito 
mais amplo, a possibilidade de pensar a minha 
produção muito além de objeto de arte. E eu saí 
dali, terminei a minha graduação muito diferente 
do que eu terminaria se eu não tivesse ido para 
Cuba, se eu não tivesse conhecido Glória Ferrei-
ra, se eu não tivesse ficado dois anos ralando sem 
bolsa no DAIC, entende?  São coisas que a sua 
formação vai sendo dada por aí. Terminei a facul-
dade, e trabalhei muito em pesquisa com a Glória 
em sequência, entre 2003 e 2006, eu fiz de tudo 
nessa vida, muitas coisas mesmo, fora da minha 
área inclusive, e que também foram formadoras 
para mim. E comecei a fazer exposições, de par-
ticipar de coisas como artista. 

Na época que eu fiz o meu mestrado já tinha uma 
atuação como artista, desde 2003, não engatei 
direto. Terminei minha graduação em 2003, mas 
só em 2005 eu entrei para o mestrado, e aí a coisa 
da escrita me  pegou, e eu nunca mais consegui 
fazer um trabalho de arte visual. A escrita se tor-
nou para mim uma coisa tão instigante que eu 
até achava que fazia isso melhor do que o tra-
balho de arte que eu fazia. E aí eu comecei a es-
crever, e trabalhar como pesquisadora mesmo, e 
tal, e fui conduzindo a minha vida dentro desse 
sentido. 

Organizei o livro do Wilson Coutinho1, através 
de outro livro que eu trabalhei como pesquisa-
dora com a Glória, e depois desse livro eu con-
tinuei com esse mosquitinho que me mordeu da 
pesquisa, e nunca mais eu quis parar de fazer 
pesquisa. E com esse livro A Crítica de Arte no 
Brasil2,  que eu tinha feito com a Glória Ferrei-
ra, que eu conheci o Wilson Coutinho, conheci 
a filha dele, e foi ela que me procurou porque 

queria organizar um livro do pai que havia mor-
rido em 2003. Quando publicamos o livro da FU-
NARTE em 2006 ele já havia morrido, e ele não 
tinha nada organizado, e através desse livro... 
Para você ver como a formação não é uma coisa 
pragmática, a formação está muito ligada a vida, 
e as experiências que a gente tem. Claro que a 
educação formal é importante também na nossa 
trajetória. Então saindo dali eu fui, fiz esse livro, 
fui para o Parque Lage... No dia que eu lancei esse 
livro do Wilson Coutinho, a Luiza Interlenghi que 
foi diretora do Parque Lage por seis meses só, me 
convidou para trabalhar com ela no Parque Lage, 
e a gente tinha feito outro trabalho de educação 
para o MAM, que eu também comecei a atuar 
nessa área de projetos de educação, e aí a minha 
vida foi conduzida para isso. 

Quando eu fiz o doutorado eu já estava muito 
mais envolvida com crítica, curadoria e pesquisa, 
eu achei que não fazia mais sentido porque eu 
já não tinha mais uma produção plástica, visual, 
eu tinha produção artística que era nesse outro 
campo. E foi assim, meio caoticamente que eu fui 
conduzindo a minha trajetória. 

Desvio: Como você articula os projetos educati-
vos/curatoriais desenvolvidos no H.O com a sua 
pesquisa acadêmica?

Izabela Pucu: A minha pesquisa é um “drama” 
porque eu não tenho tempo de fazê-la como eu 
gostaria, mas também acho interessante essa 
produção acadêmica em meio às coisas do mun-
do. Isso tem sido um “drama” para mim, mas 
entendo que é importante no sentido de experi-
mentar a produção acadêmica em meio a vida, 
em meio a isso que pega fogo, que não te dá 
tempo, mas que também é encantador. A vida 
que inclui a produção acadêmica também, e é a 
quebra da separação entre teoria e prática, fazer 
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uma tese em meio a vida. E eu tenho tentado co-
locar para dentro da tese a minha prática cotidia-
na com as pessoas com quem trabalho. A profª. 
Tânia Rivera fala muito da importância disso, da 
escrita acadêmica performar uma prática. E te-
remos uma Jornada dos trabalhos realizados no 
Plataforma de Emergência, e é uma contribuição 
no Brasil, a Academia Brasileira, porque pensa-
mos muito pouco.

