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Curadoria independente
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O debate sobre curadoria independente no 
contexto em que vivemos (ou melhor, en-
frentamos) hoje é uma tarefa tão necessá-
ria quanto ingrata. Certamente, há consen-
sos generalistas sobre o que pode ou não 
ser feito em uma exposição de arte, que 
são baseados em discursos legitimadores 
provenientes das instituições, da academia 
e até mesmo do mercado. Me parece redu-
cionista pensar a curadoria independente 
simplesmente como aquela que é feita sem 
dinheiro e fora das instituições tradicionais. 
Acredito, pelo contrário, que o mais impor-
tante é sermos capazes de lidarmos com 
uma pluralidade de conceitos e práticas 
onde quer que haja brechas (ainda que te-
nhamos que cria-las). 

Por exemplo, em termos do conceito do que 
seja arte: a sociedade ocidental cristã e ca-
pitalista está identificada com valores como 
beleza, gosto, utilidade, mercado e histó-
ria, enquanto diferentes povos originários 
e sociedades orientais estão conectados 
a outros valores como ritualística, técnica, 
cura e tradição. A curadoria independente 
é o caldeirão no qual todas essas matrizes, 
conceitos e práticas estão em diálogo e/ou 
em conflito. Pessoalmente, me identifico 
com a proposição de Mário Pedrosa: “arte 
é o exercício experimental da liberdade”. 
Mas não me permito cair na ingenuidade: 
mesmo nas proposições independentes es-
tamos de alguma maneira contingenciados, 

seja por questões financeiras, seja pela 
relação com o artista ou o espaço (e mais 
recentemente [ou novamente] pela censu-
ra). Ou seja, ainda que no espectro do “faça 
você mesmo”, ainda não conseguimos 
exercer uma liberdade ou, precisamente, 
uma independência plena. 

Da minha parte, acredito que curadores 
devem trabalhar para que a arte seja cada 
vez mais abrangente e acessível. Repensar 
dívidas históricas, a posição das mulheres, 
a garantia de políticas públicas, valorizar a 
arte-educação e, inclusive, pensar em vias 
de reestruturar o mercado. Prefiro não cair 
na armadilha de uma definição, mas sem 
dúvidas, me interessa uma prática curato-
rial que é menos branca, menos masculina/
machista, menos europeia e menos óbvia.

Entendendo a curadoria como o ponto de 
interseção entre artistas, suas obras, o con-
texto em que são produzidas e posterior-
mente expostas. Para mim, a curadoria é, 
essencialmente, um trabalho de pesquisa. 
E cada vez mais, as pesquisas têm o obje-
tivo de investigar a relação entre os proces-
sos de produção e exibição de arte, a fim 
de questionar os “modelos dominantes” e 
discutir possíveis novas abordagens. Cura-
dores propõem sobretudo exposições, mas 
também podem e devem organizar publica-
ções, seminários e eventos (a exemplo do 
próprio PEGA). Sobre o meu trabalho espe-

cificamente, me interesso pela quebra das 
“grandes narrativas” e procuro por discur-
sos polifônicos que ampliem nossas possi-
bilidades de afronta às limitações impostas 
pelo cenário político-econômico e também 
pelo cenário sociocultural de espetaculari-
zação e padronização das exposições. Mas 
nada é mais importante para mim, como 
pesquisadora, do que pensar a experiência 
corpórea que o público tem ao visitar uma 
exposição: mais que agradar aos olhos e 
fazer destacar as obras, penso ser impor-
tante criar ambientes imersivos, propor-
cionando uma experiência mais sensorial, 
sentimental, espontânea e menos intelectu-
alizada, opressora e formalizada. Vivenciar 
uma exposição, para além de “entendê-la”. 
Sentir uma exposição, ao invés de dar um 
sentido (significado) para ela.
 
Especificamente, minha pesquisa investiga 
a hegemonia da visão sobre os demais ór-
gãos de percepção. Somos uma sociedade 
obcecada pela imagem e essa primazia do 
audiovisual impacta o modo como nos re-
lacionamos com o mundo e como produzi-
mos história. Em última instância, a História 
da Arte é a História do Olhar. Portanto, meu 
interesse principal como curadora está na 
produção de artistas que trabalham com to-
das as dimensões do corpo, convidando o 
público a ter uma relação diferente com as 
obras de arte, que não é pautada apenas 
na observação à distância, na conceitua-

lização, mas na experiência sensorial, de 
corpo inteiro. Ao utilizar cheiros ou propor 
que experimentemos algo com a boca, por 
exemplo, o artista quebra expectativas. 

