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Nós somos prisioneiros do futuro e de nossos sonhos:

de tanto esperar amanhãs que cantem,
perdemos o único caminho real, que é o de hoje.

No entanto, é preciso viver e lutar: partir para o assalto ao céu,
mesmo que esse céu não exista.

Precisamos inventar uma sabedoria para o nosso tempo.

André Comte-Sponville
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Resumo

RUPP, Bettina. Residências em arte contemporânea: espaço, tempo
e interlocução. 2017. 394 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Artes,

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
 

Esta pesquisa analisa a residência artística pelo atravessamento de três conceitos
principais: espaço, tempo e interlocução, vistos como aspectos fundamentais nos
programas  inseridos  dentro  do campo da arte  contemporânea.  Para tanto,  foi
previsto um percurso histórico que apresenta a sua formação,  como sendo um
lugar que oferece espaço e tempo para que o artista possa trabalhar de forma
imersiva em seus projetos.  Além da experiência do deslocamento do antigo ao
novo contexto, as residências costumam propiciar diálogo entre os artistas durante
suas estadias,  promovendo,  assim,  uma rede de contatos.  Como uma forma de
entender  também  o  objeto  de  estudo  dentro  da  realidade  brasileira,  foram
pesquisadas iniciativas no País. Resultante disso, percebeu-se a recorrência de um
diferencial afinado com as reflexões da arte contemporânea e disponibilizado aos
residentes:  o  acompanhamento  crítico,  realizado  de  forma  sistemática  por
diferentes profissionais do campo da arte.  A existência dessa prática apontou a
necessidade de um aprofundamento nessa etapa da pesquisa, sendo consultados
tanto artistas quanto críticos e curadores para levantar um conjunto de percepções
individuais. As informações foram obtidas com o auxílio de entrevistas e enquetes
qualitativas.  Ainda,  visando  ampliar  as  discussões  sobre  a  presença  dessa
atividade, os depoimentos foram confrontados com os conceitos de espaço, tempo
e interlocução,  apresentados por outros autores,  entre eles,  Gaston Bachelard,
André Comte-Sponville e Maurice Blanchot. Por fim, foi possível concluir algumas
considerações relevantes sobre a presença dessa atividade reflexiva nos programas
de residência artística da atualidade. 
 
Palavras-chave: arte  contemporânea,  residência  artística,  espaço,  tempo,
interlocução, acompanhamento crítico. 
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Abstract

RUPP, Bettina. Residences in contemporary art: space, time and dialogue. 
2017. 394 f. Thesis (Doctorate degree) – Instituto de Artes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
 

This research analyzes the artistic residence through the crossing of three main
concepts:  space,  time  and  interlocution,  seen  as  fundamental  aspects  in  the
programs inserted within the field of contemporary art. For that, it was foreseen a
historical course that presents its formation, as being a place that offers space and
time for the artist to work of immersive mode in his projects. In addition to the
experience  of  the  displacement  between  the  old  and  the  new  context,  the
residences  usually  provide dialogue among  the artists  during  their  stays,  thus
promoting a network of  contacts. As a way of  understanding also the object of
study  within  the  Brazilian  reality,  initiatives  were  researched  in  the  Country.
Resulting from this, it was noticed the recurrence of a differential attuned to the
reflections  of  contemporary  art  was  made  available  to  residents:  the  critical
support by different professionals in the field of art. The existence of this practice
pointed  to  the  necessity  of  a  deepening  in  this  stage  of  the  research,  being
consulted  as  much  artists  as  critics  and  curators  to  raise  a  set  of  individual
perceptions. The information, was obtained with the aid of interviews and surveys.
Aiming  to  broaden  the  discussions  about  the  presence  of  this  activity,  the
statements  were  confronted  with  the  concepts  of  space,  time  and  dialogue,
presented  by  other  authors,  among  them  Gaston  Bachelard,  André  Comte-
Sponville and Maurice Blanchot. Finally, it was possible to conclude some relevant
considerations about the presence of  this reflexive activity in the programs of
artistic residence of the present time. 

Keywords: contemporary  art,  artist  in  residence,  space,  time, interlocution,
critical support.
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Introdução

 

Esta pesquisa parte da ideia de que cada residência carrega em si um universo a ser

explorado. A planta baixa funciona como um mapa de localização daquilo que está

próximo ou longe; os móveis acumulados vão definindo as décadas em seus estilos;

as plantas nos vasos seguem crescendo sutilmente,  algumas surpreendem com

flores  exuberantes,  outras  se  mantém  estagnadas  como  violetas  sem  flor;  os

desenhos geométricos no piso de parquê, as curvas nas molduras do teto de gesso,

as sombras em movimento na parede, os resquícios dos faróis dos carros correndo

pela  sala  escura.  Com  o  tempo,  esse  ambiente,  que  inicialmente  em  algum

momento foi estranho, vai se tornando familiar. Agradável ou não, domesticado

sempre, mesmo quando certas coisas insistem em não funcionar e as chuvas se

infiltram pela laje com telhas quebradas.

O que acontece quando esse espaço do habitar vai aos poucos se tornando espaço

de experiências artísticas? Ganhando ares de ateliê? O sono dá lugar aos versos,

que do novelo de lã correm por linhas do papel. As caixas de fósforos se agrupam

em edifícios sem moradores. O chão vira parede e a parede vira chão. A lixeira

devolve  suas  latas  amassadas  e  essas  se  transfiguram  em  relevos  geográficos.

Objetos vão perdendo sua função, sendo destituídos de sua natureza e adquirem

novas apresentações. É nesse momento que o espaço se expande. De quarto de

dormir para uma tenda ao luar. A varanda repleta de vasos de plantas em mata

fechada. A bancada do banheiro em um laboratório de análises estéticas. O artista

vai transformando sua pele em concha, sua memória em madrepérola e a parede

volta a ser areia dentro da ampulheta.      

Em alguns casos, o espaço do morar e trabalhar pode começar a ficar diminuto. O

artista  precisa  partir  de seu  canto e  buscar um novo,  onde possa  acumular e

esvaziar,  fazer barulhos  e  manter silêncios  sem incomodar a  família,  arquivar
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conceitos e amarrar medidas, lançar perguntas e gritar vocábulos, martelar ideias e

serrar certezas, correr linhas e pintar pontos, projetar no céu e grifar no solo. Enfim

o ateliê é o espaço que mistura aquilo que não é mais com o que ainda vai ser. É a

animação em stop motion  de tudo que se passa na mente do artista. É o grande

depósito de caixas vazias sendo recheadas e caixas cheias sendo esvaziadas. Nessa

fábrica, muitas vezes, o único funcionário cumpre todas as funções: marceneiro /

arquivista  /  soldador  /  redator  /  gerente  de  assuntos  estrangeiros  /  chefe  de

almoxarifado. Só que o monólogo pode cansar. É hora de condensar a fábrica de

fazer ideias para dentro da mala e sair por aí. E é com a mala cheia de inquietações,

que surge a pergunta: para onde ir?

Durante  o  século  passado,  foram  se  constituindo  núcleos  ao  redor  de  ideias

comuns,  como convidar artistas que não se conheciam para aproveitarem uma

estadia conjunta em fazendas ou residências afastadas de centros urbanos. Nesses

lugares, os artistas seriam recebidos com a estrutura necessária para desenvolver

seus  trabalhos  sem  serem  interrompidos.  De  dia  se  concentravam  em  suas

produções e à noite participavam de jantares onde trocavam ideias, referências e

confidências.  Ao  final  da  estadia,  pegariam  suas  malas  carregadas  de  novas

inquietações e partiriam, dando lugar ao próximo grupo que estava por chegar. No

começo, essas iniciativas isoladas assumiram o nome das fazendas, casas, hotéis e

ateliês onde elas estavam estabelecidas, depois, passadas algumas décadas, ficaram

sendo conhecidas como AiR, abreviatura de Artist in Residence.        

Traduzida  para  residência  artística, na  língua  portuguesa, pode-se  dizer  que

assumiu  a  seguinte  formatação:  são  locais  que  disponibilizam  ao  artista  um

período de tempo e espaço necessários para a realização de um projeto, trabalho

ou pensamento sobre sua produção.  Marcos Moraes (2009,  p.  1),  define ainda

como sendo espaços destinados a “[...] criação artística, que se convertem em locais

de  trocas  e  reconhecimentos,  nos  quais  os  artistas/criadores,  com  seus

trabalhos/intervenções recuperam a complexidade e a diversidade, o significado e

o valor das relações entre arte e vida.” Além disso, esses espaços propiciam que “[...]
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conceitos como participação, troca e vida coletiva” possam ser ativados, atuando como

“peças fundamentais” na produção de arte contemporânea (MORAES, 2009, p. 1). 

