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Lotear como gesto paródico. Curadoria enquanto corretoria e corretagem como 

ação de ativação, avessa aos pressupostos da especulação. 

Todas estas paródias povoaram a intenção da exposição. L.O.T.E.A.M.E.N.T.O na 

Galeria da FAV, cujo principal exercício tem sido discutir o sentido de uma galeria de 

artes universitária. Galeria – Laboratório, Galeria – Experimento, ela mesma como 

obra a ser criada coletivamente. 

O que seria então um programa curatorial de uma galeria cuja expectativa 

primeira é configurar processos de aprendizagem? Que tipo de modalidade de convi-

te e de entrada poderia ser disparada rumo aos estudantes da UFG, que detivesse o 

maior potencial de ativar a ocupação desse espaço? 

Três aberturas.

A primeira abertura da exposição  foi apenas uma aproximação entre nós todos 

envolvidos na ocupação dos lotes. E a categoria relocação, abre que formas outras 

de posicionamento espacial? Os lotes vagos então deveriam permanecer vazios, ou 

significavam um contrassenso na relação de ocupação? 

A segunda abertura para tornar publico as etapas da montagem. Que distancia 

há entre o que é para ser visto e o que é vedado aos cnhecimento do público? 

Uma terceia abertura:

Existiria uma função social do lote no âmbito da galeria de artes universitária? 

Exercitar o sentido de abertura e ativação afetiva, poética e sensível passa por 

acionar dinâmicas em que colocar-se no espaço expositivo é deliberadamente 

encontra-lo como parcelas de espaço, vizinhanças de sentidos, disputas de frontei-

ras. Onde acaba a montagem  e começa a exposição? 

A categoria lote deflagra um entendimento específico de espaço e o loteamento 

situa a galeria no entendimento de que espaço, política e estética, inseridas aqui num 

jogo de sentidos cujo traçado é guiado pela noção do experimental, da aprendiza-

gem, do exercício, da escuta.



 Aia Oro Iara, Cássia Oliveira e Lorena Dias 

(Nordeste de Mim) ·  Alice Cardoso, Lígia Montag-

na, Maria Eduarda Lucena, Paulo Ricardo Fernan-

des Reis, Sheridan Pereira, Vitória Ramos  ·  Ana 

Flávia Marú e Octávio Scapin  ·  Antônio Teles  ·  

Auro Sérgio e Guilherme Nélio  ·  Beatriz Bortolozzo  

·  Bruno Melo  ·  Camila Ribeiro  ·  Cissa de Boni  ·  

Coletivo As Farv Ativismo  ·  Coletivo Bunker  ·  

Coletivo Meia Ponte  ·  Corgo – Coletivo Organis-

mo  ·  Daniela Alves  ·  Dustan Oeven  ·  Emili 

Tanaka  ·  Estêvão Parreiras Pereira  ·  Felipe Lyra - 

Pêpo  ·  Felipe Matheus  ·  Fransuel Becker  ·  

Gabriela Gomes  ·  Gilson Andrade  ·  Helder 

Amorim  ·  Isabella Fonseca de Almeida Brito  ·  

Itandehuy Castañeda  ·  Layza Diógenes  ·  Lina 

Cruvinel  ·  Livia Chagas  ·  Luana Chagas  ·  Lucas 

Caslú  ·  Luciana Fars e Rodolfo Brasil (Inquilinos)  ·  

Manuela Costa  ·  Matheus Martins  ·  Matheus 

Pires  ·  Rafael Vaz  ·  Renan Accioly  ·  Rupestre 

Santos  ·  Tito Franco (Vote nú)  ·  Victoria Arantes  

·  Wander von Wander  ·  Yara Pina


