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Resumo
Este artigo parte de um dos documentos arquivados no Núcleo de Documentação e Pesquisa da Bienal
do Mercosul evidenciando duas situações que podem suscitar reflexões e desdobramentos para a
história dessas exposições. O texto é atravessado pelas reflexões a respeito do autor de Michel Foucault
e a partir das ideias desenvolvidas por Didi-Huberman no texto “Sobrevivência dos vaga-lumes”.
Objetiva levantar possibilidades para a escrita da história de exposições de arte e questionar a respeito
das condições de existência e políticas envolvidas na elaboração do documento em questão.
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Abstract
This article is originated from one of the documents filed on the archive of Bienal do Mercosul, which
shows two situations that can evoke reflections and developments to the history of these art exhibitions.
The text is uses reflections about the author by Michel Foucault and ideas developed by Didi-Huberman
in his text “Survival of the fireflies”. The objective of this article is to raise possibilities for the writing of
history of art exhibitions, and also to question the conditions of existence e politics involved in the
elaboration of the document in focus.
Keywords: Bienal do Mercosul; archive; documentation; memory.

1 Apresentação
Com a intenção de compartilhar reflexões iniciais de uma pesquisa de
mestrado, produzo esta escrita que discute os modos de produção da memória e suas
políticas envolvidas nos arquivos da Bienal do Mercosul, assim como as possibilidades
que e eles podem gerar para a história dessas exposições.
Partindo dos documentos, elaboro reflexões que estão entrelaçadas com
o texto datado de 1970 O que é um autor? de Michel Foucault (2009), já que as
questões que atravessam este trabalho buscam pensar os modos de fazer história
e as condições de existência dos discursos elaborados nesses documentos. Com a
intenção de refletir sobre as possibilidades que abrem para que diferentes histórias
de uma mesma exposição sejam pensadas, busco no texto A sobrevivência dos vagalumes (2008) de Georges Didi-Huberman reflexões sobre os grandes holofotes que a
história tradicionalmente enfoca e as pequenas luzes dos vaga-lumes que, ainda que
tímidas, podem contribuir fortemente para discussões contemporâneas.
Nesse texto, Didi-Huberman trata de questões históricas e políticas a partir
da relação de Paolo Pasolini e a resistência na Itália contra o fascismo. Inserido nesse
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lumes sob o holofote da opressão ditatorial. Didi-Huberman, por sua vez, escreve sobre
as possibilidades da sobrevivência desses vagalumes e seus pequenos aparecimentos
que trazem “pequenas histórias na grande história” (2008, p. 17). Embora as condições
de acontecimento das edições da Bienal sejam bastante distintas da situação que
Pasolini enfrentou, percebo nessa imagem dos vaga-lumes uma alternativa para se
pensar algumas possibilidades metodológicas ao se escrever a história das exposições.
Se a Bienal do Mercosul é alvo de grandes discussões entre estudiosos da arte
contemporânea e existe uma grande movimentação de nomes, ideias, conceitos ao
seu redor bastante evidenciadas pela mídia que circula dentro e fora das artes visuais,
pode fazer-se importante pensar também aquilo que não se encontra em evidência,
mas que acontece no cotidiano dessas exposições. A ideia não é negar os discursos
“oficiais”, mas colocar em relação grandes e pequenos discursos de maneira a pensar
alguns descaminhos dessas histórias.
Faz-se ainda necessário um apontamento: os documentos sobre os quais
me refiro foram elaborados pela instituição e, ainda que de maneira breve, busco
entrelaçar no debate questões sobre as políticas da memória sob as quais esses