Os programas de residências proporcionam aos artistas explorarem espaços novos

que provocam estranhamentos devido ao ambiente físico,  às  características  do

lugar ou referente aos aspectos culturais e imateriais onde eles estão inseridos. Um

bairro  vizinho  na  mesma  cidade,  pode  ser  outra  cultura.  Existem  bairros

silenciosos, onde passam poucos carros e muito menos pessoas nas calçadas. As

cortinas  das  casas  ficam  permanentemente  fechadas.  Os  jardins  cercados

permanecem habitados apenas por insetos e pássaros.  O musgo toma conta da

pedra grés dos caminhos sem circulação.  Outros bairros,  são o oposto,  há um

constante frenesi, um ir e vir de sapatos, patas e tênis na calçada gasta. O ruído

nunca  dorme,  e  quando  cessa  é  alta  madrugada.  O  fluxo  do  entra  e  sai  do

mercadinho, o rádio mal sintonizado como constante trilha sonora e o trailer do

cachorro  quente  na  esquina,  com  seus  vapores,  esquentam  a  atmosfera  das

lâmpadas incandescentes penduradas com a fiação exposta. 

Quando a residência está localizada em outra cidade ou país, esse estranhamento é

ainda mais potencializado. Ao residente, os nomes das ruas não fazem sentido.

Onde  estão  aquelas  ruas  com  nomes  de  rios  brasileiros?  Onde  está  aquele

armazém de esquina que sempre esteve lá? Nem as referências mais infundidas na

memória não ajudam a montar esse novo quebra-cabeça formado pelas linhas de

ônibus. Ao analisar o novo mapa não se vê aquela ladeira, aquele entroncamento

estranho sem passagem para pedestres,  não se percebe o túnel,  é fácil  cair nas

armadilhas do desenho. Onde está aquele atalho que todos pegam e não é visível

aos olhos do estrangeiro? E aquela escadaria é segura? Que língua estão falando as

pessoas da mesa ao lado? Uma angústia toma conta quando não se entende as

placas,  os avisos e os cardápios.  Dois centímetros no mapa se transformam em

quilômetros de caminhada. 

As residências artísticas instigam o artista a perceber aquilo que se camufla na
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paisagem.  As  pequenas  discrepâncias  do  cenário  urbano que desaparecem na

multidão dos frequentadores diários: como a placa de cabeça para baixo, que muda

o sentido do sinal de trânsito; a repetição de um luminoso animado em verde e

azul  nas  farmácias;  uma tampa de bueiro com o desenho estilizado de flores

fundidas em ferro; tigres pendurados em toalhas nas janelas; cadeiras vermelhas

em frente ao café fechado, deixadas ao relento. São elementos que formam um

conjunto visual e que ao visitante estrangeiro ganham destaque frente ao contexto. 

Por outro lado, relações de convívio no novo endereço começam a se estabelecer. A

prosa solta  com o zelador,  a  visita  do gato  da vizinha,  a  insistência  diária  do

ambulante, o vendedor que anuncia pelo bairro “rosa barata”, o sorriso largo da

dona do restaurante da esquina, a música alta do carro de som. Dentro da casa

trocas, de referências de autores a receitas. As conversas gesticuladas e a confusão

de idiomas entre os residentes fazem e desfazem laços de amizades sob a lente de

aumento. No ateliê de uso coletivo, embates de sempre se desmancham, enquanto

novas questões se formam.  

É certo que cada residente usará esses novos repertórios e relações advindos do

deslocamento de forma muito peculiar em suas produções. Pode-se perguntar: de

que forma os artistas estabelecem relações entre o novo ambiente e a memória que

carregam  de  seu  local  de  trabalho?  Como  o  artista  residente  promove  essa

interação simbólica entre a cultura de origem e a do novo contexto? O quanto ele

percebe que a cultura do outro país já havia contaminado a cultura do seu próprio?

São perguntas que indicam que todo deslocamento gera mudanças de percepção e

que para compreender as dinâmicas sociais  que se estabelecem no novo lugar

também é importante perceber as existentes em seu próprio local de origem. 

A plataforma ResArtis (2015, n.p.) complementa ainda sobre a importância que os

programas de residências representam em proporcionar que os artistas tenham

contato com outras comunidades e culturas,  “[…] conhecer novas pessoas,  usar

novos materiais, experimentar a vida em um novo local. As residências artísticas
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enfatizam a  relevância  do  intercâmbio cultural  e  da  significativa  imersão nas

múltiplas camadas de uma outra cultura.”1 2   

A experiência da residência artística pode promover uma afirmação daquilo que o

artista vinha planejando executar, mas também, pode correr em sentido contrário,

reforçando o abandono de determinadas práticas para repensar outros métodos de

trabalho. Alguns até em estado de latência, do qual só a partir do deslocamento,

seguido de uma imersão de tempo, afinal, emergem. Talvez, se não fossem ativados

por este estado inédito de provocação, ficassem submersos no ambiente do ateliê

ou escondidos no fundo de uma gaveta.

As sutilezas e as relações estabelecidas entre o deslocamento do artista de seu

ateliê de origem para o novo lugar de trabalho demonstram uma dificuldade de

como cercar esse assunto. Situação semelhante Marisa Flórido Cesar (2002, p. 5)

aponta em sua pesquisa ao se questionar sobre as dificuldades de “produzir um

discurso sobre o ateliê”, que seria o espaço “entre”, no qual o trabalho presente no

ateliê dos artistas ainda está desprovido de sua definição enquanto obra de arte. De

acordo  com  ela  estaria  “entre  a  percepção  íntima  e  pública”  confundida  no

ambiente de criação e questionada pela fruição estética do visitante. Assim, seria

difícil trazer à tona aquilo que ainda está no campo do “entre ver e falar”, daquilo

que está em processo de formação.

A dificuldade de escrever sobre o ambiente criativo e ainda em formação no ateliê é

semelhante à dificuldade encontrada na compreensão dos processos artísticos que

ocorrem no ambiente da residência e que muitas vezes não se materializam em

objetos, filmes ou textos. Na maioria dos casos, parece que eles estão no estado

gasoso, na forma de ebulição de ideias, em que é possível até perceber as intenções

do(a) artista, mas sem saber ao certo em como os processos irão se solidificar. 

1 As traduções apresentadas nessa pesquisa são nossas e as versões originais encontram-se nas 
notas de rodapé. 

2 “(…) meeting new people, using new materials, experiencing life in a new location. Art 
residencies emphasize the importance of meaningful and multi-layered cultural exchange and 
immersion into another culture.”  
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Ao se analisar a definição de residência artística conforme consta na publicação de

OMC – Open Method of  Coordination (Working Group of  EU Member States

Experts on Artists’ Residencies)3, se trata de “um conceito aberto e fluido”4 que no

momento atual compreende uma série de atividades e envolvimentos, e até “Novas

tecnologias estão provendo novas experiências incluindo residências em ambiente

digital” (OMC, 2014, p. 9). Para OMC, mesmo que haja mudanças na abordagem

da  compreensão  do  que  define  uma  residência,  ainda  assim,  “a  essência  do

fenômeno residência estará preservada”, ou seja, 

As residências artísticas oferecem tempo, espaço e recursos necessários
para  que  artistas  ou  outros  profissionais  criativos  possam  trabalhar,
individualmente ou coletivamente, tendo como grande recompensa o foco
ou a reflexão sobre suas práticas nas áreas de atuação.

Na continuação da publicação, a própria OMC (2014) explica que as residências

artísticas  normalmente  oferecem  ao  residente  a  acomodação necessária,  um

acompanhamento artístico ou intelectual e uma equipe de produção, que auxiliará

o artista em seus trabalhos e posteriormente em suas apresentações. Por existir

hoje, a nível internacional, uma grande variedade de residências que vão das mais

flexíveis  até  aquelas  direcionadas  a  uma única  linha  de  pesquisa,  o(a)  artista

precisa observar os parâmetros oferecidos para decidir a qual ele(a) acredita ser

mais conceitualmente coerente com suas práticas e pesquisas.  Além disso,  o(a)

artista precisa ter em mente que alguns programas de residência, exigem alguma

contrapartida, que pode adquirir o formato de uma mostra, uma publicação e a

doação de obras realizadas na residência, sendo que muitas vezes esse resultado

3 Trata-se de um compêndio de estudos e práticas relativas ao exercício de Residências Artísticas 
para a Agenda Cultural Europeia, calendário 2011 – 2014, publicado em dezembro de 2014. 

4 Optou-se por traduzir o parágrafo na íntegra: “‘Artists’ residencies’ is an open and fluid 
concept. It now encompasses a broad spectrum of activity and engagement. New technologies 
are providing new experiences including residencies in the digital space. The OMC group has 
used a pragmatic approach in defining residencies that allows for these changes while retaining
the essence of the residency phenomenon: ‘Artists’ residencies provide artists and other creative
professionals with time, space and resources to work, individually or collectively, on areas of 
their practice that reward heightened reflection or focus.’” (OMC, 2014, p. 9) [destaque do autor]
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estará no campo do intangível, em que o residente é convidado a proferir palestras,

dar oficinas para interagir com as questões da comunidade ou refletir sobre a sua

produção intelectual, apresentando um relatório posteriormente.

