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Resumo
Este trabalho faz um levantamento de coletivos de arte com mais de dez anos de existência no Estado
de Goiás. A partir deles, levanta-se a problemática da falta de definição satisfatória para o que seriam
“coletivos de arte” e se tenta traçar algumas características dessa forma de organização, respeitando a
pluralidade, a diversidade e a complexidade com que se apresentam, fazendo uma ponte com a estética
relacional, teorizada por Nicolas Bourriaud.
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Abstract
This paper points artist collectives from State of Goiás with more than ten years of existence, at least.
From the exemples collected, this essay evidences the problem of a lack of definition for this kind of
artistic organization and searches for some caracteristics of artist collectives, focusing on its plurarity,
diversity and complexity, and making a conection with the relational aesthetics, theorized by Nicolas
Bourriaud.
Key words: artists collective, art criticism, relacional aesthetics.

1 Dos coletivos goianos com mais de dez anos de existência
Em um levantamento inicial de coletivos de arte em Goiás com dez anos
de existência, no mínimo, foi possível catalogar quatro grupos com características
bastante distintas e formas de atuação/trabalho diversos. Três deles surgiram e, de
certa forma, permanecem no âmbito universitário; outro nasceu no Design, mas desde
o início teve trabalhos muito mais relacionados às artes visuais do que à sua área de
origem.
Para esta pesquisa, teve-se como fonte 31 professores da Faculdade de Artes
Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG) e 13 pessoas envolvidas com
o tema (entre artistas, produtores, galeristas, curadores etc.), além de entrevistas
realizadas com os coletivos, com o objetivo de levantar nomes que poderiam se
encaixar no recorte proposto. A proposta inicial era priorizar grupos que não tivessem
vínculo com o meio universitário, o que imediatamente se mostrou impossível. Em
Goiás, a maioria dos coletivos têm origem dentro da universidade e são organizados
por professores de ensino superior. As informações contidas nas descrições de cada um
desses coletivos, logo abaixo, foram dadas pelos próprios organizadores dos grupos,
mediante entrevistas por telefone ou e-mail.
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1.1 Grupo Empreza
O mais conhecido dos coletivos levantados (o que mais foi citado pelos
entrevistados) é o Grupo Empreza, criado pelo professor Paulo Veiga Jordão, da FAV/
UFG, em 2001. Há catorze anos, o coletivo, formado atualmente por dez integrantes,
faz trabalhos em performances, happenings, vídeo e fotografia. Movidos pelo interesse
de pesquisar os limites do corpo e pela “intensa curiosidade em relação aos modos de
produção de linguagem e de sensibilidade do corpo, o Grupo EmpreZa parte de seu
corpo-coletivo” (descrição do site do grupo). As performances remetem às estratégias
da Body-Art dos anos 1960 e 1970 (JUNIOR, 2014) e transitam entre o violento, o
grotesco, o agoniante, o angustiante etc. Pelos trabalhos do coletivo, percebe-se que
o objetivo é mexer com o subjetivo do espectador de tal forma que não remeta ao
belo, pelo contrário. É trazendo cenas difíceis de digerir que o Grupo Empreza testa
não apenas os limites de seus integrantes e das artes performáticas, mas também os
limites de quem os assiste.
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Sopa de letrinhas,
2001 (Foto: reprodução do site grupoempreza.com)