documentos foram produzidos e são arquivados. Essa é uma discussão que merece
maior profundidade do que poderei dar conta nesta escrita. Mesmo assim, ao falar dos
arquivos, mencionarei alguns pontos sobre a elaboração do documento de que falo.
2 O contexto da Bienal do Mercosul
A Bienal do Mercosul teve sua primeira edição no ano de 1997 curada pelo
crítico de arte brasileiro Frederico Morais com a proposta curatorial de “reescrever a
história da arte latino-americana” (1997, s/ p.). A proposta de Morais deixa ver uma
forte postura política que se relaciona com discussões sobre a virada global na arte
sobre a qual escreve Hans Belting (2006) que abre a possibilidade para que a produção
artística não ocidental se inscreva também na história da arte tradicionalmente
hegemônica centrada nas produções europeias e estadunidenses.
Dentro desse processo de globalização surgem novas Bienais ao redor do
mundo que, dentre outros motivos, se propõem a colocar o nome de cidades até então
pouco ou nada mencionadas por historiadores, teóricos e críticos, no mapa mundial
das artes visuais.
Vinícius Spricigo (2009, p. 23) em sua pesquisa que relaciona a Bienal de
São Paulo com a Documenta de Kassel aponta que o fenômeno da bienalização
era mais intenso na Europa do que em outros lugares do mundo. Mesmo assim,
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ainda é crescente o número de bienais no Brasil que surgem e criam espaços de
compartilhamentos não só pelo acontecimento das exposições, mas também
pelas palestras, discussões e publicações que geram, além do envolvimento com a
comunidade que muitas vezes não faz parte da comunidade artística dessas cidades.
Ainda que as bienais tenham realizado grandes contribuições a diferentes cenários,
elas também geram polêmicas, problemas e novas questões para as reflexões
políticas a respeito da escrita da história da arte.
As razões para criações de bienais são muitas e, em alguns casos, estão
diretamente ligadas a publicização de empresas privadas, especialmente, no caso
do Brasil, por força das Leis de Incentivo à Cultura que oferece a possibilidade de
isenção fiscal de empresas mediante patrocínio a produções culturais. Com a Bienal
do Mercosul não é diferente, trata-se de um importante evento que articula e
movimenta o cenário artístico no sul do país cujo potencial crítico está ao mesmo
tempo atrelado ao capital privado.
No caso da Bienal do Mercosul, uma questão a diferencia de outros projetos
semelhantes: a preocupação educacional que se coloca como um dos principais
pontos de força a partir de sua 6ª edição (2007) quando Luis Camnitzer ocupou o cargo
de Curador Pedagógico, até então inexistente. Embora já existisse setor pedagógico
e mediadores para receber o público visitante, essa situação foi emblemática porque
tornou o Projeto Pedagógico permanente. Sobre esse momento, Mônica Hoff escreve
que “[...] a instituição definia para si uma identidade e um rumo, algo já presente em
seu estatuto, mas não devidamente incorporado como prática efetiva e permanente:
a educação” (2013, p. 73).
Além da formação de mediadores, as curadorias pedagógicas lançaram
nas edições seguintes projetos que misturavam práticas artísticas e educacionais
a partir de, por exemplo, convites a artistas que trabalhavam em colaboração1 e
também o espaço da Casa M2, na 8ª edição, na qual as articulações entre público
e arte aconteciam de maneira cotidiana que podiam ser um chá com bolo ou uma
conversa com um artista.
Programa de Residências Artistas em disponibilidade da Curadoria Pedagógica de Maria De Caro na 7ª Bienal do
Mercosul – Grito e Escuta. O Programa envolveu 14 artistas distribuídos em localidades do Rio Grande do Sul com
o objetivo de trocar experiências entre a Bienal e as localidades.
1