O que fica claro no texto de OMC é que apesar da noção intrínseca que acompanha

a residência como sendo um lugar que recebe o artista por determinado período de

tempo para  que  este  possa  desenvolver  sua  pesquisa ou  produção  artística,

atualmente,  há uma grande variedade de residências que está ultrapassando os

limites desse entendimento comum. Assim a denominação “um conceito aberto e

fluido”,  parece  ser  a  definição  mais  coerente  para  as  residências  artísticas

contemporâneas.  Por outro lado,  quando não se estabelece parâmetros básicos

para o entendimento de uma atividade, tudo se torna muito relativizado, o que

pode levar à inconsistência dos termos e causar confusão em seus usos. 

Nesse sentido, das possibilidades de residências existentes em âmbito nacional e

internacional  listadas em  plataformas especializadas,  pode-se dizer que alguns

parâmetros são recorrentes.  Dessa forma, para esta pesquisa, foram elencados os

considerados  mais  relevantes  em  uma  residência  artística:  espaço,  tempo  e

interlocução. 

Evidentemente,  que cada residência possui  características próprias,  desde estar

estabelecida em ambiente rural ou urbano; possuir poucos ateliês de uso coletivo

dentro de uma casa ou,  ao contrário,  estar inserida em um prédio com vários

estúdios individuais; oferecer residências de um mês enquanto outras, estadias de

um  ano;  disponibilizar  bolsas  de  incentivo  aos  residentes  ou  cobrar  valores

consideráveis  em  troca  de  prestígio  ao  artista;  algumas  iniciativas  existem há

décadas, outras não possuem nem um ano de atividade; e assim por diante. Ou

seja,  os  programas  de  residências  se  mostraram  muito  singulares  em  suas

particularidades. Sem dúvida,  outros parâmetros além de espaço e tempo estão

relacionados  à  residência  artística,  como:  imersão,  deslocamento  do  artista,

afastamento do círculo social afetivo, convivência com os pares, reflexão, busca por
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novos contextos e formação continuada. 

No  entanto,  esta  pesquisa  se  deteve  em  espaço  e  tempo  por  considerar  (e

concordar)  que  são  dois  atributos  imprescindíveis  disponibilizados  em  uma

residência, e, por outro lado, de difícil definição. Santo Agostinho (2004) lembra

que todos sabem do que se trata  o tempo,  mas defini-lo é uma tarefa difícil.

Quanto ao espaço, vale a mesma predisposição ao desafio de tentar delimitá-lo,

uma vez  que lugar e  local,  são  mais  compreensíveis,  embora  tenham as  suas

diferenças. Contudo, espaço, como escreveu Georges Perec (1974) pode ir da folha

de papel  em branco até os confins desconhecidos do universo.  O espaço pode

estar  contido  em  dezesseis  metros  quadrados  de  um  quarto  de  dormir  e,

concomitantemente, dissolvido nas memórias de infância desse mesmo quarto. 

No que diz respeito ao parâmetro interlocução, este foi incluído na pesquisa por ser

decorrente da percepção de que se trata de um dos diferenciais oferecidos nas

residências artísticas, destacando-se assim da grande maioria. Essa interlocução, a

princípio desejável entre os residentes, ou seja, entre os pares, pode também ser

“provocada”  ou  “conduzida”  por  um  crítico  convidado  pelo  programa  para

acompanhar os artistas em residência.

Assim sendo, esta pesquisa se propõe a identificar as características conceituais

dessa prática existente em diferentes programas de residências e objetiva analisar a

presença  do  interlocutor que  oferece  acompanhamento  teórico,  crítico  ou

curatorial em residências voltadas à arte contemporânea. Esta presença tem sido

observada com mais assiduidade nas duas últimas décadas,  não só no cenário

brasileiro, como em diversos países. 

Em  termos  metodológicos,  inicialmente  foi  realizado  um  levantamento

bibliográfico para identificar aspectos teóricos que explicariam do que se trata o

objeto geral da presente pesquisa, a residência artística. Foram utilizados dados

disponíveis  em livros,  teses,  dissertações de mestrado,  artigos em periódicos e

informações  de  sites das  próprias  residências,  para  detectar  tanto  similitudes
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quanto diferenças entre os programas existentes.

De posse dessas informações, foi se constituindo um histórico relativo à formação

das primeiras residências artísticas, tanto no exterior, quanto no Brasil. Embora

não  houvesse  uma  única  fonte  que  concentrasse  os  dados  sobre  residências,

seguiu-se a sugestão de Moraes (2009), constante em sua tese, sobre a existência de

plataformas de busca sobre programas de residências no ambiente web. Elas vêm

contribuindo para  organizar e  também democratizar o acesso às  informações,

podendo ser citadas as seguintes plataformas internacionais: Res Artis, Alliance of

Artists Communities – AAC, TransArtis, Intra Asia, Cnap Peppinières e Air Japan.

Algumas  destas,  possuem  o  objetivo  de  apresentar  um  grande  número  de

residências  artísticas  existentes,  inclusive  brasileiras,  disponibilizando

informações  básicas,  como  localização,  endereço,  contato,  estrutura,  custos

individuais,  oferecimento de bolsas,  fotos das instalações e da região,  áreas de

atuação e outros detalhes importantes que possam interessar aos candidatos. 

A TransArtis, com sede na Holanda, e existente desde 1997, classifica e oferece uma

listagem com residências em diversos continentes. No entanto, de um ano para

outro, alguns endereços desaparecem da lista, enquanto novos aparecem. Como se

trata de uma plataforma que recebe a contribuição anual dos anunciantes, o fato de

não constar mais na listagem não significa que a residência tenha encerrado suas

atividades. Outro aspecto, é que ao verificar as páginas que continham os avisos de

abertura de candidaturas aos residentes, muitas datas estavam defasadas, assim

como determinados links não estavam mais disponíveis. Isso indica que por mais

que haja um esforço de atualização das plataformas nem sempre elas representam

a totalidade de lugares existentes e atuantes. 

Desse modo, no intuito de complementar o levantamento, foram utilizadas como

fonte de pesquisa duas publicações da Funarte –  Fundação Nacional  de Artes,

relevantes para compreender o funcionamento não só de residências, mas também

de locais que são mantidos e gerenciados por artistas no cenário nacional. São elas:



[32]

Mapeamento  de  residências  artísticas  no  Brasil,  de  Ana  Vasconcelos  e  André

Bezerra  (2014), e  Espaços autônomos de arte contemporânea,  de Kamilla Nunes

(2013).  Estas  duas  publicações  apresentam  listas  de  espaços  culturais  com

informações básicas de localização e contato.  Foi  possível  perceber que nem a

publicação da Funarte continha todas as instituições que algum dia ofereceram

programas de residências.

O mapeamento da Funarte seguiu parâmetros próprios na definição do conceito

de residência artística,  englobando diversas atividades correlatas à produção de

cultura e não necessariamente levando em conta apenas locais que possuíssem

como  finalidade  principal  atividades  e  espaços  físicos  destinados  ao

desenvolvimento de residências. Outros fatores foram levantados como é possível

ler a seguir: 

Para  este  mapeamento,  são  relevantes  especialmente  as  residências
estruturadas  em  torno  de  programas,  o  que  implica  em  atividades
organizadas a  partir de um esquema específico de gestão,  envolvendo
espaços, metodologias, recortes temporais e atores sociais, resultando em
obras de arte, produtos culturais, processos, vivências, aprendizados ou
trocas  simbólicas.  Para  isso,  não  é  obrigatório  que  os  organizadores
tenham  sede  própria,  mas  se  relacionem  com  espaços  de  criação  ou
pesquisa,  esquemas  de  produção  ou  divisão  de  tarefas,  permuta  de
serviços e, possivelmente, programação de encontros com outros agentes
culturais ou público amplo. (VASCONCELOS; BEZERRA, 2014, p. 56)

             

Assim,  o  objetivo  da  Funarte  foi  incluir  o  maior  número  de  possibilidades

correlatas ao conceito de residência artística baseado principalmente nas trocas

culturais,  para,  a  partir  deste  levantamento,  descartar  aquelas  instituições  ou

mesmo  iniciativas  que  não  se  enquadrariam  no  conceito  definido  pelos

organizadores da pesquisa.  Por outro lado, é importante salientar que parte do

levantamento  se  deu  através  de  envio  de  questionários  via  online  (foram 690

cadastros  e  320  totalmente  preenchidos)  direcionados  a  diversas  instituições,

produtores e artistas.  De posse da lista de residências artísticas publicadas no

mapeamento, percebe-se a ausência de algumas instituições. Desde aquelas que

não estavam mais em funcionamento,  mas que foram atuantes historicamente,
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como por exemplo, o Projeto Artist in Residence promovido pelo Goethe Institut e

Torreão, ocorrido em Porto Alegre, até aquelas que tiveram curta duração, como o

espaço Fonte de Residências Artísticas, em Recife, ainda atuante no período do

levantamento. Os programas de residência concedidos na forma de prêmios por

outras instituições, como o Prêmio Videobrasil e a Bolsa Luís Aranha, também não

constavam no mapeamento. Essas lacunas, demonstram o quão difícil é precisar o

número absoluto de residências artísticas existentes em atividade no País e,  de

certa  forma,  definir  quais  possuem  um  perfil  de  atividades  concernentes  à

residência artística ou programa de residência.

