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INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa debruçou-se sobre os desafios e a relevância da realização de

exposições de arte extramuros, ao considerar, sobretudo, a reverberação desses eventos no

espectador involuntário, aquele que transita pelo espaço urbano, sem buscar a priori o contato

com arte. Buscou-se compreender como esse modelo expositivo, no qual as obras são

expostas em espaço aberto, pode tensionar e estreitar a relação entre a arte e o público.

Refletir acerca destas ações extramuros é considerar desafios expográficos, curatoriais

e de mediação cultural. E, para compreender tais eventos e suas relações com os

espectadores, a pesquisa analisou duas exposições de arte extramuros realizadas na cidade

de São Paulo, Vozes contra o Racismo realizada em 2020 e Mostra Museu: Arte na

Quarentena realizada em 2021. Considerando os anos de realização das mostras, que

circunscrevem a pandemia de coronavírus e o isolamento social, a pesquisa ponderou

também sobre essa relação do esvaziamento das ruas da cidade e como tal fato influenciou a

realização dos eventos artísticos.

AS EXPOSIÇÕES:

Como apontou Duchamp, a arte se encerra no espectador. E mais, reverbera através

dele diversas questões que podem elaborar aspectos culturais e sociais. Constrói, portanto,

uma conexão entre artista, espectador e sociedade. Analogamente, podemos entender a rua

como uma conexão entre os indivíduos da cidade, não apenas como um meio de transição de

um local a outro, mas também como local de convívio e criação. Historicamente entende-se o

desenvolvimento das ruas como, inicialmente, um simples canal de trânsito e locomoção que

passou a ser ocupado e estruturado como meio de comércio, reivindicação e mais. Este
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espaço propicia, portanto, o convívio social e constrói a cidade ao mesmo passo em que é

construído por ela (CALLIARI, 2016).

Em 2020, as cidades e suas ruas foram esvaziadas pela pandemia de Coronavírus e

muito do aspecto social, artístico e cultural foi prejudicado. As convivências, trocas e convívios

físicos foram reduzidos e direcionados ao virtual, ao menos a quem fosse possível. A artista e

pesquisadora Giselle Beiguelman aponta para a problemática vivência pandêmica e a

restrição do convívio público:
O espaço público, por isso, foi sua primeira vítima fatal. Da categoria de lugar
“perigoso”, das multidões amotinadas e do encontro com o inesperado, uma definição
que nos assombra desde o século XIX, passa à de contagioso. A globalização, e todo o
espectro de mobilidade que implicava, aparece como algoz de uma humanidade
fragilizada pelos fluxos do capital. É preciso parar, ficar em casa, fechar fronteiras e
abrir muitas torneiras…[...] Afinal, nessa via de raciocínio, o confinamento não tem nada
de complicado. Basta abrir as janelas, manter a distância de 1,5 metro entre as pessoas
e deixar o ar circular… E quem vive em pequenos cômodos, com suas famílias e,
muitas vezes, dividindo espaço com várias outras pessoas e não tem janela? Faz o
quê? Liga o ar-condicionado?! Não me espantaria com mais uma resposta à lá "não
tem pão, comam bolo” das autoridades e especialistas. Obviamente que não entram
nessa conta as pessoas que não podem fazer o seu trabalho de forma remota, como
camelôs, faxineiras, trabalhadores da construção civil, montadores de exposição, frilas
mil e o neo “lumpesinato digital” que abastece serviços de delivery como o Ifood e o
Rappi. (BEIGUELMAN, 2020, p.5)

Também em 2020, em meio ao caótico cenário estabelecido pela pandemia, o racismo

foi abordado na exposição extramuros Vozes contra o Racismo, idealizada por e sob a

curadoria geral de Hélio Menezes. Realizada entre 24 julho e 30 de agosto de 2020, a mostra

foi viabilizada através da parceria com a Secretaria Municipal de Cultural, Secretaria de

Direitos Humanos e Coordenação de Promoção da Igualdade Racial da Cidade de São Paulo.