Projeto do Curador Pedagógico Pablo Helguera em parceria com o Curador Geral José Roca na 8ª Bienal do
Mercosul dedicado ao intercâmbio artístico onde aconteciam conversas com artistas, cursos, palestras, além de
trabalhos de artistas que ocupavam espaços da Casa.
2
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Assim, se cria no sul do país um espaço que talvez se proponha a discutir artes
visuais não somente a partir da proposta curatorial e produções artísticas, mas também
a partir da relação com os públicos. Pensando nas inúmeras relações entre pessoas das
mais distintas formações que estiveram presentes na construção e reverberação das
propostas curatoriais das bienais, é possível pensar em uma constelação de luzes de
vaga-lumes que piscam no movimento de exposições como as das edições da Bienal.
A partir dessa questão me volto aos arquivos existentes no Núcleo de Documentação
e Pesquisa (NDP) da Fundação Bienal do Mercosul, os pensando como possibilidades
de encontro com discursos menos difundidos.
Muitos desses arquivos contém discursos sobre a experiência com as
exposições em diferentes frentes da organização das exposições. Neste artigo o debate
estará centrado em alguns dos arquivos produzidos pelo Projeto Pedagógico já que a
maneira como se registram as relações com o público em uma Bienal que se dedica às
questões pedagógicas permanentemente pode trazer importantes pontos de debate
para construção da história dessa instituição, e, consequentemente, para a História da
Arte do Rio Grande do Sul.
Desde a primeira edição, a Bienal do Mercosul procurou estratégias para
se inserir na vida dos transeuntes de Porto Alegre. Seja inserindo obras em espaços
como o Mercado Público de Porto Alegre ou através dos projetos direcionados
à vizinhança da Casa M. A publicidade que se produz em torno da exposição em
meios de comunicação, textos críticos em jornais ou frases de impacto em outdoor
são bastante enfáticos e criam um grande debate em torno das edições da Bienal. A
inserção dos acontecimentos-bienal na vida porto-alegrense pode suscitar a produção
de muitas memórias, muitas delas inacessíveis, mas outras tantas arquivadas que
geram muitas questões: de que maneiras essas memórias, presentes em discursos
menos difundidos e carregados de subjetividades oriundas da experiência com
as exposições são capazes de criar outras possibilidades históricas para a Bienal
do Mercosul? De que forma são arquivados esses discursos e quais as políticas
envolvidas no contexto histórico de sua produção?
3 Duas situações presentes no documento
Para discutir essas questões ao menos em parte, trago duas situações presentes
no Relatório final de supervisão – Usina do Gasômetro elaborado por mim e por Rafael
Silveira em dezembro de 2014 e faz parte dos arquivos do Projeto Pedagógico na
Bienal do Mercosul. Ainda que eu tenha participado da construção escrita, procurei
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utilizar como critério de escolha duas situações cujo acontecimento não presenciei,
procurando encontrar alterações conceituais, desdobramentos, reverberações no
discurso dos colegas de equipe, tanto com relação à proposta curatorial quanto aos
conceitos trabalhados pelos artistas. Outro critério para escolha das situações foi se
tratarem de ações que se colocam entre público e trabalho de arte.
3.1. Dinossauros da Infância – ação de uma mediadora
A partir da obra de Sara Ramo, disposta no térreo da Usina do Gasômetro,
uma das mediadoras criou em parceria com a equipe uma personagem que colhia e
distribuía histórias de infância, conforme conta a mediadora:
Optamos por um jaleco, para que durante a performance o mediador
pudesse ser uma espécie de paleontólogo da infância, escavando as
memórias do público, colecionando seus dinossauros e os compartilhando
com ele. A cada memória, história ou reflexão contada, um desenho era
feito com carimbos no jaleco, quase como uma metáfora de um fóssil do
dinossauro que por ali passou.
[...] Me apresentava como paleontóloga da infância e dizia que naquela dia
estava colecionado dinossauros daquele tempo, oferecia uma troca.
Normalmente, as pessoas preferiam escutar alguns dinossauros antes de
contar os seus ou nem chegavam a o fazer.
O que aconteceu ali, em muitas vezes, foram pessoas utilizando a obra, o meu
personagem e as histórias alheias como portais de acesso a elas mesmas, a
um passado nebuloso que escolheram não acessar ou simplesmente não
perceberam estar encoberto. Reencontros com a origem de problemas
familiares, traumas com os pais, ciúmes de irmãos mais novos, de primos,
de amigos. Desejos de invisibilidade, de perfeição. Medos, descoberta da
sexualidade e perdas. Ouvi um pouco de tudo isso, transmiti, partilhei,
me envolvi, enfim, escavei sem ter a mínima possibilidade de mesurar
os resultados dessa pesquisa, mas a superfície que me foi mostrada, e
sobretudo, seu conjunto, foi uma experiência fascinante de encontros e
redescobertas de si. (apud RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO USINA DO
GASÔMETRO, 2013, p. 13).