Sabendo dessa dificuldade,  a  plataforma TransArtis5 salienta a  importância  de

buscar uma definição,  mesmo que abrangente,  quanto ao significado de uma

residência,  para não se correr o risco da atividade ser confundida com outras

anteriormente estabelecidas. Eles propõem uma diferenciação entre as atividades

que não são consideradas residências como: alojamentos para hospedagem, desde

hotéis  até  B&B  (bed  and  breakfast);  situações  avulsas  de  ensino  sem  uma

organização prévia; e convites feitos aos artistas para eles viajarem até determinado

lugar, mas que os projetos lá realizados não tenham relação com a permanência

deles no local, o que envolveria exposições e participação em eventos. 

A TransArtis (2015) explica que há muitas diferenças entre as residências e que,

portanto, na posição de divulgadores dessa atividade, o mais correto é estar atento

às  atribuições  e  aos  novos  formatos  que  vão  surgindo.  Uma  residência  pode

oferecer o alojamento, mas sem ter um ateliê disponível, ao contrário, outra pode

ter o local de trabalho, mas sem oferecer a moradia. Assim, eles sugerem que uma

residência artística gire em torno de alguns conceitos comuns, como oferecer aos

artistas de modo organizado a oportunidade deles permanecerem por um período

de tempo para trabalhar em um determinado local ou espaço, diferente do seu de

costume. Nesse sentido, há um esforço por parte daqueles que recebem os artistas

5 Cf. TransArtis, disponível em: <http://www.transartists.org/residency-typology> Acesso em: 16 
nov. 2016. 

http://www.transartists.org/residency-typology
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em manter ou sustentar esse lugar de modo estável e relacionando-o ao domínio

das artes,  mesmo que possua atravessamentos em outras  áreas  de pesquisa.  E

ainda, a efetiva rotatividade de residentes ao contrário de uma estabilidade por

parte daquele que assume o papel de anfitrião ou que atua no gerenciamento do

espaço. 

Quanto  à  localização,  o  mapeamento  publicado  pela  Funarte  mostra  uma

concentração de residências artísticas brasileiras em áreas urbanas, inclusive elas

ocupam  áreas  centrais  dentro  das  capitais,  próximas  a  instituições  culturais,

teatros e museus. Estes dados demonstram que a região Sudeste contempla 58%

delas. Os Estados de São Paulo (56)6, Rio de Janeiro (30) e Minas Gerais (16) juntas

somam o maior número de residências artísticas do país, seguidos por Ceará (10) e

Rio Grande do Sul  (10),  Bahia (9) e Espírito Santo (8).  O restante dos estados

possuem de um a cinco espaços cada. O comentário de Ana Vasconcelos, a seguir,

resume a questão da localização geográfica ser mais acentuada na região sudeste: 

Tal  situação  reflete  a  própria  lógica  da  produção  artística  brasileira,
concentrada historicamente  nestes  eixos,  por motivos  que não cabem
aqui  debater.  Porém,  esta concentração não quer dizer que os demais
espaços  estejam  estagnados  ou  tenham  uma  pequena  produção.
(VASCONCELOS; BEZERRA, 2014, p. 20)

Assim, dentre os mais variados programas de residências artísticas, voltados para

música, teatro, literatura, dança, fotografia, cinema e vídeo, artes plásticas, novas

tecnologias e práticas circenses, foram definidos para esta pesquisa os orientados

para  a  arte  contemporânea  com  ênfase  em  artes  visuais  e  suas  intersecções,

buscando, assim, um recorte específico dentro da grande área das artes. 

Após a etapa de mapeamento das instituições existentes e averiguação de suas

características básicas,  optou-se por eleger como critério principal  de seleção a

presença de interlocução teórica, crítica ou curatorial, que visa o acompanhamento

6 Entre parêntesis, consta o número de unidades de residências artísticas e programas por estado.
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profissional  dos  artistas  residentes  em  algumas  dessas  instituições.  Assim,  a

delimitação do período de tempo, bem como o local onde se situam as residências

para serem analisadas nesta pesquisa, acabaram sendo critérios decorrentes desse

principal. 

Portanto, foi criada uma lista que chegou a aproximadamente setenta programas7

ou residências relacionadas às artes, dentro do cenário brasileiro, estando elas em

atividade ou não. Essa lista (Apêndice A) contempla algumas informações básicas8,

como nome, ano de criação e encerramento, cidade e estado onde está situada,

estrutura física  disponível,  objetivos,  breve contexto  local,  período de estadia,

abrangência,  de que forma está organizada,  se oferece bolsa ou outro benefício

financeiro  aos  residentes,  se exige algum resultado ou  contrapartida,  quais  os

critérios  de  seleção  e  se  disponibiliza  acompanhamento  teórico/crítico  aos

residentes. 

De posse da lista, percebeu-se a existência de poucos programas de residência que

oferecem  acompanhamento  profissional  aos  artistas.  Desses,  há  uma  visível

concentração em ambientes urbanos, sendo que a maioria deles se encontravam

nas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, repetindo a

lógica de maior concentração de instituições culturais também nesses estados.

Embora em número mais reduzido,  foram constatadas residências que mesmo

estabelecidas em áreas rurais ou afastadas dos grandes centros possuíam em seus

programas  o  acompanhamento  teórico/crítico.  Devido  a  questões  de  prazo  e

distância física, estas não puderam ser analisadas em profundidade, muito embora

informações  obtidas não tenham sido descartadas de todo,  pois  apresentaram

depoimentos relevantes.

Assim sendo, foram elegidos como escopo desta pesquisa os seguintes programas

7 Essa lista iniciou com poucos lugares, em torno de vinte, e só ao final da pesquisa alcançou 
setenta e três instituições que ofereciam direta ou indiretamente programas de residência 
artística. 

8 Nem todos os campos puderam ser preenchidos em sua totalidade.
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de  residências:  Programa  Bolsa  Pampulha,  vinculado  ao  Museu  de  Arte  da

Pampulha, instituição pertencente à Prefeitura de Belo Horizonte, com localização

na mesma cidade; Residência artística Labmis, pertencente ao Museu da Imagem e

do Som, MIS – SP,  instituição pública vinculada ao Governo do Estado de São

Paulo; a Residência artística Red Bull Station, projeto cultural sem fins lucrativos e

pertencente a multinacional de mesmo nome, também situada na capital paulista;

o programa de residência  Ateliê Aberto oferecido pela  Casa Tomada, instituição

sem fins lucrativos,  com sede  em São Paulo e tendo artistas como gestores do

espaço; o Pedregulho – Residência Artística, contemplado com edital da Funarte,

que ocorreu no Rio de Janeiro. Cada um dos escolhidos possuem características e

gestões peculiares. As escolhas também traduzem duas delimitações necessárias:

quanto à localização, pesquisar apenas programas de residências brasileiros que se

encontravam  em  perímetro  urbano,  e  quanto  ao  intervalo  de  tempo, foram

escolhidos os que iniciaram suas atividades na primeira década do milênio. 

É oportuno explicar que essas delimitações não foram estipuladas antes de iniciar a

pesquisa. Elas são resultantes de uma tomada de decisão durante o percurso de

estudo e posterior a observação de informações obtidas.  Como inicialmente foi

preciso  desvendar  do  que  se  tratavam  as  residências  artísticas  e  em  segundo

momento, conhecer o repertório existente no País, a delimitação dos objetos de

estudo  foi  estabelecida  após  esse  levantamento,  assim  como  o  recorte

espaço/temporal. Cabe comentar que, durante os dois anos da pesquisa9,  foram

inaugurados  programas  de  residências  artísticas  que  disponibilizam

acompanhamento  crítico  no País.  Contudo,  o curto distanciamento de tempo,

assim  como  um  esparso  volume  de  informações  produzidas  por  esses  novos

programas,  comprometeria  o  rendimento  desta  pesquisa,  caso  eles  fossem

incluídos como objetos de estudo.     

Afinal,  pode-se questionar por que  está  ocorrendo e  como se dá  essa  prática

9 Embora o doutorado tenha sido realizado de 2012 a 2016, após a banca de qualificação, em 2015, 
decidiu-se alterar o objeto de estudo integralmente. 
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voltada ao diálogo dentro das residências artísticas? Quais apresentações assumem

esses  encontros?  Qual  termo  é  o  mais  indicado  para  nomear  essa  prática:

acompanhamento,  orientação  ou  interlocução?  Em  virtude  desses

questionamentos,  observou-se  a  necessidade  de  entrevistar  tanto  artistas

residentes como os profissionais que estavam atuando como interlocutores desses

espaços  para  que  eles  pudessem  contribuir  com  suas  experiências  e  oferecer

informações  sobre  as  questões  colocadas.  Havia  sido  previsto  uma  série  de

entrevistas em profundidade, que seriam realizadas pessoalmente com integrantes

dos dois grupos e se possível nos locais durante a ocorrência dos programas de

residências artísticas. Ao ser constatada que essa premissa não seria mais viável por

razões  de  logística,  optou-se  pela  utilização  de  formatos  mais  dinâmicos  e

simplificados  para  acesso  aos  depoimentos  dos  participantes  envolvidos:

entrevistas por Skype e correio eletrônico. 

