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H.IÇÕES ELEMENTARES
REPRESENTANTES DAS MAIS EXPRESSIVAS INSTITUIÇÕES DAS ARTES
VISUAIS DO MUNDO ESTIVERAM NO ll SEMINÁRIO INTERNACIONAL
QUEM t QUEM NA ARTE CONTEMPORÂNEA, PROMOVIDO PELA ARTE!Brasileiros.
SELECIONAMOS AQUI DEZ EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS PROTAGONIZADAS POR ELES

POR MARCELO PINHEIRO
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A EXEMPLO DA PRIMEIRA EDIÇÃO, realizada

em 2012, o ll Seminário Internacional Quem é

Quem na Arte Contemporânea, promovido pela

ARTEIBraslleiros, em 10 de setembro, no Auditó-

rio Ibirapuera, em São Paulo, foi acolhido com

entusiasmo pelos maís de mil participantes, que

lotaram o evento e testemunharam discussões

mais que pertinentes para os rumos da arte con-

temporânea no Brasil e no mundo. Neste ano, o

Seminário contou com o apoio do Projeto Latitude

- Platform for Brazilian Art Galleries Abroad, e as

secretarias de Cultura do Estado e do Município da

Cidade de São Paulo e com o patrocínio da Caixa

Economica Federal.

Para quem não pôde conferir o evento, seleciona-

mos um resumo das principais questões levantadas

por dez dos 19 participantes. Neste recorte, des-

tacamos também acces pontuais desenvolvidas

por essas instituições, que procuram estimular

e acolher a produção contemporânea de países

como França. China, Estados Unidos, Inglaterra,

Rússia, Holanda e América Latina. Ainda assim,

como os Seminários Brasileiros são gravados e trans-

mitidos simultaneamente pela TVIBrasilelros, hoje

o público interessado pode assistir à íntegra do I e

ll Seminário Internacional ARTEIBrasileiros no site

www.brasileiros.com.br.

SAMArt Projets
Fundadora da SAM, a brasileira, radicada em Paris,

Sandra Mulliez abriu o primeiro painel do seminário

relatando como funciona a instituição sediada na

capital francesa, criada por ela em 2009. Palco de

ricas experiências de residência semestral, a SAM

é uma das maís importantes vitrines para artistas

emergentes, vindos de países que estão fora do eixo

Europa/EUA. Para impulsionar a produção local,

a SAM promove ainda prémios que contemplam

a produção francesa e, via de mão dupla, viabiliza

a residência de artistas locais em países como

Argélia, Colômbia e Brasil.

Saiba mais sobre a SAM em www samartprojects org/
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time bank

TUS/BANK PORilKUS

e-flux journal (760)
Apesar de ter enfrentado imprevistos que mviabili
zaram sua vinda ao seminário Julieta Aranda edita
uma das maís importantes publicações mensais da
arte contemporânea de Nova York, o jornal e flux
Criado em janeiro de 1999 o periódico articula
uma rede de maís de 90 mil pessoas, entre artis-
tes galenstas, colecionadores. arte educadores
curadores e lógico, leitores que têm pormterme
dio do e ffux um dinâmico canal de consultas da
produção americana e europeia Alem da edição
mensal, que já está no numero 48, o portal tem
atualizações diárias e acolhe projetos desenvolvidos
pela publicação como o recente Time/Bank que
atribui ao tempo como dinheiro unidade de valor

Conheça essa e outras ecoes do e-flux em www e-flux com

Chísenhale Gallery Reino Unido
Misto de incubadora de novos talentos e centro
de pesquisas, a Chísenhale Gallery foi criada em
2000 e e dirigida desde 2008 por Polly Staple,
que esteve presente em nosso seminário e explicou
o funcionamento das principais atividades desen-
volvidas na enorme galeria sediada em Londres
no galpão de uma extinta fabrica. Atualmente a
Chísenhale realiza maís de 50 exposições anuais
que são vistas por um publico superior a 25 mil
visitantes A seleção das exposições e realizada
por um conselho que agrega 12 pessoas e tem sido
fundamental para atravessar o at jai momento de
crise na Europa No novo momento económico que
vivemos, estratégias são necessárias para apoiar as
artes visuais A reflexão critica e muito importante
para nós' defendeu Polly em sua apresentação

Saiba maís em www Chísenhale org uk/

PARA SITE Art Space, China
Alem de Julieta Aranda Cosmm Costmas dire-
for executivo do PARA SITE Art Space, infeliz
mente, também não pôde comparecer ao semi-
nário Mas a exemplo do e flux as atividades
da instituição que Costmas dirige e a relevância
do espaço para a produção asiática merecem
destaque Fundado em 1996, o PARA SITE é
um dos maís sólidos e independentes centros
de arte contemporânea do continente Sediado
em Hong Kong, o espaço promove exposições,
publica livros, ensaios, e revistas, como a PS.
Em ciclos de dois meses, o espaço também
acolhe art istas de outros países no programa
de residência intitulada PS IAR (Para Site Inter
national Art Residency)

