
REVISTA ARTE CONTEXTO
percursos e reflexões por meio da escrita

Paola Fabres e Talitha Motter1

Este texto relata como se deu a criação da revista Arte ConTexto e o desenrolar 

de suas ações pelo olhar de suas editoras.

Foi no final de 2012 que nos encontramos na Casa de Cultura Mário 

Quintana (Porto Alegre/RS) para conversar sobre a ideia de criarmos uma re-

vista. Na época, éramos graduandas em Artes Visuais pela UFRGS e as opções 

para o exercício da crítica para novos autores não eram muitas. Uma revista nos 

permitiria ter um espaço para publicar nossos textos, mas mais do que isso: 

teríamos um ambiente que estimularia debates e diálogos com outros autores 

sobre a arte atual. Naquela primeira reunião, escolhemos o nome da revista, que 

unia o texto e o contexto da arte.

Mas como foi tornar o projeto possível? Os processos de edição foram 

sendo aprendidos no percurso. Tivemos a chance de estar rodeadas por pro-

fissionais motivados a germinar essa ideia ao nosso lado. Marcius Andrade, de-

signer e desenvolvedor de sites; Sarah Motter, jornalista; e Fernando de Siquei-

ra, revisor, atuam na revista desde esse período. Membros da comunidade da 

UFRGS e de outras instituições foram fundamentais para a formação do grupo 

de pareceristas. Precisávamos de um conselho já experiente tanto em pesquisa 

quanto em editoração. A participação voluntária desses pesquisadores, curado-

res e professores, oriundos de diferentes regiões do país e especializados em 

diversos assuntos da esfera da cultura, viabilizou a elaboração de uma revista de 

1 Paola Fabres é doutoranda em Artes Visuais (ECA-USP) e coordenadora do pro-
grama de residência Comunitária (Argentina). Atualmente, atua como crítica e curadora, 
integra o comitê de Acervo e Curadoria do MAC-RS e é co-editora da revista Arte 
ConTexto. E-mail: paola.fabres@gmail.com Além de co-editora da revista Arte ConTex-
to, Talitha Motter é doutoranda em História da Arte pela Université de Montréal. Sua 
pesquisa trata das revistas de arte digitais no Brasil. E-mail: talitha.motter@gmail.com
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arte de caráter multidisciplinar. Assim, a Arte ConTexto pôde abarcar análises 

ligadas à literatura, ao cinema e às artes cênicas. Durante esses anos, não so-

mente esse núcleo de colaboradores foi crescendo, mas também a equipe de 

divulgação e revisão, o que nos possibilitou uma melhor distribuição das tarefas.2

Ainda nos primeiros meses da revista, começamos a definir os formatos 

de conteúdos que seriam publicados, para facilitar a padronização do material 

que seria recebido a partir de chamadas abertas. Além de artigos sobre projetos 

desenvolvidos por pesquisadores em diferentes momentos de formação, que-

ríamos publicar textos mais curtos, ensaios para discutir os temas propostos pela 

própria Arte ConTexto. No entanto, com o tempo, começamos a receber textos 

com um uso mais livre da palavra. Textos que estavam atrelados a uma linguagem 

experimental, por vezes mais literários, por vezes entre os universos do textual e 

do visual. Decidimos abraçá-los. Isso nos levou a criar uma nova modalidade de 

submissão, definida como texto-obra. Para citar alguns exemplos, desde 2015, 

publicamos a série de cartas fictícias de André Winter e Renata Requião, escritas 

como uma conversa íntima com e para um artista distante – no espaço ou no 

tempo. Para a edição Pensar juntos/Fazer juntos (2017), publicamos uma receita 

para aqueles que se alimentam de arte e educação, criada por participantes do 

curso de extensão Interseções da Arte do Colégio de Aplicação da UFRJ.

Essa escolha abriu caminho para a edição Verbetes da Arte (2019), que 

propôs a criação de uma espécie de glossário com terminologias recorrentes no 

campo artístico. Queríamos publicar análises sobre termos que utilizamos fre-

quentemente em nossos textos, para desdobrá-los e torná-los mais inteligíveis 

a partir da discussão de produções artísticas. Queríamos que a obra operasse 

como disparadora de conceitos e não o inverso. A partir das submissões rece-

bidas, construímos um minidicionário e repensamos termos como descrição, 

dispositivo e ativismo.

Desde a primeira edição, Novos Espaços da Arte (2013), temos buscado 

propor um debate sobre as relações entre as esferas da arte e da sociedade. 

A Arte ConTexto evidencia, naturalmente, um vínculo com o Rio Grande do 

Sul, tanto por parte de seus membros, quanto pela publicação de textos que 

2  Somos gratas a todos os membros da revista e autores pela qualidade dos 
conteúdos publicados, além de fazerem parte de nossa formação e aprendizado como 
editoras.
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discutem a produção artística da região. Mas a presença da revista no ambiente 

digital, permitiu com que essas fronteiras se expandissem, abrindo espaço para 

diálogos entre agentes de outros estados do Brasil e de países como a Argen-

tina, o México e a Polônia. Dessa maneira, a ideia de contexto anunciada pelo 

nome da publicação vem sendo tecida, ao longo de suas 16 edições, por uma 

multiplicidade de visões e perspectivas.

Ao exercício de publicação de textos, soma-se a organização de exposi-

ções e outros eventos culturais que foram realizados durante os seus primeiros 

anos. A Arte ConTexto buscou dessa maneira levar as discussões que acon-

teciam na revista para outros espaços, como um atravessamento entre pensa-

mento editorial e curatorial. Esse foi o caso do projeto #Reabito (Figura 01): 

programa de ações artísticas interessadas em questionar os diferentes modos 

de habitar a cidade e que foram realizadas ao longo de um mês inteiro em Porto 

Alegre. O programa de ações, com proposta curatorial decorrente da 4ª revista, 

Repensando a Cidade Contemporânea (2014), foi documentado e exibido nos 

espaços Galpão e Tereg no final de 2014. Outro exemplo é o projeto Livro In-

terferido II (2015), em que organizamos uma mostra coletiva, em parceria com o 

Grupo de Pesquisa Arte Impressa da UFSM, com a Traça Livraria e Sebo e o Bar 

Ocidente, na qual o livro era o meio de expressão. A mostra também estimulou 

exercícios práticos e discursivos sobre arte e literatura.

Olhando em retrospectiva os sete anos de existência da revista, podemos 

dizer que foi no contato com esse conjunto de textos e ideias que fomos conso-

lidando boa parte dos nossos próprios raciocínios. Além disso, percebemos que 

a Arte ConTexto tem sido uma plataforma de encontro entre pesquisadores já 

consolidados e aqueles que estão iniciando seus processos de escrita. Frente a 

um cenário pouco permeável, em que o espaço para o dissenso de ideias tem 

sido cada vez mais atenuado por interesses de um sistema artístico regulador, 

seguimos apostando em iniciativas de formação e de estímulo ao pensamento 

crítico.
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Fig. 01: Imagem de uma das ações realizadas dentro do projeto #Reabito. Cortejo de 

Espelhos, 2014. Coreografia de Douglas Jung e música por Klaus Volkmann. Esquina 

Democrática, Porto Alegre/RS. Fotografia: Marcius Andrade.
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