Em termos de coleta de informações,  ainda que tivessem sido realizadas cinco

entrevistas individuais em profundidade10, e que elas possuíssem um roteiro básico

para auxiliar nas abordagens, o que caracterizaria uma entrevista semiestruturada,

foi desenvolvido uma enquete estruturada e encaminhada aos participantes, via

plataforma  Google  Forms.  Esta  foi  constituída  de  perguntas  que  previam

majoritariamente respostas de múltipla escolha e algumas dissertativas 11.  Ainda

sobre esse modelo uniforme de enquete e direcionado a todos os entrevistados da

categoria de artistas residentes, é importante frisar que a condução dos assuntos,

dentro  dos  elencados  para  o  estudo  na  tese  –  espaço,  tempo  e interlocução,

facilitaria  a  identificação  de  informações  referenciais  e  que  interessariam  ao

conteúdo semântico desta pesquisa. Evitando-se, assim, assuntos não pertinentes.

10 Foram realizadas quatro entrevistas presenciais com Maristela Salvatori, Patrícia Passos, 
Cristiane Amaral (MIS-SP) e Thiago Honório. Infelizmente duas gravações se perderam, 
permanecendo apenas as notas redigidas no dia. A entrevista com Tomaz Klotzel se deu via 
Skype.

11 As entrevistas estão no Apêndice B, já os formulários, assim como as respostas estão no 
Apêndice C desta tese e foram transformados em depoimentos. Foram encaminhados 20 
formulários e 13 foram inteiramente respondidos. Quanto às perguntas aos teóricos, foram 
enviados 14 convites e seis retornaram com respostas e novos questionamentos.
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Houve ainda um terceiro formato de perguntas semiestruturadas, direcionado de

modo  individual,  aos  teóricos,  críticos  e  curadores,  que  previa  respostas

discursivas.  Assim, no montante total  foi  possível  abarcar um bom número de

informações  de  residentes  (quatorze)  e,  em  menor  número,  integrantes  do

segundo grupo (seis).  

Quanto à escolha de quem seriam os entrevistados, houve a tentativa de abarcar

tanto  artistas  como  acompanhantes  que  participaram  das  cinco  residências

pertencentes ao objeto de estudo. Entretanto, o envio de convites para participação

das  enquetes  não  obteve  o  retorno  esperado  dentro  do  prazo  estipulado.  De

qualquer forma, alguns deles haviam participado de mais de uma experiência nas

residências  em  questão,  o  que  ampliou  as  respostas  sobre  um  determinado

aspecto. Outro fator que deve ser visto como compensatório é que foram utilizados

depoimentos  e  entrevistas  anteriormente  publicados  em  sites e  livros.  Por

exemplo, relativos às edições do Programa Bolsa Pampulha, em que muitas vezes

respostas e comentários foram avaliados como pertinentes ao corpus da pesquisa.

É importante salientar que as respostas das entrevistas e das enquetes não tinham

por  objetivo  estabelecer  uma  amostra  definitiva  sobre  o  comportamento  dos

grupos. Muito embora a quantificação das respostas tenha apontado uma maioria

nesta ou naquela direção, não era intenção da enquete apresentar dados como

absolutos, pois para isso seria necessário uma pesquisa de ampla amostragem do

público  participante,  que  atendesse  a  quesitos  metodológicos  rígidos.  Os

resultados agrupados em percentagens foram compreendidos como impressões

vividas  pelos  residentes  e,  com  isso,  ampliaram  as  discussões  e  nortearam

tendências, das quais só aquele que participa pode traduzir com mais veracidade

suas experiências.       

Paralelo ao mapeamento das residências e as entrevistas / enquetes realizadas, foi

fundamental efetuar a revisão bibliográfica existente como parte importante da

metodologia. Foi levantado o maior número possível de informações secundárias
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relativas ao universo que circunda o tema proposto. Se por um lado a escassez de

livros e teses pertinentes ao tema dificultou a pesquisa, por outro, informações

publicadas na Internet, ajudaram a esclarecer a dinâmica das residências artísticas

através de comentários, entrevistas, diários e relatos disponíveis em sites, tanto dos

programas escolhidos como objeto de estudo, quanto das redes de divulgação de

residências  internacionais.  É  claro  que  essas  informações  possuíam  uma

apresentação  bastante  fragmentada.  Por  último,  é  importante  frisar  que  na

presente pesquisa não se intencionou aprofundar questões sociopolíticas relativas

às  residências  e  ao  papel  estratégico  legitimador  que  elas  ocupam dentro  do

sistema da arte brasileiro. Assunto de extrema relevância e que demandaria um

maior envolvimento quanto ao desdobramento do tema central, tornando inviável

assim o cumprimento do prazo estipulado.        

Os resultados da pesquisa foram organizados em quatro capítulos. O primeiro,

Viagem  ao  desconhecido:  prêmios  viagem,  colônias  de  artistas  e  formação  do

conceito  de  residências,  faz  uma  explanação  sobre  o  desejo  do  artista  em  se

deslocar para conhecer novos lugares,  desde a realização de viagens dentro da

Europa até a instituição do Grande Prêmio de Roma pela academia francesa, no

século XVII. Isso serviu de exemplo para que a Escola Nacional de Belas Artes, no

Brasil, também instituísse aos seus alunos prêmios na forma de viagens de longa

duração à Europa, reservados aos seus acadêmicos mais notáveis. Em seguida, é

apresentada a busca empreendida por determinados artistas em encontrar novas

paisagens  naturais,  fugindo  da  agitação  das  cidades  ou  da  rigidez  de  regras

acadêmicas. Esse deslocamento provoca o surgimento das primeiras colônias de

artistas na Europa, como foram posteriormente denominadas. A título de exemplo

são apresentadas duas colônias na França,  e posteriormente,  algumas colônias

organizadas por artistas nos Estados Unidos da América. Elas são citadas uma vez

que serviram de inspiração para o desenvolvimento de uma nova forma de convívio

entre artistas. Os autores pesquisados foram Arthur Valle, Nina Lübbren e Jennifer

Aldrich.  Na  sequência,  no  mesmo  capítulo,  são  apresentas  iniciativas  norte-
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americanas  que,  por  sua  vez,  foram  responsáveis  por  fundar  o  conjunto  de

situações  concernentes  ao  conceito  de  residência  utilizado  na  atualidade.

Observando essas  iniciativas,  entre  outras,  o  governo  francês  inaugura  a  Cité

international  des  arts,  uma  instituição  de  grande  porte  voltada  para  receber

artistas de diversos países,  que se tornou um modelo de residência artística.  A

origem da denominação Artist in Residence, também será explicada, assim como é

apresentado o processo de multiplicação de residências  e programas,  que teve

início na década de 1990. Será citado um exemplo ocorrido na França que interliga

o conceito de residência a um projeto expositivo de arte contemporânea. Diversos

autores contribuíram para a compreensão dos aspectos históricos levantados, entre

eles: Déborah Farnault, Marcos Moraes, Richard Kostelanetz, Marcelo Gotuzzo de

Castro e Claire Bishop.

O segundo capítulo,  Das primeiras iniciativas ao estabelecimento de residências

artísticas  no  Brasil, apresenta  um  levantamento  da  formação  das  principais

residências desenvolvidas no Brasil,  entre elas a Aldeia de Arcozelo, um projeto

audacioso e pioneiro do diplomata Paschoal Carlos Magno. Além dessa iniciativa,

são apresentados programas de residência implantados por fundações, faculdades,

institutos  e  até  propostas  autônomas  que  têm  por  objetivo  complementar  a

formação  de  artistas.  Dessa  forma,  foram  elencadas  a  atuação  das  seguintes

propostas: o Programa de Residências Artísticas da FAAP, vinculado à Cité des Arts

(Paris),  o  Projeto  Artist  in  Residence realizado  em  conjunto  com o  Goethe  –

Institut e o Torreão,  em Porto Alegre,  o  Capacete Entretenimentos,  que possui

duas sedes, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e a EXO experimental

org.,  que aconteceu na capital  paulista.  Além de constituírem fatos relevantes,

alguns desses programas conseguiram se manter estáveis até o momento atual.

Marcos  Moraes  e  Augusto  Albuquerque  foram  autores  que  auxiliaram  no

levantamento das informações. 