Por exemplo, em Como chama (2009), os artistas ateiam fogo em si
mesmos. Apesar das roupas especiais que usam – que não apresentam perigo real
de queimadura –, o corpo do espectador se inquieta com a cena: pessoas pegando
fogo e circulando tranquilamente pela galeria. Em Sopa de letrinhas (2005), um artista
vomita em cima de outro a refeição que acabou de ter, e em Sua vez (2001), dois artistas
se revezam nos tapas: cada um, em seu tempo, e com um contador de xadrez para
ajudar a marcar os movimentos, esbofeteia o outro, que recebe o tapa, impassível, até
chegar a sua hora de revidar. Essas performances estão registradas em vídeo e podem
ser assistidas no site do coletivo.
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Atualmente em cartaz com Serão performático dentro da mostra de Marina
Abramovic no Sesc Pompeia, o Grupo Empreza recebeu, em abril deste ano, o prêmio
Marcantonio Vilaça, o mais tradicional das artes plásticas do país. Os goianos foram
o único coletivo entre os cinco vencedores do título (também ganharam Virginia
de Medeiros, Berna Reale, Nicolás Robbio e Gê Orthof ). A cerimônia de premiação
aconteceu no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (USP).
1.2 Ateliê livre de gravura
Mais veterano dos coletivos goianos dos anos 2000 para cá, o Ateliê livre de
gravura funciona, principalmente, como um grupo de pesquisa acadêmica. Aberto
a alunos, professores, ex-alunos e artistas que queiram participar de investigações,
experimentações e impressões no âmbito da gravura, o coletivo tem quinze anos
de existência e foi fundado pelo também professor da FAV/UFG José César Teatini
de S. Clímaco.
Tendo-se a gravura como uma forma de arte muito peculiar que atrai
artistas há séculos, o grupo, hoje composto por dezesseis pessoas (duas afastadas
temporariamente), trabalha no amplo campo que a prática possibilita, renovando
conceitos e fazendo uso de novas tecnologias. A partir disso, o coletivo se propõe a “dar
à gravura o espaço e a visibilidade que ela merece ter”1. A experimentação é essencial,
bem como a troca de informações entre os participantes. O coletivo também faz a
divulgação dos trabalhos via boletins virtuais e exposições dos resultados obtidos.
Os participantes, dentro do coletivo, trabalham com gravura em metal,
xilogravura, serigrafia, litografia, gravura em gesso, gravura em tecido, colagravura,
gravura em plástico e outras formas menos tradicionais de gravação, como as
gravobraduras2. A artista Alana Borges, por exemplo, integrante do Ateliê, faz
investigações a partir de matrizes de borracha escolar. Chris Frauzino, outro participante,
usa material natural de vínculo afetivo, como placas de peroba que sobraram do
assoalho de sua casa. Por meio dessas placas, o artista suscita afetos e memórias
pessoais. Poderia se dizer, portanto, que a coletividade da pesquisa e a experimentação,
a troca de experiências entre os artistas, amplia o horizonte de possibilidades, coloca
cada artista em contato com experiências de outros, que talvez ele não teria acesso
trancado sozinho em seu próprio ateliê. O resultado dessa coletividade é um trabalho
mais diverso e plural.
1

Descrição do site oficial do Ateliê live da gravura da FAV/UFG.

2

Dobraduras como matriz de gravuras.
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   Ateliê livre de gravura – Zé César: gravura em plástico
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Ateliê	
   livre de gravura – Alana Borges: gravura com borracha escolar

Assim como o Grupo Empreza, o Ateliê livre de gravura também se utiliza de
vídeos para registrar as experimentações. É possível assistir a algumas experiências e
processos de criação no site do coletivo.
1.3 Goiastexas
Em 2004, resultado de um projeto maior denominado República livre do
cerradão, que reunia, de tempos em tempos, artistas goianos para criar em conjunto,
nasceu o coletivo Goiastexas, coordenado pela professora da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC-GO) Fabíola Morais. O mais diverso dos coletivos goianos,
apesar de tímida atuação nos últimos tempos, engloba trabalhos em pintura, desenho,
lambe-lambe, stêncil, DJ, vídeodança, produção e curadoria. Ao mesmo tempo em
que é um grupo de artistas que se encontram para produzir juntos, é também um
coletivo de agitação, produção e catalização cultural, que promove eventos com
dança e música. Também faz parte do grande leque de atuação do grupo projetos de
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intervenção urbana e curadoria. Ao longo dos anos, o grupo foi “habitado” por diversas
pessoas, tendo sua quantidade de colaboradores bastante variada ao longo do tempo.
O Goiastexas atua, principalmente, por meio de ações com atuação não apenas
em Goiânia, mas em outras cidades do país. Partiu do coletivo o Kraöhaus – residência
artística na Vila de São Jorge, durante o XII Encontro de Culturas Tradicionais da
Chapada dos Veadeiros, de 2012 –; o Mandioca moderna – encontro de artistas goianos
e baianos no Rio de Janeiro, em 2006, para experimentações sonoras, gastronômicas
e artísticas –; o Café com tinta – uma pocket exposição de três artistas, além de DJs e
VJs, em 2011 –; a exposição Microponto, em 2004, na cidade de Goiás, que englobou
gastronomia indígena e exibição de sete artistas goianos, além de DJs e jam sessions
–; e a produção do filme de animação Koboi, que ganhou o prêmio da Mostra Udigrudi
Mundial de Animação (MUMIA), em Belo Horizonte, em 2012.
Com pouco mais de catorze minutos de duração, o curta-metragem Koboi
mescla lenda dos índios carajás com imagens psicodélicas e movimentos que brincam
com a ilusão de ótica. O resultado remete à arte tecnológica contemporânea pelo uso
de imagens alteradas via computador e suas sobreposições.
Atualmente o coletivo trabalha na produtificação3 de alguns artistas e na
montagem de uma exposição de fotografias de uma artista goiana descendente
de Sírios.