A minha tese se chama A Arte como Trabalho, e 
tem uma abordagem sociológica de pensar o ar-
tista como modelo ou contramodelo do trabalha-
dor, pensar as formas de produções no sistema 
de arte como modelos ao mesmo tempo que po-
dem ser apropriados pela forma do capitalismo 
avançado, como também podem oferecer mode-
los de resistência, confrontar isso com formas de 
organização de outros campos. Atualmente estou 
encantada com a ideia de museologia social, que 
é uma museologia que se apropria e se articula 
com os ativismos comunitários. É uma coisa fa-
bulosa pensar como esses campos podem se con-
taminar positivamente. O que é tenho percebido 
é a impossibilidade total de separar prática de es-
crita, reflexão de ação. Acredito que essa ideia de 
uma escrita performada pela prática é a impossi-
bilidade total de fazer outra coisa, além disso que 
está sendo feito aqui, que é um processo super de 
criação coletiva, assumir a possibilidade de colo-
car para dentro da escrita a prática do dia-a-dia, 
é também dessacralizar a escrita acadêmica, tor-
ná-la mais viva, menos modelar, menos metodo-
lógica. O que eu tenho tentado fazer é tomar al-
gumas atividades que realizamos como exemplo, 
elas estão entrando na minha tese aos poucos. 

Desvio: E não eram para entrar antes...

Izabela Pucu: Não eram para entrar porque eu  
mesma tinha esse preconceito. E isso porque eu 

achava que no momento da tese eu deveria me 
isolar do mundo, ainda mais que eu venho de 
uma formação de artista que não é uma forma-
ção teórica na EBA, e é bem deficitária, inclusi-
ve. Na minha época era, mas acho que agora as 
mudanças de currículo cumpriram um pouco as 
lacunas nesse sentido, mas quando eu fiz a EBA 
o artista tinha uma formação teórica pifío. Nós 
ficávamos no atelier, e é fundamental, adorei, foi 
muito importante para mim esse approach com 
a produção material, mas eu sei que vim cheia 
de lacunas para o mestrado, entendeu? Qua-
se morri para escrever a dissertação, e cheguei 
no doutorado sacralizando muito esse lugar do 
intelectual. E talvez a impossibilidade de fazer 
esse recolhimento do mundo, de mergulhar na 
pesquisa dessa maneira idealizada, trouxe para 
mim a possibilidade de performar a minha práti-
ca dentro da minha escrita. Ser performativa por 
falta de escolha, e depois perceber que isso era 
uma opção interessante, no sentido de esgarçar 
os limites da escrita acadêmica. É esse o papel da 
arte dentro da academia: colocar questões para a 
escrita acadêmica. Se nos enquadrarmos alegre-
mente na exigência de produtividade louca que 
nos tem sido submetida, se nos enquadrarmos 
alegremente aos modelos acadêmicos de escri-
ta... É muito fácil escrever uma tese que não seja 
criativa, criadora... pega os autores aqui, debate, 
coloca um discutindo com o outro, mas e a cria-
ção? E a deriva? E a entrega? O papel da arte na 
universidade é colocar em questão a escrita aca-
dêmica, a produção de saber acadêmico, e trazer 
esse caráter performativo para a produção cien-
tífica. 

Desvio: Fale-nos um pouco sobre a sua formação 
profissional, e como os locais onde você traba-
lhou anteriormente contribuíram para sua atua-
ção enquanto gestora do H.O.
Izabela Pucu: São muitas as camadas que me 
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tornaram apta a dirigir esse espaço. Inclusive 
eu estou aprendendo a fazer isso enquanto faço 
junto com as pessoas que estão trabalhando aqui 
comigo, com as pessoas  que colaboram conosco. 
Não é uma coisa que eu sei fazer, e nem que eu 
sabia que eu poderia fazer, eu fui aprendendo no 
fazer, e acho que isso é o que reitera o que eu dis-
se na primeira resposta a você. A experiência do 
Parque Lage foi rica, muito importante para eu 
entender um pouco certos meandros dessa coi-
sa da gestão, mas eu fui muito limitada também 
nas minhas possibilidades de atuação, porque 
o Parque Lage é um campo de forças, e eu não 
era dessa comunidade do Parque Lage, eu caí lá. 
Então, assim, tinha muitas disputas, tinha uma 
complexidade muito grande no espaço, mas eu 
posso dizer que consegui realizar projetos impor-
tantes para aquele momento do Parque Lage, e 
logo depois que a Luiza Interlenghi saiu, a Clau-
dia Saldanha entrou e me convidou para perma-
necer, e eu fiquei, ela é uma pessoa muita bacana, 
uma amiga, diretora do Paço Imperial.