No terceiro capítulo,  Residências artísticas com acompanhamento crítico,  foram

analisados cinco programas brasileiros:  Bolsa  Pampulha,  residência artística da
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Red Bull, residência do  Labmis, Ateliê  Aberto da Casa Tomada e Pedregulho –

Residência artística, exemplos situados em ambiente urbano, e que disponibilizam

aos  seus  residentes  um  acompanhamento  crítico  como  diferencial  de  suas

atividades.  Sendo  este  realizado  por  teóricos,  curadores  e  artistas,  e  que,

basicamente, ocorre com o intuito de ampliar as reflexões da arte contemporânea

dentro  da  própria  residência.  As  contribuições  de  artistas  e  teóricos  que

participaram dessas residências foram imprescindíveis para ampliar as discussões

sobre os temas tratados no capítulo:  Elida Tessler,  Marconi Drummond, Sergio

Basbaum, Cristina Ribas, Beatriz Lemos, Marisa Flórido Cesar e Paula Borghi.      

No quarto capítulo,  Espaço, tempo e interlocução em residência,  os depoimentos

coletados  nas  entrevistas  e  enquetes  são  confrontados  com  três  questões

conceituais relativas às residências em arte contemporânea. A  primeira questão,

discorre  sobre  as  noções  pertinentes  ao  espaço desenvolvidas  por  Gaston

Bachelard, como um modo de relacionar as instâncias de deslocamento feito pelo

artista, do seu  ateliê para o novo contexto de trabalho. Ainda sobre o ateliê na arte

contemporânea,  são trazidas considerações de Flávio Gonçalves,  Marisa Flórido

Cesar, Fernando Freitas Fuão, Michel de Certeau e Luce Giard. A questão quanto à

percepção de tempo, cronológico e oportuno, relacionado à estadia dos residentes,

avança nas proposições do filósofo André Comte-Sponville e busca esclarecer como

o artista percebe a passagem do tempo na residência. A última questão, aproxima o

conceito de conversa infinita, sugerido por Maurice Blanchot, à situação de diálogo

que ocorre nos encontros e nas trocas intelectuais entre os artistas e aqueles que

exercem a interlocução no acompanhamento crítico. Dois autores ainda podem ser

citados por suas contribuições: Gaston Bachelard e Ana Paula Cohen.   

Nas  Considerações  Finais,  são  apresentadas  algumas  discussões  sobre  as

reverberações  da  interlocução  como  uma  prática  presente  nos  programas  de

residências  artísticas  dentro do contexto  da  arte  contemporânea.  Comentários

lançados  pelos  residentes,  assim  como  profissionais  que  exercem  o

acompanhamento, são analisados para ampliar a compreensão dessa prática. Por
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fim, algumas questões sobre os conceitos discutidos anteriormente, espaço, tempo

e interlocução, são retomadas para propor uma contribuição teórica ao assunto e

promover novos questionamentos. 

Com o intuito de registrar os documentos utilizados como fonte de informações

para a pesquisa,  as entrevistas e enquetes realizadas,  assim como a listagem de

programas de residências, são citadas no fechamento do texto e foram incluídas

em formato de apêndice.
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1 Viagem ao desconhecido: 
prêmios viagem, colônias de artistas e a 

formação do conceito de residência

[...] bastava-lhe ver um mapa, para começar a estudá-lo apaixonadamente. Com grande
probabilidade de vir a planejar, em seguida, alguma viagem impossível que às vezes se

tornava, de fato, real. Ele não se tornava um turista: era um viajante. A diferença devia-se,
em parte, a utilização do tempo, explicaria ele. Enquanto o turista volta para casa correndo

depois de algumas semanas ou meses, o viajante, que não pertence a lugar nenhum, viaja
lentamente, durante anos e anos, de uma a outra parte da Terra [...]. 

Paul Bowles

O desejo de artistas  em deslocar-se para outros ambientes,  principalmente na

forma de viagens, é conhecido historicamente. Entre os séculos XV e XVI pintores

do norte-europeu viajavam para a Itália em busca de padrões clássicos manifestos

nas cópias romanas de esculturas da Grécia Clássica ou presentes na arquitetura

remanescente  nas  cidades.  Além  do  estudo  das  formas  do  passado,  eles  se

interessavam pelo contato com outros artistas do período para trocar informações

e  técnicas,  assim  como  pela  possibilidade  de  receber  encomendas  feitas  por

abastados mercadores italianos. Podemos citar alguns pintores do século XV, como

os flamengos Rogier van der Weyden, que permaneceu quase dez anos vivendo

entre Roma e Ferrara, realizando viagens curtas de estudos para Veneza, Pádua e

Mântua,  e  Jan  van  Eyck,  que  viajou,  além da  Itália,  também para  Espanha  e

Portugal,  aceitando  encomendas  para  retratar  a  nobreza.  O  alemão  Hans

Memling, ao contrário, saiu de seu país de origem para se estabelecer em Bruges. 

Além desses exemplos, Marisa Flórido Cesar (2002, p. 22) cita o pintor holandês

Jan Gossaert,  o Mabuse,  que de acordo com Vasari  teria sido um dos grandes

responsáveis  por levar o “método de representação das  figuras  mitológicas  da

Itália”  aos  países  baixos,  após  sua  estadia  em  Roma.  Na  pintura  de  Mabuse,

conforme citação em sua dissertação sobre ateliês de artistas, São Lucas retratando

a Virgem, de 1515, é possível distinguir no ambiente suntuoso, tanto alto relevos
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nas paredes como a estatuária greco-romana. Flórido Cesar sugere que se trata da

representação de um ateliê, embora, depois de atenta observação, também possa

ser definido como um local destinado a uma coleção de arte, mantida por alguma

família italiana na época da Renascença.

Os convites feitos por nobres da aristocracia aos artistas para produzirem obras são

conhecidos. Alguns desses convites estavam acompanhados de documentos que

apresentavam inclusive os valores  das horas de trabalho e a contrapartida dos

contratos. Leonardo da Vinci permaneceu seus últimos anos de vida na França a

convite de Francisco I e sabe-se, que nesse período não produziu obras ou projetos,

mas manteve diálogos permanentes com o rei.  O flamengo, Johannes Ghiselin,

atendeu aos interesses  de Isabela d’Este na Itália,  no século XV,  para compor

músicas nas ocasiões especiais  ocorridas na capela Este,  em Ferrara.  Esses são

apenas alguns exemplos que apontam o deslocamento feito pelo artista do seu país

de  origem,  mediante  uma  provisão  de  custos  com  garantia  de  moradia  para

continuar trabalhando na sua produção intelectual e artística. 

1.1 Prêmio de Roma

Quando  se  estabeleceram  as  primeiras  instituições  dedicadas  às  artes,

conservatórios,  museus,  academias,  surgiram  também  os  primeiros  prêmios

viagem,  oferecidos  aos  artistas  que  ganhavam  a  maior  distinção  nos  salões

franceses no séc. XVII. Mais precisamente, em 1663, em pleno Antigo Regime, foi

criado um prêmio viagem que ficou conhecido como Prêmio de Roma ou prix de

Rome, no qual o artista recebia um valor em dinheiro que cobriria os custos da sua

viagem até a Itália, assim como de sua estadia. (DENOËL, 2011) 

O  prêmio sofreu  mudanças  e  obteve melhorias  com o passar do tempo,  mas



[45]

chegando em Roma, o artista teria condições de residir em um palacete criado em

1803, conhecido como Villa Medici, atualmente mantido pelo Instituto Francês. Na

Villa, inicialmente, viveram e trabalharam apenas pintores e escultores, mas com a

ampliação  das  categorias  do  prêmio,  foram  também  premiados  gravadores,

arquitetos e compositores. Lá, o artista poderia se dedicar exclusivamente à sua

produção e, além disso, complementar sua formação não tendo que se preocupar

em vender ou negociar encomendas à aristocracia. Ele vivia de forma confortável e

com liberdade para organizar o seu tempo de trabalho no ateliê, alternando com

visitas aos locais consagrados da arte clássica. Havia a clara intenção por parte do

estado  de  que  o  artista  copiasse  modelos  da  antiguidade.  O  período  de

permanência durava dois anos, que poderiam ser prorrogados até quatro, caso, o

júri da academia concordasse.

As mulheres só tiveram o direito de competir ao prêmio em 1903, e isso somente

ocorreu por militância exaustiva de três  artistas,  entre elas  a escultora Hélène

Bertaux. Apesar de o prêmio ter sido encerrado em 1968, pelo então ministro da

cultura André Maulraux, ele foi reativado posteriormente como um programa de

residências, subvencionado pelo Institut de France na mesma Villa Medici. Após

essa  mudança,  houve  uma expansão para  outras  categorias  do conhecimento:

arqueologia, teoria crítica da arte e gastronomia. (VILLA MEDICI, 2016) 

O que chama mais atenção no passado glorioso desse prêmio é o fato de que o

próprio governo francês percebia que a hegemonia econômica de um país nutria

uma relação direta com a hegemonia cultural.  Essa condição de aliar cultura à

política, vinha sendo exercida desde o reinado de Luís XIV, principalmente quando

o ministro Coulbert estava na direção das finanças do Estado.  Não por acaso,

período em que o prêmio foi instituído.
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Outro  aspecto  interessante,  refere-se  a  questão  do  deslocamento.  Trata-se  da

importância dada a viagem do artista à Itália,  como sendo um país  com forte

tradição nas  artes.  Era  possível  ver  séculos  de  história  nas  obras  dos  mestres

acessíveis em capelas, igrejas, no museu do Vaticano, em palácios, nas ruínas e

outras edificações importantes pela cidade. No conceito da época, o que havia de

mais eloquente em termos de artes plásticas se encontrava de modo concentrado

na Itália, com todas as réplicas gregas de esculturas clássicas e helenísticas, além

dos artistas italianos do Renascimento, considerados ainda modernos à época da

criação do Prêmio.