A mostra apresentou os trabalhos de 31 artistas brasileiros, em sua maioria negros e

indígenas. Suas obras ocuparam a cidade de São Paulo em diversos suportes como o

lambe-lambe, graffiti, projeção videomapping, curtas-metragens e instalação. A mostra contou

ainda com cinco dias de seminários com pensadores negros e indígenas.

As obras expostas trabalhavam desde a biografia de personagens históricos e

representativos na luta da população negra e indígena, figuras importantes dos movimentos

sociais como Tereza de Benguela e Maria Carolina de Jesus, e narrativas históricas, lendárias

ou fictícias. Além disso, a expografia da mostra buscou subverter os usos comuns da cidade

apontando para suas problemáticas raciais e colonizadoras como, por exemplo, o

questionável Monumento às Bandeiras de Victor Brecheret. Esta escultura foi intervencionada,

na mostra Vozes contra o Racismo, pelo trabalho do artista Denilson Baniwa, com projeção do

Coletivo Coletores. Obra comissionada para a mostra, o trabalho buscou expor a carga
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histórica e cultural colonialista impregnada na escultura e que reverencia erroneamente, sob a

ótica decolonial, o aspecto desbravador dos bandeirantes paulistas.

A Mostra conectou a seleção dos trabalhos com uma expografia extramuros não

apenas preocupada com o acesso público à arte, mas também no diálogo direto com o

espaço ocupado. Deste modo, a mostra primou por ocupar expograficamente espaços

descentralizados da cidade de São Paulo. Ao considerar a temática tratada pelo recorte

curatorial, a do enfrentamento ao racismo, a mostra se propôs como forma de resistência, ao

subverter o conceito de marginal, comumente considerado como resto, ruim ou isolado. A

expografia de Vozes contra o Racismo procurou demonstrar que “a margem não deve ser

vista apenas como espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um

espaço de resistência e possibilidade (KILOMBA, p.68)”. Sob esta ótica, expandido o conceito

de site specific para além da obra de arte isoladamente, pode-se, de certo modo, entender a

expografia da mostra Vozes contra o Racismo como uma proposta de exposição site specific

onde as obras agem e questionam diretamente a cidade, o seu espaço-suporte, onde as elas

fossem "vistas pela passagem, pelo caminho e que, sobretudo, saíssem das galerias e dos

museus e ocupassem a cidade dando a ela novas funções" (MENEZES, 2020).

Um ano depois, em fevereiro de 2021, após quase 1 ano de pandemia e isolamento

social, outra exposição extramuros, o projeto Mostra Museu: Arte na Quarentena, iniciava seu

processo de convocatória pública para artistas das mais diversas linguagens. Esse projeto

contou com a idealização de Chiara Battistoni, através da Amarello projetos, e curadoria-geral

de Ana Carolina Ralston e co-curadoria do CAM - The Covid Art Museum. Esta mostra, além

da exposição física, realizou ações virtuais como estratégia para possibilitar acesso à arte

durante o período de isolamento imposto pelo coronavírus.

Reunindo trabalhos de artistas brasileiros e internacionais, a seleção dos trabalhos foi

realizada em três vertentes: da análise dos trabalhos enviados na convocatória aberta ao

público em geral (mais de 1.200 inscrições), de convites realizados aos artistas e também

através da seleção dos trabalhos do acervo do Covid Art Museum. A seleção final contou com

200 trabalhos das mais diversas linguagens como: criações digitais, desenho, design gráfico,

pintura, fotografia, graffiti, poesia visual, vídeo arte, colagem, instalação, performance, body

art, entre outras manifestações híbridas. Ainda, a curadoria da mostra propunha como

atravessamento temático das obras o isolamento e a pandemia.

A Mostra Museu: Arte na Quarentena ocupou diversos locais da cidade de São Paulo,

todos com algo em comum: espaços de circulação pública, rotineira, sem a circunscrição

física de uma instituição cultural ou artística. Assim, a exposição ocupou mobiliários urbanos
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estáticos e digitais em pontos de ônibus, metrôs e também realizou uma projeção no edifício

da FIESP na avenida Paulista.

