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Remotos Controles Institucionais:  
Espaços Autônomos Híbridos de Arte 
Cinara Barbosa1

Resumo

Suspeitar, perceber, mapear e pesquisar remo-

delações de espaços institucionais de arte. Esta é 

a provocação de partida proposta neste artigo de 

modo a destacar a amplitude da conformação de 

espaços autônomos de artes, e dos circuitos e re-

des que emergem daí, na relação com a cidade e 

na conformação de territórios. Interessa sinalizar as 

experiências múltiplas que caracterizam esses espa-

ços a partir de noções associadas originalmente aos 

meios computacionais como contribuição conceitual 

e refletindo-se em núcleo de persistência.
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Institutional Remotes Controls: Autono-
mous Hybrid Spaces of Art

Abstract 

Suspect, perceive, map and research remodel-

ing of institutional art spaces. This is the initial prov-

ocation proposed in this article in order to highlight 

the amplitude of the conformation of autonomous 

spaces of arts, and the circuits and networks that 

emerge from there in relation to the city and in the 

conformation of territories. It is interesting to point 

out the multiple experiences that characterize these 

spaces from notions associated originally to the com-

putational means as a conceptual contribution and 

reflecting in core of persistence.
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Introdução

A questão da compreensão das condições de 

historicização e de crítica da produção artística na 

contemporaneidade se confirma como um dos gran-

des desafios de nossos tempos. Tal assertiva diz 

tanto acerca da problemática da multiplicidade das 

maneiras de existência da arte, quanto do volume de 

produção, circulação e diversificação presentes nas 

modalidades de molduras institucionais. 

O lugar de emergência das obras de arte e os 

meios de circulação são aqueles que dão um senti-

do amplificado de existência do fenômeno artístico. 

Neste sistema historicamente localizado temos as 

exposições de arte em salões, galerias, prêmios e 

bienais. No Brasil, uma estrutura articulada de um 

sistema das artes é visível a partir dos anos 1960, 

desenvolvendo-se apoiado junto aos meios de co-

municação de massa para divulgação e gerando 

uma ‘teia’ que interligava artistas, obras, público e 

instituições, conferindo fluxo a um mercado de arte 

(BULHÕES, 2014). Neste período também ocorre um 

‘despertar’ do interesse público para um convívio 

com a arte para além do museu (PECCININI, 2007). 

Em um período mais recente, acrescida a esta estru-

tura, são significativas também plataformas digitais2 

de propósitos variados para apresentação da arte. 

Diversos territórios, neste sentido, servem de 

estratégias para legitimação e circulação da produ-

ção, de maneira que o público seja acessado. É in-
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teressante retomar a ideia de apropriação simbólica 

do espaço gerada pela noção de território. Importa 

que, sendo uma construção provisória, se dá sempre 

em relação a processos de escape, pois “o território 

só vale em relação a um movimento através do qual 

dele se sai” (DELEUZE, 1989, p. 4). Assim, como 

reflete Deleuze, “não há território sem um vetor de 

saída do território, e não há saída do território, ou 

seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, 

um esforço para se reterritorializar em outra parte” 

(idem). 

Podemos pensar nas emergências atuais dos 

processos de reterritoritorialização que conformam 

outros núcleos institucionais de arte por meio da 

perspectiva do engajar-se em linhas de fuga para a 

saída de percursos já delimitados e destruição de 

articulações em fluxo (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 

323). Isto é, de forma que ocorra a retomada de 

outras demarcações para um ‘espaço vivido’, ou um 

sistema percebido “no seio do qual um sujeito se 

sente ‘em casa’ ”(idem). 

O espaço da arte, o lugar do artista, o canto 

da produção, o tempo dos processos e da experi-

mentação em espaços autônomos contemporâneos, 

voltados também para recepção pública e inseridos 

socialmente numa rede interconectada, consolidam-

-se como uma condição que deve ser continuamente 

percebida para também acessar aquilo que se pode 

dar a conhecer da arte. Assim, na pesquisa de his-

toricidade e de crítica da arte é necessário que se 

desenvolva um campo investigativo desses espaços 

e de suas formas operacionais de acordo com as 

condições de possibilidade das quais emergem. 