A Claudia possuía o projeto de tornar pública a 
Escola do Parque Lage, que também era uma es-
cola que vinha de um passado de abandono por 
parte do poder público, e de manejo da escola pe-
los professores por uma Associação de Amigos, 
mas que também estava muito distorcida nas 
suas forças de atuação, uma certa confusão entre 
o público e o privado ali, e a gestão dela foi toda 
no sentido de tornar público, de trazer cursos 
gratuitos, de convocar pessoas da sociedade para 
discutir a escola. E essa parte de acompanhar a 
implantação da escola pública foi formadora para 
mim.

Agora a minha atuação. Eu fiz coisas que consi-
dero importante como começar o Memória Lage. 
Desde que eu cheguei lá apontei para essa neces-
sidade da escola organizar a sua memória. Des-

cobrir, organizar e colocar em condição de expo-
sição uma coleção de gravuras que o Parque Lage 
possuía desde os anos 1990, que estava numa 
mapoteca apodrecendo, sendo levada em partes 
pelas pessoas. Convidamos o George Kornis para 
fazer a curadoria da primeira exposição3, organi-
zamos um leilão com as cópias das gravuras que 
tínhamos lá nessa coleção, higienizamos uma 
cópia de cada uma, emolduramos, fizemos uma 
exposição, um catálogo, colocamos no site da es-
cola, ou seja, tornamos pública a existência dessa 
coleção. 

Também implementamos um padrão de pro-
dução de exposições, sabe? De comunicação, de 
produção, de relação entre produção interna e 
produção externa, mas não conseguimos fazer 
um perfil dos projetos, porque recebíamos coisas 
demais, e eu não tinha como fazer essa curadoria 
do que a gente ia receber ou não, e eu não tinha 
autonomia para isso. E as disputas internas, e 
essa escola pública que  tinha que se confrontar 
com essa escola privada, que tinha sido a forma 
de sobrevivência da escola para mim foi muito 
ruim. No último ano que eu estive lá foi muito 
pesado para mim, mas foi uma experiência fabu-
losa, formadora para mim.

Desvio: Comente um pouco sobre o cenário da 
arte contemporânea no Brasil

Izabela Pucu: Os últimos 20 anos foram funda-
mentais para a constituição de um campo para a 
arte contemporânea, e não só um campo de cir-
culação e exibição, mas reflexão e outras bases, e 
nesse sentido a universidade tem um papel fun-
damental. No Rio de Janeiro, Carlos Zilio é uma 
figura chave porque tomou para si a missão, jun-
to com seus companheiros, pois não fez isso sozi-
nho, de construir um cenário. Primeiro colocan-
do a arte dentro da universidade para que essa 
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pudesse estar junto a outras produções de saber, 
pau a pau, porque a instituição universidade é ca-
nônica o suficiente para legitimar alguma coisa 
como produção de saber. Então, no momento em 
que o mercado de comércio de obra de arte co-
meçou a ganhar consistência no Brasil, e fabricar 
coisas como a Geração 80, que foi um processo 
muito mais complexo do que a “volta à pintura”, 
mas ficou reduzido a isso também por uma pres-
são mercadológica... Não é só isso! Acredito que 
tinha ali muitas teorias sobre geração. O Rober-
to Pontual foi bastante execrado, por ter sido a 
pessoa que lançou essa possibilidade, mas isso 
era uma visão particular dele. O que aconteceu é 
que não foi produzido um discurso tão poderoso 
quanto o dele, e muitos autores reinteraram essa 
faceta. 