Essas ações propunham-se a aproximar o espectador, em especial aquele involuntário,

e a arte. Buscando nesses locais pessoas que não acessam museus e instituições por

diversos motivos, segundo Chiara Battistoni por e-mail informou ao pesquisador:
Muitas vezes pessoas que não estão acostumadas a ir em museus e espaços culturais
sentem-se inibidos de entrar em um, como se precisassem saber de algo a mais para
estarem ali...Então, acho que é um primeiro (muitas vezes) contato com a arte
essencial para um segundo passo. (BATTISTONI, 2022)

A mostra foi distribuída em mais de 300 mobiliários urbanos dentro da cidade de São

Paulo, tanto na área central quanto em regiões periféricas (BATTISTONI, 2022) buscando,

dentro da possibilidade material e do acesso a esses suportes, expandir o máximo de sua

ação. Segundo informações cedidas pelo próprio projeto, mais de 80 milhões de pessoas

transitaram pelos 300 mobiliários urbanos. Além disso, houve mais de 18.500 acessos à

galeria virtual.

CONCLUSÕES:

Considerar o acesso à arte é, com certeza, um grande desafio que paira sobre as

propostas curatoriais e expográficas de diversas exposições e projetos culturais. Fazer com

que as produções artísticas atinjam, ou ainda, impactem os espectadores é uma tarefa nada

fácil, e pensada e repensada por artistas, curadores e demais agentes artísticos. Nesse

sentido, ponderar como a seleção de obras é absorvida pelos espectadores voluntários que

acessam um museu, galeria ou exposição em geral é um dos norteadores do processo

curatorial e expográfico. Sob essa ótica questão de acesso à arte tensiona relações sociais,

econômicas, raciais e educativos. A exposição por si só, muitas vezes, não garante o acesso

à arte no sentido da absorção ou experimentação estética pelo espectador. Muito pela falta de

estrutura basal na educação, necessária para absorção de algumas obras. Como pontua a

pesquisadora e curadora Sonia Salcedo Del Castillo:

Partindo do princípio de que a poética expositiva é veículo articulador e/ou propagador
de objetos, lugares, conceitos e/ou sujeitos, importa-nos saber que mecanismos ou
operações são determinantes ao cumprimento do papel fundamental das exposições:
permitir ao seu habitante provisório [espectador] exercer sua experiência estética,
conferindo, assim, significado às obras - (CASTILLO, 2014, p.38)

Assim, considerando tais condições, as mostras extramuros pesquisadas neste projeto,

Vozes Contra o Racismo e Mostra museu: Arte na Quarentena, apresentaram distintas
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estratégias de acesso aos trabalhos artísticos bem como à exposição em si. Através de suas

temáticas curatoriais, quantidade de obras, tipos de suporte, áreas de exposição na cidade e

dispersão midiática, as mostras buscaram exercer suas influências tanto na composição

imagética da urbe quanto na influência dos espectadores involuntários, transeuntes. A fim de

construir através da imagética espaços que intercalavam camadas de vivências e

experiências.

Tais apontamentos se fazem importantes ao analisarmos as temáticas curatoriais de

cada mostra. Na Mostra Museu: Arte na Quarentena, a proposta e a seleção curatorial tratava

de especular sobre um momento específico da sociedade, a do isolamento social. Por outro

lado, Vozes Contra Racismo, buscava reverberar questões apontadas por estudiosos do tema,

como Achile Mbembe. Essa reflexão também diz respeito às áreas da cidade atingidas pelas

mostras. Em Vozes Contra o Racismo, os trabalhos foram ocupados pensando uma inserção

dentro da temática curatorial, buscando atingir a população descentralizada e também as

populações não-brancas da cidade de São Paulo. Já a Mostra Museu: Arte na Quarentena

buscou preencher a cidade com a maior quantidade possível de trabalhos, viabilizando ainda

um desdobramento através da internet..

Por fim, a pesquisa compreende a extrema importância das exposições de arte

extramuros, que buscam à sua maneira viabilizar uma possibilidade de acesso à arte. No

entanto, faz-se necessário ressaltar que faltam às exposições extramuros o importante

aspecto da mediação cultural, a fim de propiciar de forma mais assertiva uma possível

experiência estética, das obras e das exposições como um todo, pelos espectadores.
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