No Relatório final de Supervisão estão descritas algumas outras ações de
mediadores. No entanto, essa foi escolhida porque parte da experiência pessoal da
mediadora com o trabalho de arte e talvez por isso cause boas questões a serem
pensadas. Quando a mediadora propõe esta ação ela talvez não se posicione somente
como alguém que conversa com o público a respeito das obras, mas cria questões que
partem de sua experiência com o trabalho de arte. A ação poderia ser pensada como
educacional e artística ao mesmo tempo? Sendo pensada a partir do trabalho de arte
a ação da mediadora poderia suscitar ampliações do trabalho de Sara Ramo? A ação,
que aconteceu somente um domingo, possibilitou que existissem dois trabalhos de
arte coexistindo naquele dia?
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Figura 1: Armação do Remoto ou Deslembrança Vertebrada. Sara Ramo, 2013.
Foto: <www.bolsadearte.com>.

3. 2. O artista que realizou intervenção na fonte
Como acontece em algumas exposições, um artista realizou uma intervenção
em uma fonte - parte da instalação do artista Koeraad Dedobeeler - presente no
primeiro andar da Usina do Gasômetro na 9ª Bienal do Mercosul. Abaixo segue o texto
elaborado pelo supervisor Rafael Silveira que lidou com a situação:
Houve um acontecimento artístico bastante interessante que toca em parte
no trabalho dos seguranças, produção e montagem. Um artista da cidade
de Pelotas que identificou-se como Cristiano criou um objeto (que enviaria
ao Projeto Invenções Caseiras) cuja função era recolher moedas da fonte
dos desejos pertencente à obra de Koeraad Dedobeeler. A ação de recolher
moedas era proibida ao público e os seguranças foram orientados a abordar
qualquer iniciativa nesse sentido. Quando o artista iniciou sua ação poética,
foi imediatamente abordado por seguranças que proibiram essa ação.
O artista contestou a abordagem com a argumentação de que se tratava
de um projeto de arte e o administrador e o supervisor foram chamados
para resolver a situação. Visto que havia muitas questões provenientes do
campo e do mercado da arte sendo discutidas pelo artista, o supervisor
procurou não coibir a ação. (RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO USINA DO
GASÔMETRO, 2013, p. 20).

Figura 2: Amassed Knowledge in a Frantic Race Against Death That Death Must Win (detalhe).
Koeraad Dedobeeler, 2013. Foto: Nathália Vargas.
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O artista publicou no site YouTube3 o vídeo no qual a discussão com
seguranças, administrador e supervisor de mediadores aparece detalhadamente. A
justificativa do artista era que enviaria o vídeo produzido para o Projeto Invenções
Caseiras4, que fazia parte da Proposta Curatorial daquela Bienal; ao estar executando
o uso de uma invenção caseira ele não estaria então autorizado a coletar as moedas?
No vídeo, os seguranças se dizem orientados a preservar o patrimônio da Bienal. Mas
o que é o patrimônio da Bienal se, nesse contexto, tratam-se de moedas depositadas
pelo público? Quais os limites e bordas que separam um trabalho artístico de um
patrimônio privado? A situação das moedas evidenciada pelo artista pelotense foi
capaz de criar novas questões para o trabalho de Dedobleer e, consequentemente,
para reflexões sobre arte-público-instituição?
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Figura 3: Frames do vídeo Coletor de Desejos para climas desfavoráveis.
Cristiano Araújo, 2013.

Enquanto que a primeira situação foi elaborada por uma pessoa que
trabalhava na exposição que não se coloca profissionalmente como artista, a segunda
foi elaborada por alguém que se diz artista e que elaborou um vídeo registrando a ação,
O vídeo pode ser acessado através do endereço disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=Exr4COypLVE>
no dia 19 de nov. de 2014.
3

Projeto da 9ª Bienal do Mercosul em que o público era convidado a criar um objeto que tivesse algum tipo de
funcionalidade, produzir um vídeo e enviá-lo para o Projeto.
4
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talvez na intenção de veiculá-la em distintos meios. O fato de não existir fotografias da
ação que coletava dinossauros de infância podo denotar não ter havido a intenção de
registro posterior, mas que a ação ficasse limitada àquele tempo e espaço específico.
O próprio relato acima descrito da mediadora aconteceu muito por insistência nossa,
da equipe de supervisores, que achou importante que a ação estivesse registrada de
algum modo nos arquivos da Bienal. Trata-se, portanto, de um texto escrito a partir de
uma demanda, com uma grande economia de detalhes.
As duas situações são carregadas de atravessamentos e articulações
complexas por estarem situadas em um ambiente institucionalizado e por se tratarem
de dois atores de origens diferentes com intenções diferentes. Eles exercem seus
discursos que partem da exposição para caminhar a outra coisa. Para pensar sobre a
complexidade que os discursos carregam, faz-se importante trazer o texto de Foucault
sobre a função autor:
[...] a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que
contém, determina, articula o universo dos discursos; ela não se exerce
uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas
as épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida pela
atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série
de operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente
a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos,
a várias posições, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de
indivíduos poderiam vir a ocupar. (2009, p. 279-280).

Embora fuja dos alcances deste artigo a profundidade sobre as condições
de existência dos discursos encontrados no Relatório, é possível inferir que eles estão
fortemente conectados com os posicionamentos políticos, formação e pensamento
sobre arte tanto da mediadora quanto do artista que realizou a intervenção. A
mediadora estava imersa em um ambiente cuja formação para trabalhar na exposição
era de incentivo a criação poética e ela investe nisso e se coloca como um vetor
entre o público e suas histórias. Ao fazê-lo ela busca construir com os colegas sobre
as estratégias de sua ação e não transparece em seu discurso alguma preocupação
em sobrepor o trabalho de Sara Ramo. O artista que realiza a intervenção provoca
uma série que possibilidades para a crítica institucional e talvez ironize os projetos
e as “colaborações” daquela curadoria. Essas situações oferecem a possibilidade
de pensarmos o quanto os discursos dos artistas da Bienal podem ser atravessados
e aumentados quando colocados em exposição. Embora essa seja uma discussão
já bastante difundida, ela pode ser mais incentivada quando se pensa na escrita da
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história da arte, podendo ser também pertinente discutir os entrelaçamentos entre
distintos discursos no decorrer de uma exposição.
Talvez nunca tenhamos acesso às histórias coletadas pela mediadora e também
sobre as maneiras que essa ação interferiu nas leituras que o público criou. Também
não estão registradas as origens conceituais da intervenção do artista. Encontram-se
aí alguns limites do documento que talvez seja capaz de apenas lançar pistas porque
ele não foi elaborado para o historiador e sua pesquisa.