Mural feito pelo Goiastexas, durante projeto de residência Kraöhaus, na Chapada dos Veadeiros, em
2012 (Frame 2’38’’ do vídeo disponível aqui: <https://vimeo.com/46680518>)

3

	
  

Termo usado pela própria organizadora, professora Fabíola Morais, em conversas por e-mail.
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A proposta inicial de reunir artistas para produzir em conjunto ainda se
mantém, mesmo com as variações eventuais de tempo, espaço e suas consequências.
O grupo de artistas goianos – amigos de longa data, diga-se, como Fabíola Morais,
Mateus Dutra e Rodrigo Flávio – ainda se reúne em torno de festas e eventos
promovidos pelo próprio coletivo. Como se pode ver, um coletivo bem diverso.
1.4 Bicicleta sem Freio
O único dos coletivos que não tem origem na universidade (que não é
organizado por professor de ensino superior, explica-se, já que os integrantes se
conheceram e iniciaram o projeto durante a graduação) reserva em si uma curiosidade
particular por ter vindo, não das Artes Visuais, mas do Design Gráfico. Com onze anos
de estrada, o Bicicleta sem Freio começou a partir da união de três amigos então
estudantes da FAV/UFG: Victor Rocha, Douglas Pereira e Renato Reno. Inicialmente, a
principal atuação era elaboração de pôsteres de shows e capas de discos. Para terem
demanda, o trio formou uma banda própria – Black Drawing Chalks – que funcionou de
laboratório criativo por alguns anos. Os traços coloridos e psicodélicos despertaram,
com grande ajuda das redes sociais, um interesse mercadológico que conduziu, em
partes, o trabalho do Bicicleta para a arte urbana e, posteriormente, para as artes
plásticas tradicionais.
Sem registro de data (talvez há dois anos, aproximadamente), o coletivo fez
um mural grande (também sem registro de tamanho) em Los Angeles, Estados Unidos.
Hoje, o Bicicleta tem obras espalhadas pelo mundo, em cidades como Londres, Las
Vegas, Lisboa e Rio de Janeiro. Todos os trabalhos foram feitos mediante convite,
normalmente de grandes empresas internacionais, como o Google.
Em julho de 2014, o grupo foi convidado a participar, ao lado de outros 11
artistas de rua, da exposição Scoop London, na capital britânica. A exibição fez parte
da programação de um dos mais importantes eventos de moda da Europa, Scoop
international, que revela novos estilistas para o mundo e é realizado em dois lugares
de Londres: a Saatchi Gallery e a galeria RexRomae. O convite para integrar a equipe
de artistas expostos – como os únicos brasileiros – veio da curadora da exposição,
Charlotte Dutoit. A francesa, que hoje é empresária do Bicicleta, conheceu o trabalho
dos rapazes pela internet, onde há exposto o portfólio do grupo. O contato alterou o
foco da produção dos artistas.
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Mural	
   em Los Angeles assinado pelo Bicicleta sem Freio, um prédio de três andares
(Foto: kouryangelo.com)