O terceiro aspecto interessante é a ideia de uma formação continuada do artista. Tanto

para o acadêmico recém-formado quanto para o jovem em início de carreira, usando

uma expressão atual. Esse fluxo de envio de artistas para outro país, não ocorreu só na

França. Uma outra forma de viagem estava ocorrendo desde o século XVII, da Europa

para suas colônias, na forma de viagens expedicionárias e missões artísticas (holandesa,

francesa e austríaca), e até de norte-americanos para a América Latina.  

Figura 1: Villa Medici, em Roma, no tempo da estadia de Claude Debussy (1883 – 1887)
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Acompanhando a comitiva do Conde Maurício de Nassau ao País,  em 1637,  o

holandês Frans Jansz Post realiza as primeiras pinturas de paisagens brasileiras.

Albert Eckhout12, outro conterrâneo na comitiva, demonstra seus conhecimentos

de botânica na pintura de naturezas mortas, apresentando grande variedade de

frutas típicas, legumes, raízes e outras hortaliças da região tropical. Ele reproduz

com  exímia  perfeição  e  em  composições  esmeradas  os  adornos  e  os  hábitos

indígenas  de  forma  fidedigna  aos  originais  encontrados  hoje  em  museus

etnográficos.  Enquanto Post amplia seu olhar para captar a paisagem distante,

Eckhout desenvolve um olhar detalhista e aproxima seus temas com uma lente de

aumento.

Na Missão Artística Francesa (1816), alguns artistas permaneceram aqui por poucos

anos e outros não retornaram mais ao seu país de origem, por exemplo, Joachim

Lebreton e Félix Émile Taunay, não só se estabeleceu, como ainda foi professor e

diretor da Academia Imperial de Belas Artes. Alguns pintaram mais paisagens ou

cenas  do início  da  urbanização,  ao  estilo  de  Nicolas-Antoine  Taunay13,  pai  de

Émile,  enquanto  outros,  como  Jean-Baptiste  Debret,  retrataram  aspectos

“pitorescos”  da  realidade  cotidiana,  presente  nas  discrepâncias  sociais  entre

escravos e personagens da corte. Assim como características da cultura indígena,

acompanhados de forte apelo ao “exótico” na visão desses estrangeiros. 

1.2 Os pensionistas brasileiros e os prêmios viagem

Estabelecida a República no país,  começam a vingar acordos de alinhamento à

Europa. Os jovens estudantes da recém-nomeada Escola Nacional de Belas Artes

12 Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo. 
13 Exceto pela pintura de retratos dos integrantes da família imperial brasileira.
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(em 1890),  antiga  Academia Imperial  de Belas Artes14 (1826),  passam a receber

prêmios na forma de viagens para estudos nas academias da Itália e da França. No

sentido  inverso  das  missões  artísticas,  esses  artistas  passam  a  visualizar  a

existência de um mercado de arte atuante nas grandes cidades europeias. Alguns

deles  fecham  seu  foco  de  trabalho  em  temas  da  tradição  mais  acadêmica,

principalmente sob a influência do neoclassicismo. Outros, no entanto, através do

deslocamento  físico  para  o  velho  continente  percebem  as  características

provincianas do Brasil,  realçando em suas telas paisagens da vida rural,  muitas

vezes  abolindo  elementos  simbólicos  ou  religiosos.  A  presença  de  caboclos,

caipiras, gaúchos e imigrantes passam a fazer parte dos assuntos pertinentes de

uma arte voltada para questões brasileiras. Entre os artistas, não acadêmicos, que

se ocuparam de temas regionais e também viajaram ao exterior, estão o paulista

Almeida Júnior e o porto-alegrense Pedro Weingärtner. No período que morou em

Roma, a partir de 1887, Weingärtner alugava ateliês para outros artistas em um

palacete no qual trabalhou por alguns anos15. 

Não apenas o país recebe artistas por sua sedutora geografia, mas também artistas

brasileiros passam a viajar para a Europa, com o principal intuito de aperfeiçoar

técnicas de desenho, pintura,  escultura e arquitetura.  Em comentário à  Revista

Renascença Victor Vianna (1906, p. 177-79), então bibliotecário da Escola Nacional

de  Belas  Artes,  comenta  a  importância  decorrente  dos  prêmios  de  viagens

permanentes oferecidos pela escola no ambiente republicano: 

O jovem artista brasileiro que merecer medalha de ouro nas exposições
annuaes  dos  alumnos  [...],  em qualquer das  suas  secções  (architetura,
esculptura,  pintura,  gravura),  pode  requerer  concurso  de  viagem  e
triumphante nelle obtem uma pensão de cinco anos, para aperfeiçoar seus
estudos na Europa. [...] 

14 Alguns documentos da época, por exemplo, Epitome de Anatomia Relativa às Bellas Artes, de 
1837, são assinados como Imperial Academia de Bellas Artes, com a inversão no nome. Nesta 
pesquisa, seguiu-se a forma como os historiadores redigem.

15 É preciso salientar que ambos, Weingärtner e Almeida Júnior, não receberam prêmio viagem da
Academia Imperial de Belas Artes, e sim, “bolsas de auxílio para estudos” na Europa, 
concedidas diretamente pelo Imperador D. Pedro II, conhecido por promover os círculos 
artísticos no país.
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Os prêmios de viagem são uma instituição necessaria e salutar. A viagem
de instrucção é hoje um complemento natural de toda educação. E tanto
ou mais do que outro profissional, o artista precisa ver paizagens novas,
viajar para estudar nos museos, contemplar as obras primordiais da arte,
instruir-se  familiarizando-se  com  os  primeiros  círculos  artísticos  do
mundo.16

Este  comentário,  escrito  há  mais  de  cem  anos,  permanece  atual  sob  certos

aspectos, resumindo que a formação de um artista não se resumiria aos anos na

escola de Belas Artes, mas sim poderiam ser complementados com uma viagem

pela história,  pelo conhecimento,  pelas trocas e diálogos com outros artistas e

professores,  além  de  novas  experiências  relativas  ao  olhar.  No  entanto,  vale

salientar que ele coloca a Europa em situação de destaque cultural,  o que para

Vianna seria uma característica de “superioridade” frente a outros países latinos.

Ou seja, os artistas que receberiam os prêmios viagem retornariam em situação de

destaque frente  aos  artistas  locais,  uma vez  que,  estudariam com mestres  de

renome e expandiriam seu “[...]  repertório artístico,  por meio da observação de

novas  paisagens  e  personagens,  sob  outras  cores  e  luzes”  (AYERBE;  PICOLLI;

HANNUD, 2011, p. 98).

Apesar da vivência no exterior, com algumas participações em salões e eventuais

aquisições por parte de clientes da burguesia europeia, os artistas brasileiros do

séc.  XIX  não  atingiram  uma  repercussão  efetiva  nos  principais  países  que

circularam: França,  Alemanha e Itália. A notoriedade deles seria apenas a nível

nacional, promovida pela imprensa e pela aquisição de obras, restrita a famílias de

maior poder aquisitivo e que poderiam comprar trabalhos ou encomendar retratos.

Além das demandas feitas pelos governos estaduais, prefeituras, hospitais, igrejas e

outros ambientes institucionais. 

Os prêmios de viagem oferecidos pela Escola Nacional  de Belas Artes – ENBA

ocorreram de 1845 (ainda Academia Imperial e sob direção de Félix Émile Taunay)

16  A transcrição respeitou a gramática e ortografia utilizadas no original.
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até 193017 tendo intervalos de tempo sem premiação18. A percepção de cada artista

contemplado com os prêmios  de viagem vai  desde a  satisfação,  observado no

aproveitamento do ensino de novas técnicas junto aos mestres franceses da École

nacionale supérieure des Beaux-Arts e ateliês de artistas do Institut de France, até

total descontentamento com as instituições de ensino. Devido ao difícil ingresso

na École,  inicialmente requisito obrigatório,  alguns artistas optaram por cursar

ateliês  livres,  entre  eles,  a  Académie  Julian,  um  dos  mais  frequentados  pelos

“pensionistas”, como eram chamados os artistas premiados. 