O Carlos Zilio quando retornou ao Brasil, no iní-
cio dos anos 1990, ficou muito preocupado com 
esse mercado que crescia num campo cultural 
muito frágil e uma crítica de arte muita pautada 
na experiência de vida do artista, na biografia. 
Ele veio de uma formação nos Estados Unidos e 
na França com consistência e uma abordagem 
mais crítica, mais conceitual da produção de arte, 
e em termos de confrontar com a sociedade, com 
os movimentos sociais e culturais, etc. Ele imple-
mentou uma paisagem de reflexão muito mais 
complexa para a arte que foi fundamental. En-
tão teve essas duas coisas, a entrada de progra-
mas de pós-graduação e graduação em artes nas 
universidades além da EBA, que era um espaço 
absolutamente acadêmico –  no mau sentido – 
no passado, e hoje vem se transformando, mas 
era uma escola muito ortodoxa, neoclássica, com 
uma orientação do século XIX. Então ele criou 
dentro dessas universidades e é muito comum 
os programas de pós-graduação serem estopim 
para uma dinamização dos currículos da univer-
sidade, como uma missão de produção, de um 

cenário de pesquisa sobre arte, então era uma 
dupla função ali naquele momento: livrar a arte 
de uma leitura só pelo entretenimento, só pelo 
consumo,  de colocar ela no mesmo patamar que 
as outras produções de saber e usar o prestígio 
da universidade para isso é um projeto político; e 
ao mesmo tempo conseguir produzir um tipo de 
reflexão mais substancial sobre os trabalhos de 
arte, os movimentos artísticos, enfim, a cultura.

Ali no final dos anos 1990 teve essa ação de pro-
duzir uma reflexão mais profunda sobre arte. O 
Ricardo Basbaun participou, foi dessas primeiras 
turmas da PUC, depois na UFRJ, e depois passa-
ram a ter muitas, e hoje temos uma variedade de 
cursos e é muito importante que tenhamos isso. 
E ali – durante esse período – se constituíram o 
MAC de Niterói e o Centro de Arte Hélio Oiticica 
que são espaços dedicados à arte contemporâ-
nea. E também tem o movimento dos coletivos, 
que estavam muito ligados a arte pública, inter-
venção urbana. E teve Santa Teresa também, que 
teve um projeto chamado Intervenções Urbanas, 
ligado ao Santa Teresa de Portas Abertas, que foi 
importante para caramba para os coletivos de 
artistas, porque todo mundo mostrou trabalhos 
nesse projeto e conseguiu executar trabalho na 
rua. Teve o Zona Franca, enfim, uma série de es-
paços de artistas aqui no Rio de Janeiro, no final 
da década de 1990 até meados dos anos 2000, 
que foram fundamentais para um cenário de arte 
contemporânea no Rio de Janeiro. 

E tem realmente 20 anos esses espaços. É mui-
to significativo pensar o renascimento de uma 
instituição como essa que foi marcante. Aqui 
não tinha isso, São Paulo já tinha por já ter um 
mercado que trazia artistas internacionais, mas 
não chegava aqui no Rio, era muito provinciano o 
nosso meio de arte, começou a ter galeria foi ali... 
Porque você teve ali nos anos 1970 um boom de 
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mercado, as organizações da revista Malasartes, 
a parte do Fogo, toda essa galera tinha uma visão 
muito crítica sobre o mercado. E sempre cito isso, 
porque acho tão engaçado, em 1975 o Ronaldo 
Britto escreveu na Malasartes o texto “Análise do 
Circuito” que ele fala da roda dentada do merca-
do, só que essa roda dentada era desdentada, né? 
Eu acho que a roda tem muito mais dente hoje, 
é muito mais complexa a injunção do mercado, e 
ao mesmo tempo o nosso meio cultural, vamos 
dizer assim em termos conceituais, era muito 
menos consistente para resistir a isso. Então acho 
que realmente tem 20 anos que se constituiu um 
campo de ponta para a arte contemporânea, mais 
sofisticado de produção e reflexão. 

Desvio: No Rio de Janeiro, né?

Izabela: Eu só posso falar do Rio de Janeiro para 
fazer uma análise, uma conjuntura maior. Não 
era um movimento só do Rio de Janeiro, mas se 
você pensar em São Paulo nos anos 1970 já tinha 
na ECA-USP pelo Walter Zanini uma escola de 
artes que tinha uma orientação bem mais con-
temporânea, com a Carmela Gross... E aqui só 
foi acontecer nos anos 1990. Aqui tinha o MAM, 
aquela coisa que os artistas estavam ali, a Sala 
Experimental, isso foi muito importante nos anos 
1970, mas não era uma coisa institucional uni-
versitária. E nem tinha circulação em termos de 
circuito, de artistas contemporâneos. E por isso 
foi tão importante o CMAHO.

Desvio: Levantando material da minha pesqui-
sa4 eu encontrei a primeira ação da EBA... Porque 
estou sinalizando o inicio da parceria da EBA com 
o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica que foi 
em 1998, e o foi lançamento do caderno de pes-
quisa do mestrado. E eu me perguntei: “por que 
colocaram mestrado?”, porque não tinha o dou-
torado...