Hoje, sem a presença de Victor, o coletivo faz, principalmente, telas e participa
de exposições em diversas cidades do Brasil e do mundo.
2 Da falta de definição satisfatória
Cada vez mais, vê-se novos coletivos surgirem, com as mais variadas
atuações e dinâmicas. Cada um tem suas próprias regras, seus próprios interesses, e
é praticamente impossível agrupar todos em uma definição única – justamente por
essa pluralidade de existências. Muitos artigos abordam trabalhos de coletivos4, mas
poucos fazem uma definição satisfatória do que viria a ser essa forma de se fazer arte
na contemporaneidade. E os que fazem parecem apresentar um conceito falho, que
não está de acordo com a diversidade que se apresenta, diversidade esta percebida
pela análise do levantamento de coletivos goianos feito anteriormente, bem como de
levantamento bibliográfico acerca de coletivos de arte em geral.
Um dos texto encontrados que faz uma definição de coletivos de arte não
é de autoria de um pesquisador de Artes Visuais e se apresenta um tanto quanto
superficial. Em Coletivos (2013), a professora da Faculdade de Letras da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Heloísa Buarque de Hollanda, simplifica os coletivos como
sendo grupos que fazem intervenções no espaço urbano, associados à arte urbana,
Só para citar alguns, Carla Beatriz Benassi abordou o tema no trabalho Coletivos de arte na atualidade brasileira:
Paronama, apresentação e dois estudos de caso; assim como Clarissa Borges, em O candidato do Entorno: Um
encontro entre intervenção urbana, coletivo e política; Fernanda Albuquerque, em A atitude dos coletivos;
Camila Monteiro Schenkel, em Grupo de artistas e reconfigurações no papel do autor ao longo do século XX;
e Maria do Carmo de Freitas Veneroso, em Os coletivos e o compartilhamento e difusão da produção artística
contemporânea.
4
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ao graffiti, à intervenção na cidade. A arte urbana, contudo, seria apenas uma das
práticas de coletivos existentes, já que existem coletivos que em nada têm a ver com
arte urbana, como o caso do Ateliê livre de gravura.
Ao descrever a diversidade de atuação dos coletivos de artes visuais
goianos, percebe-se que não é possível classificar todos de acordo com a definição
dada por Hollanda. Poderia-se, ao contrário, pensar um sistema complexo de
classificação desses coletivos, esboçando algumas categorias cabíveis de acordo
com as áreas de atuações, mesmo que a maioria se apresente de forma híbrida. Mas
antes destas formas de classificação, é necessário abordar outro aspecto no que
tange a definição de coletivos.
O termo traz em sua definição primeira, já explícita no seu próprio significado,
a questão numeral. Albuquerque (2008), também traça uma definição do que seriam
coletivos de arte. Segundo ela:
[Coletivos] São agrupamentos de jovens artistas, que se organizam de forma
coletiva para desenvolver trabalhos de arte, bem como discutir questões
ligadas à sua produção e ao circuito de arte brasileiro. Trata-se, de acordo
com Luisa Duarte, de ‘uma tentativa de retorno (pós-anos 60/70) a um
sentido de trabalho coletivo, um fazer junto, um compartilhar, que durante
a década de 80 e início da de 90 (boom do mercado de arte brasileiro) foi-se
perdendo. (ALBUQUERQUE, 2008, p.76)

