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Um breve arranjo narrativo 
sobre as experiências-limites entre 
arte, educação e curadoria
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(BASBAUM, 2006, p.235)         



             235   
       Edição Especial III PEGA | Março de 2020  revista da graduação eba/ufrj

234 235

O texto investiga as dinâmicas contempo-
râneas que se somam ao ser-estar artista, 
entre pesquisa, prática e modos de fazer, na 
perspectiva de relacionar às questões da arte 
e seus sujeitos a este tempo urgente e fugaz, 
no qual os corpos transitam através de lingua-
gens distintas e suas múltiplas possibilidades.
 
No atual contexto da arte contemporânea, os 
processos seguem por linhas tênues e impre-
cisas no que diz respeito às atuações e suas 
intervenções, e o que pretendo analisar, a par-
tir de um estudo que envolva instituição, au-
tonomia, gesto, desejo e as ressonâncias em 
torno da prática artística, é a dissecação  das 
experiências neste âmbito, na compreensão 
de suas  confluências e estreitamento com os 
campos da educação e curadoria.

Os limites que jogam com a determinação e a 
identidade do artista não mais se configuram em 
simples problema de cruzamento (entrar e sair), 
mas sim enquanto delineadores de uma figura de 
espacialidade que acaba conduzida a vivenciar 
estes atravessamentos a partir de uma possível 
singularidade de inserção: escapar das determi-
nações de um campo ou mesmo amplificar sua 
atuação a partir de uma deliberada mistura de 
linhas de identidade marcam também a seu modo 
o território do artista e suas realizações. (BAS-
BAUM, 2006, p. 235).

A reflexão provocada por Basbaum compre-
ende que o artista contemporâneo utiliza de 
múltiplos meios para expressar suas cons-
truções poéticas, entre obras de arte, textos, 
ações educativas e curadorias, ou mesmo 
uma trama de todas estas, sem que esse 
trânsito se configure em hiatos, desvios con-
ceituais e/ou estejam vazios de sentido. Essas 
transferências, por sua vez, revelam como o 
artista se comporta diante do campo artístico 
atual, conjugado à percepção da pluralidade 
de suas realizações – condição de um sistema 
de arte ativado por superposições de questões 
que partem da produção de exposições e seus 
desdobramentos. 

Estas superfícies amplas que desenham um 
território híbrido na arte desvelam rupturas nas 
fronteiras históricas de movimentos, e na com-
preensão do sistema da arte como um esboço 
em uma possível “evolução”. A presente cena 
revela a simultaneidade de tempos-espaços, 
na qual os mecanismos e interlocuções ins-
tituem uma nova configuração, que esculpe 
desconstruções de  um suposto engessamento 
das composições imagéticas da história da arte. 

O fim da história da arte não significa que a arte 
e a ciência da arte tenham alcançado o seu fim, 
mas registra o fato de que, na arte, assim como 
no pensamento da história da arte, delineia-se o 
fim de uma tradição que, desde a modernidade, se 
tornava o cânone na forma que nos foi confiada. 
A tese afirmava que o modelo de uma história da 
arte com lógica interna, que descrevia a partir do 
estilo da época e de suas transformações, não 
funciona mais: quanto mais se desintegrava a 
unidade interna de uma história da arte autonoma-
mente compreendida, tanto mais ela se dissolvia 
em todo campo da cultura e da sociedade em que 
pudesse ser incluída. (BELTING, 2006) 

Em Belting, o pressuposto por um fim da histó-
ria da arte não perpassa por um aniquilamen-
to, mas compreende fissuras nas tradições 
em contextos atuais, em que os processos ga-
nham outras camadas, sobrepondo-se entre 
novos traquejos, percepções e modalidades. 
Canclini aprofunda a análise crítica sobre as 
questões que envolvem as práticas artísticas 
na cena vigente, a partir de “como saber quan-
do uma disciplina ou um campo de conheci-
mento mudam? Uma forma de responder é: 
quando alguns conceitos irrompem com força, 
deslocam outros ou exigem reformulá-los.” 
(CANCLINI, 2006). 