Desta forma, torna-se igualmente relevante con-

siderar a especificidade local das cidades, ou seja, 

toda e qualquer cidade, pois se trata da atenção 

aos microssistemas, das linhas de fuga e de reterri-

toritorialização sobre certa realidade dada. Isto é, a 

respeito das relações de força entre centro e perife-

ria e arregimentações contra hegemônicas. Por esta 

perspectiva, salienta-se a questão das relações de 

poder nas sociedades contemporâneas dentro do 

sistema da arte. Lembrando que, “não há relação de 

poder sem constituição correlata de um campo de 

saber, nem saber que não suponha e não constitua, 

ao mesmo tempo, relações de poder” (FOUCAULT, 

1980, p. 90). 

Salienta-se aqui a relevância em identificar as 

micropolíticas desses territórios que se diferenciam 

de modelos expositivos institucionais governamen-

tais ou privados e de caráter comercial. Portanto, ao 

também se apresentarem como espécies de organi-

zações que também podem ser de todo modo gale-

rias, centros culturais, ateliês e coletivos artísticos, 

são, ao mesmo tempo, retomadas territoriais. Assim, 

não se bastam em uma única definição, subsistem 

economicamente por meio de fontes diversas e estão 

abertos e vocacionados principalmente ao fomento 

da exibição pública da arte. 

Neste sentido, entende-se o quanto é significa-

tiva a permanência de perceber, mapear, pesquisar 

e refletir conceitualmente as remodelações de es-

paços institucionais de arte constantemente a partir 

da atualidade. Isto é, enfatiza-se aqui a espreita dos 

fatos de todo momento, ou seja, sobre os eventos 

de exibição da arte e de como podem nos levar tam-

bém a conhecer outras propostas institucionais em 

curso. Assim, por exemplo, no âmbito da situação 

local dos espaços autônomos de arte do Distrito Fe-

deral, as exposições do Ciclo Curare, realizadas no 

espaço deCurators, dão-nos a conhecer um outro 

modelo institucional de galeria que se caracteriza, 

em síntese, por não ser comercial e sim centrada na 

experimentação, no fomento a apresentação artística 

com foco em processos curatoriais.

Percebemos que há em curso uma conformação 

institucional múltipla que caracteriza certos espaços 

autônomos de arte na atualidade. Se, de maneira 
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geral os territórios são formações dinâmicas, vivas, 

repletas de inter-relações, estes espaços em espe-

cífico parecem se caracterizar como potencialida-

des de produção de subjetividades. Pois, de alguma 

forma esses modelos parecem também conjurar 

poeticamente na produção de um campo simbólico 

vital, que inicialmente pode ser tido como formas de 

resistência dado que são atravessados pelo caráter 

de dissenso para com os modelos existentes, e dos 

quais implementam os efeitos de desterritorialização/

reterritorialização. 

Assim, uma composição particular de espaços 

autônomos de arte conforma reterritorializações 

conscientemente voltadas para uma intersubjetivida-

de que é requisitada como valor coletivo. Designa-

mos, portanto, que essa tal conformação possa ser 

compreendida especialmente por meio da nomencla-

tura de ‘espaços híbridos’ tendo em vista tanto a es-

pecificidade contextual de onde se originam, quanto 

a renovação programática e os limites institucionais 

que implementam. 

Muito já se comentou sobre o conceito de ‘hí-

brido’ como desdobramento da biologia no sentido 

de cruzamento entre espécies. Na arte, tal noção 

serve de alicerce para produções relacionadas às 

mais variadas técnicas, suportes e materiais, assim 

como a associação de várias linguagens artísticas 

atreladas às condições da chamada pós-modernida-

de, e da entrada em um mundo tecnológico, ubíquo, 

ambíguo e multifacetado (SIMÃO, 2008, p.10). Neste 

sentido, os princípios de hibridismo são reavaliados 

e redimensionados por diversos autores, entre ou-

tros, como: culturas híbridas (CANCLINI); hibridismo 

e mestiçagem (GRUZINSKY); espaços intersticiais 

(SANTAELLA).