Entretanto, há registros de coletivo de uma pessoa só, como A nova pasta (SP),
de Tulio Tavares (HOLLANDA, 2013). A condição de dupla, como é o caso do Bicicleta
sem Freio, também foge à questão da grande quantidade de pessoas.
Dessa forma, coletivo teria menos relação com o número de pessoas que o
compõe do que com a vontade de se fazer em conjunto. O número real talvez não
seja tão importante; talvez o essencial seja a possibilidade de abertura e colaboração
de quem se interessar e assumir a proposta do coletivo como sua (mesmo que essa
abertura seja apenas mediante convite de pessoas que já fazem parte do coletivo).
Assim, a existência de uma ideologia poderia ser algo determinante para a existência
de um coletivo. A participação de várias pessoas não é essencial, mas a possibilidade
de se trabalhar em conjunto, sim.
A experimentação, em todos os coletivos analisados, também é essencial.
O Grupo Empreza experimenta com suas performances que testam limites do
corpo, das artes e do espectador; o Ateliê livre de gravura experimenta formas de
gravação e impressão; o Goiastexas experimenta a cada novo projeto que abraça,
seja ele de arte urbana, de vídeo, de eventos livres que promovem o encontro de
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artistas amigos; o Bicicleta sem Freio experimenta se aventurando em novas práticas
e técnicas de criação. A vontade de experimentar poderia ser o grande movedor
desses grupos, seja testando os limites do corpo, os limites das artes, os limites da
cidade, dos artistas, do social etc.
Poderia-se, portanto, a partir dessa análise e em um segundo momento,
pensar variadas categorias que abarquem a diversidade de atuação desses coletivos.
Analisando os dados recolhidos das entrevistas, seria possível cogitar a existência
de, pelo menos, sete categorias de manifestação desses coletivos. Diferentemente
do que afirma Hollanda, a intervenção urbana é apenas uma delas, inserida em um
sistema muito mais complexo. Os coletivos de arte podem ser de performances, de
artes tradicionais, de arte urbana, de arte tecnológica, de curadoria e de produção,
de pesquisa e mistos – que abarcam características de mais de uma categoria. Pode
haver ainda uma categoria adjacente, trazida à tona com o exemplo do Bicicleta sem
Freio: os coletivos migratórios, que surgiram atuando em outra área que não as artes
plásticas, mas que, por algum motivo, deslocaram-se.
Outra característica que poderia ser dita fundamental dos coletivos de arte: a
fomentação das relações humanas, o contato com o outro, a produção em conjunto,
a troca de experiências. Bourriaud, em Estética Relacional, afirma que a sociedade de
consumo e os meios de comunicação acabaram suprimindo as relações humanas.
Segundo ele, as vanguardas modernas teriam como objetivo resgatar o convívio
entre as pessoas, reestabelecer as relações que se perderam no meio do caminho
capitalista. As exposições, dessa maneira, seriam a forma de se fazer esse resgate por
reunir pessoas com o mesmo interesse e motivar um diálogo que fugisse do comum
capitalista (discussões sobre o preço das coisas, por exemplo). No caso dos coletivos,
contudo, a valorização das relações humanas começa antes da própria obra, e existe
na base constituinte do termo.
3 Resgate das relações
Bourriaud delineia o contexto de surgimento das vanguardas modernas como
um momento de busca pela emancipação, mas que só resultou em melancolia. Imersas
no sistema capitalista de produção e consumo, em que as relações humanas são
suprimidas pelo consumismo e pelos meios de comunicação, Bourriaud, baseando-se
em Marx, defende que toda arte sempre teve em si a vontade de resgatar as relações
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humanas. Isso que o autor define como “estética relacional” (2009) sempre existiu e
permeou a história da arte; às vezes em mais, às vezes em menos grau. Dessa forma, a
obra de arte sempre foi um “interstício social”5.
Criticando a crítica de arte, que desclassifica os movimentos artísticos dos anos
1990 por serem “cópias das vanguardas de outrora”, Bourriaud valoriza e legitima esses
mesmos movimentos, por também se apoiarem no resgate relacional, considerando o
novo contexto sociocultural em que se inserem. Toda prática deve ser analisada à luz
de seu tempo. Quando se analisa algo pelas lentes do passado, desconsidera-se todo
um novo contexto que se formou, ignora-se as transformações do espaço e tempo,
bem como as mudanças sociais, culturais, históricas e econômicas.
Foucault, no texto O que é um autor? (1969), refere-se a esta problemática de
se usar moldes teóricos do passado sem fazer as devidas adequações, usar o discurso
do passado sem fazer os devidos acréscimos históricos, culturais, sociais, políticos etc.
Assim, trazendo os novos movimentos (as neovanguardas da década de 1990) para o
contexto adequado, atualizado, Bourriaud valoriza a tentativa dessas “novidades” de
recuperar as relações humanas.
(…) desde os anos noventa, a prática artística se concentra na esfera das
relações humanas. O artista se focaliza, cada vez mais, nas relações que
seu trabalho vai criar em seu público, ou na invenção de modelos sociais.
Esta produção específica determina não somente um campo ideológico e
prático, mas também novos domínios formais.” (BOURRIAUD, 2008, p.31)