Izabela Pucu: Não tinha o doutorado, só o mes-
trado.

Desvio: Depois que criaram...

Izabela Pucu: E na PUC começou como só pós-
graduação em Arquitetura e Arte. Mas formou 
muita gente, cara. Muitos professores e muitos 
artistas que tinham interesse nisso começaram a 
atuar como professor, foram buscar uma forma-
ção mais complexa. E isso foi muito importante 
porque a arte contemporânea está muito ligada 
aos processos de educação, de formação, porque 
a gente pode entender a arte hoje não apenas 
como “vai estudar para ser artista...”, mas como 
uma formação, e depois o cara pode ser jornalista 
e outra coisa, gestor, né? Mas é um processo de 
formação bem complexo, bem interessante, múltiplo. 

Desvio: E o que significa uma instituição como o 
H.O sobreviver por 20 anos à precariedade?

Izabela Pucu: Eu discordo que essa instituição 
tenha sobrevivido a precariedade. Ela sucumbiu 
em muitos momentos, não acho que ela passou 
incólume, em muitos momentos era só um nome 
e um prédio caindo aos pedaços, e por isso acho 
que ela não sobreviveu não, sabe? Ela tem mo-
mentos muito ricos na história desses 20 anos, 
mas tem momentos que ela ficou até de portas 
fechadas, então não posso concordar com essa 
ideia de que ela tenha sobrevivido. O que eu pos-
so acrescentar a essa pergunta é que as institui-
ções brasileiras tem uma fragilidade monstruo-
sa, e que dependem muito de pessoas físicas, de 
pessoas que estão em determinado momento ali, 
e quando essas pessoas saem isso desmoronam. 
E eu acho que isso é uma fragilidade de todas 
as instituições brasileiras por ausência de po-
líticas que garantam a continuidade das coisas, 
que garantam a imparcialidade das coisas, que 
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garantam o caráter público das instituições pú-
blicas. Porque acontece é que as instituições são 
lugares de visibilidade e projetos de pessoas de 
interesses particulares, partidários, etc etc, uma 
distorção da ideia do que seja política. Por isso 
não acho que essa instituição sobreviveu... Bom, 
podemos até dizer que sobreviveu, aos trancos e 
barrancos, mas não viveu, eu acho que ela teve 
momentos de vida, e esse momento atual é um 
momento de vida dessa instituição, mas essa ins-
tituição sucumbiu durante muitos momentos. E 
a fragilidade dos acordos também que envolve-
ram a sua fundação também fizeram muito mal 
a vida institucional ao Centro Municipal de Arte 
Helio Oiticica.

Desvio: Gostaria de finalizar essa entrevista com 
a seguinte questão: O que podemos com a arte?

Izabela Pucu: Nada à priori. Não existe nenhu-
ma potência garantida para a arte. Há uma falsa 
impressão de que só por ser arte é resistência, 
só por ser arte é política. E discordo disso. A arte 
é uma força instituinte da sociedade, mas como 
todas as forças ela pode ser apropriada, subverti-
da em nas suas finalidades. Por isso acredito que 
não há nada garantido à priori. Eu acho que a 
arte pode tudo, mas outras forças também po-
dem, a arte não é uma excessão dentro das forças 
instituintes da sociedade. As lutas dos pobres, as 
lutas das chamadas minorias – que são as maio-
rias em muitos casos no Brasil –, são movimen-
tos instituintes poderosos e que às vezes têm 
uma efetividade muito maior do que qualquer 

movimento artístico. Podemos muito com a arte, 
mas não à priori. Precisamos negociar a cada 
ação um espaço de potência para a produção ar-
tística, e isso implica em se reinventar como ar-
tistas, curadores, e reinventar a própria ideia de  
arte, requalificar para o momento atual. Porque 
essa ideia de que só por ser arte já é político, já 
é contra cultural, não... O capitalismo é bastante 
flexível e pode incorporar, e pode mudar, subver-
ter a função de qualquer coisa, não tem nada que 
não possa ser absorvido, apropriado e utilizado 
para fins de produção de capital, mera produção 
de mercadoria. E a arte se presta a muitos mo-
mentos a isso. A arte não pode nada à priori, mas 
pode tudo.         
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