Conheça outras atividades em www para site org hk
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Tate Liverpool

Ha pouco menos de dois anos, Francesco Mana-

corda assumiu a função de diretor artístico do Tate

Liverpool. Tão logo chegou à filial do tradicional

museu londrino, sediado na cidade natal dos Bea-

tles, impôs para si, como principal desafio, integrar

visitantes e ações promovidas nos multiples espa-

ços do Tate. Decisão que demandou conceitos de

otimização do tempo e do espaço, como a simul-

taneidade e a verticalidade, para propiciar aos

visitantes do museu uma experiência completa.

Para Manacorda, atribuir a um espaço como o Tate

o status de "máquina de aprendizado", em suas

palavras, é a forma maís eficaz de atribuir à arte

contemporânea um papel emancipatóno para o

grande público.

Saiba maís sobre o Tate Museurn www (ale org uk

AAA - Ásia Art Archive

Fundado em 2000 erri Hong Kong, na China, o

AAA - Ásia Art Archive consolidou-se com um dos

maís importantes difusores da produção contem-

porânea de países asiáticos Além do significativo

acervo de obras, a instituição detém maís de cern

mil documentos, imprescindíveis para pesquisado-

res do mundo todo Recentemente, sob o comando

de Chantal Wong, chefe de estratégia e projetos

especiais do AAA, que esteve presente em nosso

seminário, a instituição publicou e disponibilizou

com acesso gratuito na internet, um mapeamento

da produção chinesa correspondente ao período de

1980 a 1990 intitulado Documentmç Contemporary

Chinese Art 1980-1990

Conheça outras ações do AAA www aaa org hk/

Blennial Foundation

Visto que não são exposições coletivas com caré-
ter comercial, as bienais de arte, algumas secu-

lares, como a de Veneza, na Itália, são a forma

maís democrática de difundir a arte produzida

no mundo, e oferecer ao grande público uma

experiência plural E foi justamente para forta-

lecer tais características e integrar experiências

dispersas nos cinco continentes que a holandesa

Maneke Van Ha! idealizou e realizou, em 2012, a

Biennieal Foundation, que reuniu representantes

de 72 bienais espalhadas ao redor do mundo.

Maneke esteve em nosso seminário e enalteceu a

importância da Bienal Internacional de São Paulo,

a maís tradicional da América Latina.

I

Maís atividades da instituição wwwbienrtialfoundationonj/
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TARCKSINONS t»T5 NEWYORK
ll

miens Center for Contemporary Art - UCCA

Aberto em novembre de 2007 na capital Beijing o

UCCA tornou-se um dos maís importantes espaços

públicos para a arte contemporânea chinesa Nes-

ses seis anos de atividâdes, a instituição promoveu

maís de SO exposições e recebeu cerca cle dois

milhões de visitantes Curadora da UCCA, em sua

participação no seminário. Paula Tsai enfatizou

que, apesar dos numeros expressivos de uma maior

abertura para o mundo ocidental, as possibilidades

de criação dos artistas contemporâneos chineses

são limitadas pelo ostensivo ambiente de censura

do governo chinês.

Conheça o UCCA www ucca org cn/en/

Garage Center for Contemporary Culture

O desmantelamento do bloco de países que com-

punha a extinta União Soviética fez com que, a

partir de 1989, uma nova safra de artistas russos

procurasse reatar amarras históricas rompidas

com o totalitarismo do antigo regime e reesta-

belecesse o dialogo com o grande público. Neste

novo cenário, desde 2008 um mcentivador da arte

contemporânea erri Moscou tem sido o Garage

Center For Contemporary Culture plataforma

independente e sem fins lucrativos que converge

interesses de artistas, curadores, arte educadores

e. lógico, do público, com programas que atendem

crianças, adultos e grupos familiares. Curadora da

instituição há seis meses, Snejana Krasteva pon-

tuou como indicadores da incipiência do mercado

russo a criação da primeira galeria comercial, em

1989, e a primeira Bienal de Moscou, realizada

somente em 2005

Saiba maís sobre a instituição www garageccc com

Guggenheim Museum
Representando um dos maís importantes museus

americanos, Joan Young, diretora de Planejamento
Curatonal do Guggenheim revelou detalhes de uma

importante estratégia adotada pela instituição nos
últimos anos' elaborar projetos expositivos que

envolvam pesquisas e a criação de núcleos educa

tivos, para difundir a produção contemporânea de

países com pouca visibilidade nos Estados Unidos,

ou' subrepresentados', como assim ela os define A

ação ref lete um das características que consolidou

o museu, a de ser uma vitrine das maís diversas

da produção global.

Saiba mais www.guggenheim.org/