O artista não busca lugares particularmente 
dotados de significado histórico ou imaginário já 
garantido. Ele não trabalha com a imagem deles, 
mas nessa confrontação espacial. Ele procura 
converter esses locais de trânsito, típicos de 
nossa dinâmica urbana moderna, em locais de 
experiência.(BRISSAC, 1998)

O artista transita hoje por territórios em hibri-
dação refletindo em torno de seus corpos 
a interação com o circuito e seus agentes, 
combinando suas vivências e repertórios às 
pautas da cidade, demandas políticas e outras 
conexões, que assim como Canclini,  entendo 
como hibridação - “processos socioculturais 
nos quais estruturas ou práticas discretas, que 
existiam de forma separada, se combinam 
para gerar novas estruturas, objetos e práti-
cas”  (CANCLINI, 2006).
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O que fazem os curadores, então? O que mais fa-
zem é olhar a arte e pensar sobre sua relação com 
o mundo. Um curador tenta identificar as vertentes 
e comportamentos do presente para enriquecer a 
compreensão da experiência estética. Ele agrupa 
a informação e cria conexões. Um curador tenta 
passar ao público o sentimento de descoberta pro-
vocado pelo encontro face a face com uma obra 
de arte. (LEONZINI in: OBRIST, 2010)

Dentro das possibilidades plástica-visuais que 
deslocam meu corpo nas artes, percebo que o 
meu trabalho como artista não está estanque 
ao fazer curatorial, por mais que estes campos 
exijam valências peculiares e perpassem por 
constantes modulações na arte contemporâ-
nea. Com o progresso nas pesquisas em tor-
no das curadorias, observamos o movimento 
de artistas que trabalham, para além de suas 
poéticas como artistas, com a organização e 
projetos de exposições ; estas, por vezes, arti-
culadas aos seus trabalhos e pesquisas, mas 
também em diálogo com as investigações de 
outros artistas, entre outras pesquisas.
 
É perceptível entrever nos muitos artistas da 
atual cena o envolvimento com as camadas 
curatoriais, a partir de uma perspectiva em 
que ser só artista não basta, seja no senti-
do do fazer-sentir arte; no sentido do próprio 
sustento e manutenção dos processos artís-
ticos, e no entrelaçamento com as questões 
acerca dos paradigmas existentes na arte 
e suas políticas. Esta relação efetivada nas 
propostas de exposição reforçam e acen-
tuam o surgimento da figura do artista-cu-

rador, que é corriqueira nos planejamentos 
de mostras e exposições nas instituições de 
arte no contexto dos últimos anos.

Ricardo Basbaum (2005) afirma: “Artista é 
um termo cujo sentido se sobre-compõe em 
múltiplas camadas” e “ainda que seja escrito 
sempre da mesma maneira, possui diversos 
significados ao mesmo tempo”. Apoiado nes-
tas provocações, Basbaum espelha as mui-
tas interfaces do artista contemporâneo e das 
relações que estes estabelecem em diversos 
campos de atuação. O artista enquanto cura-
dor de exposições mantém uma relação par-
ticular nas curadorias que realiza; estabelece 
uma relação que atravessa os campos da 
institucionalização e mercado sem se deixar 
contaminar por estes e revela, muitas vezes, 
novos diálogos atravessados por conceitos 
interligados à necessidade de seu tempo.

O gesto curatorial de um artista ganha leitu-
ras e efeitos diante de suas configurações, 
tais como curadoria como obra-processo, 
estratégia poética, partilha de poéticas, en-
tre outras. Basbaum (2005) diz que “quando 
artistas realizam curadorias, não podem evi-
tar a combinação de suas investigações ar-
tísticas com o projeto curatorial proposto” e, 
para além disto, os nossos corpos também 
perpassam por camadas, que operam como 
importantes laboratórios de aprofundamento 
das questões em torno da curadoria, sendo 
esta superfície de  potência e experiências, 
que espelham a peculiaridade da criação de 
um artista-curador. 