A partir disto, quando falamos de espaços au-

tônomos híbridos de arte, significa destacar a va-

loração do propósito coletivo de convivência em 

torno de exposições artísticas, de programações 

que intencionam a formação de público, de pales-

tras de artistas, de estímulo a processos artísticos 

experimentais, da visibilidade de protocolos discur-

sivos afirmativos como temáticas de gênero, políticas 

artísticas e campos expandidos da arte, procurando 

porosidade em conteúdos para propulsão de produ-

ção de crítica e de curadoria de arte. 

O princípio de ‘resistência’ também se aproxi-
ma do entendimento desse patrimônio de caráter 
coletivo dos espaços híbridos/espaços autônomos 
de arte. Adorno (1980)3 propôs a ‘resistência’ como 
uma recusa à coisificação do indivíduo em opo-
sição à sua massificação. A resistência histórica 
está relacionada por sua vez aos movimentos de 
enfretamento ao fascismo e ameaças de expansão 
nazistas durante a Segunda Grande Guerra. Como 
movimento de resistência, estão relacionadas orga-
nizações e grupos solidários em oposição a retirada 
de direitos e na defesa e luta de seus próprios prin-
cípios de existência. 

Embora sem deixar de reconhecer o caráter va-

lorativo da noção de resistência associada às carac-

terizações de ‘espaços híbridos’, dado que adensa a 

condição política dessa reterritorialização, julgamos 

ser necessário dispender reflexões futuras em fun-

ção de outros redimensionamentos. Estes se dariam 

no sentido de pensar também os ´espaços híbridos’ 

em específico, como focos de permanência. Para 

tanto, vislumbra-se inicialmente recorrer como pos-

sibilidade de início desta reflexão ao princípio berg-

soniano acerca da “persistência dos existentes”. Por 

meio deste viés, discute-se o fundamento da reali-

dade na duração substancial das coisas. Pois o que 

está em questão é que o que diz respeito à realidade 

e o que nossa percepção interior capta em termos 

de duração substancial das coisas. Sendo assim, 

como postulou Bergson, a percepção da mudança 

se torna substância, compreendendo-se esta como 

aquilo que permanece e se conserva. Isto porque 
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na ideia de duração, essa sua representação, os 

tempos se corporificam (passado e presente) sem 

desvanecer (2006).

Será que podemos pensar no sentido de uma 

apropriação teórica e no uso como conceito motor, 

de ‘permanência’ para pensar os espaços híbridos, 

estes da atualidade? Por esta via poderia se dizer 

desses territórios como aqueles que potencializam 

os poderes do vir-a-ser ao simplesmente se fazerem 

existir. Isto quer dizer que suspeita-se de sua potên-

cia para além do enfrentamento com forças que lhe 

atingem, pois, como permanência, colocam-se como 

força de uma determinação que se realiza na própria 

determinação em persistir (BEUQUE, 2004). 

Figuras 1 e 2: Eventos na galeria deCurators. Fonte: 
https://www.facebook.com/decurators/photos
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Notas

1 Universidade de Brasília (UnB).

2 São variadas plataformas digitais voltadas para, 
grosso modo, divulgação das artes. São:  Canal 
Contemporâneo;  Fórum Permanente;  Prêmio 
Pipa (A janela para a arte contemporânea 
brasileira). Mais recentemente se destacam 
aquelas dirigidas à comercialização de obras 
como Artsy.

3 O autor parte de estudos sobre a narrativa 
do romance, da criação literária e empreende 
teoricamente em defesa de um rompimento com 
o Realismo, de uma linguagem que ratifica um 
processo de mistificação ao tentar apreender a 
realidade e não o que está oculto nela, que é o 
que deveria ser buscado.
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