Historicamente, diante de manifestações 
culturais em geral, espera-se do público 
uma atitude contemplativa. No caso da 
televisão e internet, o envolvimento inde-
pende até da presença física do indivíduo 
num lugar e tempo determinados. No âmbi-
to das exposições e dos museus, de modo 
geral, essa mesma ideia de contemplação 
se encontra estabelecida, fazendo com que 
o público assuma certo distanciamento e 
um comportamento normatizado diante das 
obras: “não toque”, “não corra”, “silêncio”. 
O atual regime estético continua a privile-
giar a visualidade sobre outras experiências 
corporais, considerando o que é visto como 
a base do conhecimento e da própria reali-
dade. No entanto, na prática curatorial inde-
pendente, podemos invocar uma compreen-
são mais ampla dos sistemas de visitação 
dos espaços expositivos e atentar para as 
modalidades críticas e artísticas que podem 
ampliar a experiência visual. Os espaços 
expositivos estão preparados para isso? Em 
sua grande maioria não. A museologia e a 
conservação estão preparados para isso? 
Estão começando, mas ainda não. Porém, 
os artistas lidam com essas questões há sé-
culos. E nós, curadores e frequentadores de 
exposições, estamos prontos?  
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Como disse no começo deste texto, abordar 
a curadoria independente também envolve 
que pensemos no nosso contexto. E no ce-
nário nacional, obviamente, mudamos para 
pior. Resumiria em três instâncias princi-
pais: a falta de informação generalizada, a 
censura descarada e o corte indiscriminado 
de recursos. Nos últimos dois anos, espe-
cialmente, presenciamos vários casos de 
repressão explícita a manifestações artísti-
cas. E atualmente, os produtores culturais 
têm trabalhado pisando em ovos. Retroce-
demos no quesito liberdade de expressão. 
Em relação aos cortes de recursos (que 
sempre foram baixos), vimos várias ins-
tituições fecharem, outras se adequando 
para funcionar em menor escala, ficamos 
impotentes diante da destruição do Minis-
tério da Cultura, a Ancine e outras agências 
estão sendo constantemente ameaçadas. 
Muitos trabalhadores demitidos, muitos 
projetos cancelados, muita desinformação 
sobre, por exemplo, a Lei Rouanet e assim 
por diante. Não há políticas públicas para a 
cultura no Brasil. Vale ressaltar que “política 
pública” é diferente de leis de incentivo, de 
programas de edital, de ações pontuais. E 
são raríssimas as políticas que duram mais 
que a gestão que as criaram. 

Outro ponto que precisamos considerar é 
a berrante desigualdade de oportunidades, 
que vai desde o acesso à educação e aos 
aparatos culturais, até a concentração de 

renda e monopólios do mercado de arte e 
cultura. Sendo o Brasil um país de dimen-
sões continentais, considerar que nosso 
circuito artístico está basicamente restrito 
ao sudeste e, mais especificamente, ao 
eixo Rio - São Paulo (e lembrando que o 
Rio de Janeiro não é a Zona Sul), é lamen-
tável. A distribuição de recursos, obviamen-
te, não faz jus à produção artística. É pre-
ciso urgentemente pulverizar e multiplicar 
as ações. Vale lembrar que nas capitais, a 
oferta de bens culturais e artísticos é ob-
viamente maior, mas ainda assim é exclu-
dente: opera numa lógica centro/periferia, 
em que maior parte da população continua 
sem acesso a esses bens. Sendo assim, é 
fundamental que iniciativas locais, peque-
nas, incipientes, continuem acontecendo, a 
exemplo do PEGA. 

Por fim (mas longe de querer esgotar o 
assunto) acredito que os curadores inde-
pendentes, devem estar constantemente 
interessados e preocupados não apenas 
com a diversificação e inclusão do públi-
co, mas sobretudo, na sua formação. É 
absolutamente importante que crianças e 
adolescentes tenham contato com a arte. 
Portanto, curadores devem se aproximar 
dos arte-educadores. Esta relação é im-
prescindível. 