Meu interesse neste tempo em que o lugar do 
artista e curador se atravessam e estão em re-
lação é pensar em estratégias críticas, exposi-
tivas e educativas que deem conta de elaborar 
outras perspectivas para o olhar e reflexão e, 
especialmente, convocar uma atenção para os 
corpos negros e urgentes e para suas potentes 
contribuições simbólicas. Por entre estes pen-
samentos, entendo que a curadoria é um movi-
mento que reúne diversas narrativas sensíveis 
para criar um todo. Campo amplo de expressão 
e visualidades, que tem como um dos essen-
ciais objetivos, a formação. 

O bom curador, ou aquele que atue favoravelmen-
te à obra, seria a figura necessária para tentar 
desmontar esse aparato e reconstruir as media-
ções, da maneira que possamos potencializar o 
contato com a obra, afinal. É como se não vivês-
semos mais nesse momento inocente, bastando 
fazer o trabalho, colocando-o na frente de alguém 
para o trabalho acontecer. Não. Esse encontro, 
atualmente precisa ser construído. É preciso cons-
truir a experiência porque a questão da obra de 
arte estaria acontecendo em um cenário de maior 
complexidade, agregando um maior número de 
interesses que se associam junto à obra, das mais 
diversas frentes. Desse modo, tornar-se-ia minori-
tário o interesse, que nós, consideramos principal 
(vamos dizer assim), o artista, o pensador, o críti-
co, que é a obra como deflagradora de um proces-
so de pensamento, desorganizadora do seu hábito 
cotidiano, portadora de uma intervenção qualquer, 
que pode inaugurar outras formas de pensar. Ao 
falar assim, parece que estamos até idealizando, 
mas seria o que se espera um pouco da obra de 
arte - o papel transformacional. A configuração 
hoje é tal, que precisa-se de alguém na linha de 
frente. Ou seja, uma inteligência curatorial, nem 
tanto o curador, mas a compreensão disso, para 
reconstruir os acessos. (BASBAUM, 2008)
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É um exercício contínuo estabelecer pontes 
de aproximação entre obra e espectador, criar 
espaços de protagonismos e representativi-
dade no enfrentamento a desvalorização, a 
negação e o ocultamento das heranças de 
outras epistemologias que não ocupam seu 
lugar na história e no sistema da arte tal como 
conhecemos. Visto que existe uma noção 
científica que legitima os padrões de “beleza” 
e indica quem merece ou não ter visibilida-
de, é importante questionar a quais corpos e 
cartografias a história da arte ocidental ainda 
vigente contempla, e a quais ela hierarquiza e 
invisibiliza como sujeitos subalternos.

Não se trata mais da arte pela arte, e sim 
das questões políticas que ela pulsa a partir 
das estéticas que se instauram no presente, 
desencadeando novos sentidos e colapsos. 
Não há espaço para se pensar em uma arte 
a partir de nichos, estamos lidando com terre-
nos em falso e suas armadilhas. Um caminho 
possível para elucidação destes indicativos é 
a educação, lugar de reparação na arte.
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É fundamental, contudo, partirmos de que o ho-
mem é um ser de relações e não só de contatos, 
não apenas está no mundo, mas com o mundo. 
(FREIRE, 1991)

Construir minha vivência artística em amál-
gama com questões da educação, essen-
cialmente em museus e centros culturais, foi 
fundamental para minhas convicções na arte, 
e nas reflexões para estabelecer zonas de 
contato entre minha produção, meu corpo, 
minhas visualidades com o outro, A media-
ção é um dos dispositivos mais potentes na 
relação entre arte e vida.

É perceptível, a partir de uma análise frente 
a linha do tempo na arte, a aproximação dos 
artistas com a educação. Existe um desejo 
no artista, que é direcionar seu trabalho para 
uma comunicação com o mundo. Isto gera e 
propõe outras lógicas de espectador condu-
zidas por outras experiências de vivenciar a 
arte. Muitos trabalhos hoje evocam aberturas 
para as variadas leituras e interpretações. 
Os conceitos, a linguagem e seus processos 
suscitam subjetividades e interpretações que 
alargam os limites entre arte e educação.