De acordo com o autor, a ideia de “arte relacional” seria aquela que leva em
conta as interações humanas a partir de seus contextos sociais – o que parece ser
bastante relevante para a realidade dos coletivos (cada um, em sua realidade única,
apresenta-se de forma distinta, com valores e atuações únicos, mas mantêm-se coesos,
têm identidade própria e se relacionam entre si). Além disso, é interessante ressaltar a
interatividade existente não apenas dentro dos coletivos, mas também entre eles. Por
meio de eventos e encontros, esses coletivos dialogam e fazem trocas simbólicas. Essa
união, externa aos coletivos, por assim dizer, poderia conduzir a uma movimentação
em direção ao resgate das relações humanas (mesmo que isso não se apresente de
forma declarada e consciente dos grupos).
Partindo da estética relacional como uma teoria da forma (e não como uma
teoria da arte), Bourriaud considera como formas artísticas plenas os meetings, as
5

Termo usado por Marx para definir aquilo que foge das regras gananciosas do capitalismo.
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manifestações, os diferentes tipos de colaboração entre as pessoas, os jogos, as festas,
os lugares, enfim, tudo que faz parte do universo dos coletivos.
O autor francês discorre ainda sobre o efetivo resgate relacional, mas apenas
no pós-arte, ou seja, na interação que a arte cria com seu espectador, no diálogo
entre objeto e o subjetivo do espectador. Nos coletivos, contudo, a relação humana
preexiste à obra; ela se dá antes da criação, no seio da proposta de interatividade,
participação, colaboração, produção em conjunto. Um coletivo poderia ser, portanto,
prática artística relacional por natureza.
Interessante também ressaltar o caráter político dos coletivos. Para Rancière
(2009), toda arte é política na medida em que representa uma partilha de tempo e
espaço inserida num campo sensível comum. Mais do que isso, contudo, os coletivos
poderiam ser vistos como mini-representações das práticas políticas, em que cada
participante tem voz ativa, pode compartilhar e expressar o que deseja, é ouvido
e debatido entre os demais. E é exatamente esse caráter político que exige dos
integrantes de um coletivo a necessidade de se relacionarem uns com os outros, de
debater assuntos que lhes são de interesse mútuo, a trocar experiências e a discutir
possíveis ações – ações estas realizadas em conjunto.
3 Conclusão
Um coletivo, portanto, pode não ter a ver com o número de pessoas que
formam um grupo. Poderia ser considerado, pelo contrário, como um grupo de
ideias que convida à experimentação e à participação do outro, com o objetivo de
se trabalhar em defesa, mesmo que não explicitamente, do ideal maior (de cunho
artístico, social, filosófico etc.). Para esta pesquisa, levou-se em consideração apenas os
coletivos de arte, mas ao longo do levantamento dos grupos goianos, foram citados,
pelos professores e outros entrevistados, nomes que atuam em áreas diversas, como
design de moda, design gráfico e outros. Esses casos, porém, em atenção ao recorte
proposto, ficaram de fora da análise, mas é importante ressaltar que eles existem e se
apresentam tão complexos como estes aqui descritos.
A partir do conceito de “arte relacional” de Bourriaud, como um antídoto à
apatia social consequente do consumismo e do capitalismo, pode-se pensar nos
coletivos como manifestações artísticas que fogem da individualidade e fragmentação
das práticas vigentes e apresentam uma proposta diferente: focada no “fazer junto”.
Essa ideia movimentaria grupos de pessoas em torno de um mesmo ideal e, assim,
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resgataria a essência das vanguardas de outrora, de se valorizar as relações humanas.
Assim, o que definiria um coletivo também seria seu teor relacional presente não apenas
no pós-obra, mas também na pré-produção. Focado no conceito de participação,
interação, colaboração, o coletivo teria a estética relacional em sua essência e se
apresentaria como uma instituição política não apenas por constituir uma partilha de
tempo e espaço inserida num comum sensível, mas por dar voz a cada um de seus
participantes e apresentar suas próprias formas de governar/existir.
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