4 Considerações finais
Embora bastante pontuais, essas situações se mostram potentes para se
pensar nas experiências cotidianas de uma exposição de arte que podem trazer
bons problemas a serem refletidos. Pequenas situações podem se tornar grandes
pontos de reflexão para que histórias outras sejam contadas para além daquilo
que as instituições podem controlar, podem se tornar vaga-lumes, histórias menos
difundidas que não se encontram na evidência dos grandes holofotes que a mídia
em torno de uma bienal enfoca.
Poderiam essas situações contribuir para a história dessa exposição? Quando
Foucault (2009) reflete sobre o desaparecimento do autor, ele busca pensar o que esse
espaço vazio possibilita, “[...] seguir atentamente a repartição das lacunas e das falhas
e espreitar os locais, as funções livres que essa desaparição faz aparecer.” (p. 271) e, se
pensarmos que a função autor atrelada a um status e um nome próprio é, na verdade,
“característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos
discursos no interior de uma sociedade” (p. 274) e que esses modos de funcionamento
são diferentes em outras sociedades, abre-se a possibilidade para que pensemos
sobre os modos dessa função autor quando se elabora a história das exposições de
arte. Talvez outros discursos possam também levantar questões para a história de uma
exposição na qual os embates institucionais sejam levados em consideração.
No caso específico do Relatório mencionado, havia um roteiro solicitado
pelo Projeto Pedagógico que pedia, dentre 15 pontos, que elaborássemos reflexões
sobre o curso de formação; sobre os programas experienciais para os mediadores; que
avaliássemos as relações com outras equipes; e também que inseríssemos as produções
poéticas dos mediadores. Como muitos relatórios, nesse caso havia interesses da
instituição que determinadas situações fossem relatadas, especialmente a partir da
relação entre o curso de formação de mediadores e o trabalho prático durante a mostra.
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A maneira como cada equipe desenvolveu as mesmas questões em cada relatório
pode ter sido bastante distinta, especialmente porque os posicionamentos políticos e
todas as conformações que influenciam a maneira de pensar de cada um desses atores
muda de situação para situação. Esses arquivos se tornam, assim, potencialidades com
os quais o historiador pode se defrontar encontrando infinitas possibilidades. A partir
de seu contexto histórico, seus posicionamentos políticos e suas questões de pesquisa,
podem existir diferentes usos para um mesmo documento, ampliando problemas e
criando novas questões para um infinito movimento historiográfico.
É possível encontrar novos caminhos históricos ao rever o já visitado, procurar
no já procurado, novas conexões. Os arquivos do Projeto Pedagógico podem se colocar
como pontos a serem ainda explorados, não somente a partir de uma abordagem
pedagógica, mas também por historiadores da arte para que pequenos processos
cotidianos do acontecimento da exposição sejam levantados e inseridos no debate a
respeito da produção contemporânea da arte e das histórias das exposições. Para tal,
a compreensão das maneiras como esses documentos são elaborados, suas condições
de trabalho e elaboração envolvidas e os embates políticos tornam-se importantes.
Essa escrita propôs-se a lançar algumas possibilidades que esses documentos
arquivados oferecem. Fica como trabalho futuro estabelecer relação entre os discursos
mais difundidos – curatoriais, da mídia – e essas situações que se colocam como
desvios no cotidiano da exposição. Por ora, registra-se aqui apenas algumas pequenas
notícias desse piscar de vaga-lumes.
Os vaga-lumes dos arquivos podem, assim, contribuir para a elaboração de
registros da exposição que não terminam quando a Bienal acaba e que não se contentam
com a memória presente no catálogo, mas que procura nos arquivos situações para
se repensar a história dessas exposições de maneira infinita, relacionando cada um
desses movimentos com as questões político-institucionais da arte contemporânea.
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