Para se comunicar, o homem se serve da lingua-
gem, usa gestos, a escrita, picha um muro, pega a 
máquina de escrever e extrai letras dela. Em resu-
mo, usa meios. Quais meios usar para uma ação 
política? Eu escolhi a arte. Fazer arte é, portanto, 
um meio de trabalhar para o homem, no campo do 
pensamento. Este é o lado mais importante do meu 
trabalho. O resto, objetos, desenhos, performan-
ces, vem em segundo lugar. No fundo, não tenho 
muito a ver com a arte. A arte me interessa apenas 
enquanto me dá a possibilidade de dialogar com o 
homem. (BEUYS apud D´AVOSSA, 2010)

“Todo artista tem o que ensinar” disse Ana 
Mae Barbosa. A autora afirma e legitima o lu-
gar do artista também na perspectiva de um/a 
produtor/a de conhecimento. As mediações 
entre público-mediador-obra ressoam e se 
inclinam para os processos de autonomia do 
espectador diante das poéticas trazidas pela 
arte através do/a artista em suas multiformas, 
organicamente lançadas ao universo para 
suas numerosas fruições..

A prática artística residiria, assim, na invenção 
de relações entre sujeitos; cada obra de arte 
particular seria a proposta de habitar um mundo 
em comum, enquanto o trabalho de cada artista 
comporia um feixe de relações com o mundo, que 
geraria outras relações, e assim por diante, até o 
infinito. (BOURRIAUD, 2009)

Das metodologias artísticas e suas nuan-
ces, entendidas como processo e não como 
produto final, tal como os desenvolvimentos 
para a formação, é que emerge a possibili-
dade de desenvolver um trabalho que trate 
da educação pela arte, a partir do estudo das 
relações, pensando nela como um espaço de 
ação onde as pautas sociais se transformam, 
e os papéis nem sempre direcionam para um 
sentido prático, no qual o artista “aprende a 
habitar melhor o mundo, em vez de tentar 
construí-lo, a partir de uma ideia pré-concebi-
da de uma evolução histórica” (BOURRIAUD, 
2009), isto é, o artista estabelece ritmos den-
tro da vida ordinária que não negam seus 
contextos inaugurais, mas, ao mesmo tempo, 
proporcionam cadências diferentes nas su-
perfícies de troca.
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[...] para perceber, o espectador ou observador tem 
que criar sua experiência. E a criação deve incluir 
relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor 
original. Elas não são idênticas, em um sentido 
literal. Mas tanto aquele que percebe quanto no 
artista deve haver uma ordenação dos elementos 
de conjunto que, em sua forma, embora não nos 
detalhes, seja idêntica ao processo de organização 
conscientemente vivenciado pelo criador da obra. 
Sem um ato de recriação, objeto não é percebido 
como uma obra de arte. O artista escolheu, simpli-
ficou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de 
acordo com seu interesse. Aquele que olha deve 
passar por essas operações, de acordo com seu 
ponto de vista e interesse. Em ambos, ocorre um 
ato de abstração, isto é, de extração daquilo que é 
significativo. (DEWEY, 2010)

A prática da liberdade enviesada no artista-
-educador acumula e renova o conjunto de 
experiências obtidas em suas vivências, ex-
pandindo-as a outras propostas em futuras 
partilhas por meio de sua memória, corpo e 
poética como parte do todo no processo in-
ventivo presente na sua construção. Seja 
artista, educador e/ou artista-educador, os 
processos se acolhem pela disputas do afeto 
e o gesto de afetar.
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Estas breves linhas tentam esboçar um pou-
co das vivências e do desejo em torno da 
arte, educação e curadoria, entendendo es-
tes campos como fundamentais na compre-
ensão das estruturas da arte contemporânea. 
Abraça os repertórios e cartografias do artista 
e as ramificações e trânsitos entre estes cam-
pos, visceralmente atrelados às práticas e 
poéticas desenvolvidas nestes últimos anos. 
A pesquisa se coloca à expansão e entende 
que os fluxos seguem, assumem os desvios, 
e estão atentos ao que escapa...
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