Era comum os participantes das academias e dos ateliês livres, especificamente da

Académie  Julian,  serem  incluídos  nos  principais  salões  parisienses  da  época:

Société des Artistes Français e Société Nationale des Beaux-Arts (VALLE, 2006). De

imediato isso rendia aos pensionistas brasileiros uma repercussão na imprensa

nacional e, a longo prazo, uma maior aceitação profissional deles no País. 

Os  prêmios  viagem  à  Europa  garantiam  uma  validação  da  qualidade  da  arte

produzida aqui frente as convenções ocidentais e acadêmicas em voga. O que não

quer dizer que esses mesmos artistas tenham tido alguma repercussão maior na

Europa,  no período de suas  estadias.  Segundo relatos 19,  alguns  artistas  viviam

excluídos da agitação cultural europeia, inclusive como reflexo da vida econômica

que levavam devido ao valor restrito da bolsa. Pode-se também especular que a

diferença  da  língua  dificultava  uma  maior  socialização  para  aqueles  que  não

dominavam fluentemente a língua estrangeira.

17 Cf. mais informações sobre o prêmio viagem em: VALLE, Arthur. Pensionistas da Escola 
Nacional de Belas Artes na Academia Julian (Paris) durante a 1ª República (1890-1930). 19&20, 
Rio de Janeiro, v. I, n. 3, nov. 2006. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/academia_julian.htm> e 
PEREIRA, Sonia Gomes (org.) 185 anos de Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: URFJ, 2001-
2002.

18 De 1930 a 1931 o arquiteto Lucio Costa assume a direção da ENBA e em seu curto período na 
direção, orienta a escola para um ideal moderno. Os prêmios viagem são oferecidos pelo Salão 
Nacional de Belas Artes e recebem modificações significativas. Em 1931 a escola é integrada à 
Universidade do Brasil (atual UFRJ), sendo criada a Escola de Belas Artes e seu acervo foi 
transferido aos cuidados do Museu Nacional de Belas Artes (RJ), inaugurado em 1937.

19 Cf. documentos e correspondências na Revista DezenoveVinte, arte no Brasil do século XIX e 
início do século XX. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/
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O crítico Mário Pedrosa (2004), comentando sobre o conjunto da obra de Eliseu

Visconti, escreve sobre as diferentes intenções dos pensionistas. Visconti, um dos

pintores premiados pela ENBA conseguiu ótima classificação para entrar na École

de Paris,  mas,  após um tempo,  abandonou os estudos da academia e passou a

pesquisar artistas  contemporâneos  a  ele.  Dessa  forma,  para  Pedrosa,  o  artista

estava  indo  em  sentido  contrário  aos  que  viajavam  à  Europa  com o  objetivo

principal de buscar aperfeiçoamento nos moldes acadêmicos. 

De acordo com o crítico, Visconti teria se superado em relação aos colegas por não

ter  perdido  o  espírito  criativo.  Ao voltar  para  o  Brasil,  deixa  de  lado os  tons

impressionistas e retoma os tons terrosos, “[...] e os castanhos em plena voga nos

meios  acadêmicos,  para  talvez  satisfazer  às  exigências  ambientes  que  querem

sobretudo a semelhança,  a imitação,  a subordinação ao realismo convencional,

senão a um naturalismo ao pé da letra” (PEDROSA, 2004, p. 123). Diante desse

recuo por parte do artista, Pedrosa tenta achar uma explicação: 

Talvez  em Paris  vivesse mais  isolado,  e  por isso  mesmo entregue a si
mesmo,  ao  puro  prazer  de  pintar  por  pintar,  ao  demônio  da  criação
desinteressada.  Aqui,  porém,  é um grande nome,  solicitado por todos;
encomendam-lhe  obras,  insinuam-lhe  retratos,  e  a  lembrança  de  seus
êxitos  acadêmicos  iniciais,  de  seus  nus  e  retratos,  dos  quais  recebeu
bafejos  primeiros  da  glória,  ainda  está  bem  viva  e  pede  confirmação.
(PEDROSA, 2004, p. 123) 

Nesse comentário de Pedrosa, pode-se perceber que Visconti, no período em que

viveu em Paris com o custeio do prêmio, teve liberdade para produzir o que mais

lhe interessasse sem seguir os ditames mais rígidos da ENBA, quanto aos temas e

soluções  estéticas,  assim como da  academia  francesa,  mais  voltada  aos  temas

neoclássicos. Ao decidir se ausentar das orientações advindas dos mestres da École,

após  um  período  de  estudos  na  Academia  Julian,  tendo  como  professores

Bouguereau  e  Ferrier,  ele  não  hesitou  em  buscar  referências  nos  artistas

contemporâneos,  mais especificamente ligados ao  Art-Nouveau,  e ingressou na

École Guérin de Eugène Grasset.  Lá acabou se interessando também por artes
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gráficas desenvolvendo várias peças ao longo de sua vida.  Participou de salões

franceses e terminou sua formação na escola de Grasset em 1898, embora ainda

frequentasse a  Académie Julian. Semelhante ao percurso de Pedro Weingärtner,

que residiu muitos anos na Europa, primeiro na Alemanha, depois França e Itália,

se estabelecendo no Brasil  bem mais tarde,  Visconti,  natural  da Itália e tendo

passado a  infância  no Brasil,  também ia  e vinha da França até se estabelecer

definitivamente no Rio de Janeiro, em 1920 (SERAPHIM; VISCONTI, 2015). 

Observando-se hoje as principais obras de Visconti é possível perceber que mais do

que se afastar das regras da academia, o pintor tinha necessidade de experimentar

outros  estilos  (ou  movimentos)  artísticos,  como  o  Art-nouveau e  o

impressionismo. De certa forma, o ambiente mais isolado com possibilidade de

trabalho  imersivo,  que  o  prêmio  lhe  proporcionou  durante  quase  sete  anos,

forneceu  um  nível  de  independência  que  era  vital  ao  seu  processo  criativo.

Autonomia essa que foi deixada de lado em determinados momentos de sua vida, à

medida que as encomendas chegavam e exigiam o sustento do artista e de sua

família. 

Arthur Valle (2006) comenta ainda sobre a avaliação feita por alguns artistas que

surpreendentemente julgavam os prêmios viagens à Europa mais negativos do que

positivos, durante a última fase da premiação. Quirino Campofiorito, premiado em

1929,  acreditava  que  as  estadias  encerravam  os  pensionistas  em  regras

estabelecidas e que não promoviam uma verdadeira inovação na arte brasileira. 

De certa forma, esse descontentamento pode ser explicado pelo fato de que os

artistas no período de cinco anos deveriam apresentar um número específico de

estudos em desenho e pintura, assim como uma cópia fiel de uma pintura pré-

determinada pela ENBA. Algumas dessas telas seriam posteriormente adquiridas

pela escola e devidamente pagas em dinheiro. Além de aperfeiçoar seus estudos

com a orientação de mestres, muitos pensionistas consideravam que estes teriam

uma visão antiquada frente aos  novos  movimentos  artísticos  e  modernos  que
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estavam acontecendo na Europa.  Para Valle (2006),  não seria um fardo a esses

artistas produzirem esboços e obras em tão longo prazo, o que é fácil de concordar

uma  vez  que  eles  estavam  acostumados  ao  sistema  de  ensino  da  academia,

inclusive com a reprodução de cópias de artistas europeus. Contudo, com o passar

das décadas,  alguns artistas não viam mais sentido em participar das escolas e

academias francesas, ou italianas, pelo longo período de cinco anos. Entre eles,

pode-se citar Cândido Portinari e Guttmann Bicho, que preferiram não frequentar

as academias aproveitando o tempo disponível para pintar, passear nos jardins e

visitar museus de arte.  

Em 1930, Alfredo Galvão, posteriormente diretor da ENBA, em seu terceiro ano de

pensionato,  comenta em uma carta que a cidade de Paris não seria mais como

antes e nem a  École ou a  Académie de la Grande Chaumière despertavam mais

interesse, principalmente pela falta de estímulo dos professores em ensinar algo

novo. Ele considerava as visitas aos museus, assistir conferências e comprar livros

como experiências mais relevantes (VALLE, 2006). 

Em um sentido mais amplo os prêmios viagens ofertados aos pensionistas pela

Academia Imperial de Belas Artes, depois ENBA, e apoiados financeiramente pelo

Estado por quase um século,  demonstram alguns aspectos relevantes para esta

pesquisa, a seguir comentados individualmente. 

De imediato percebe-se que o incentivo na forma de prêmios promovia a arte que

estava sendo produzida no período e afirmava que essa produção era necessária

culturalmente ao País,  sendo que a imprensa jornalística e algumas revistas de

variedades valorizavam os artistas premiados que estavam retornando da estadia

no exterior. Um dos principais objetivos da Academia era qualificar a produção

intelectual e técnica dos artistas, como uma forma de “equiparar” os artistas daqui

com os europeus. 

A experiência dos prêmios viagens proporcionava um contato mais direto com o

sistema da arte que estava estabelecido em cidades como Paris e Roma, composto



[54]

principalmente por salões de arte, escolas e ateliês, mas também leilões, galerias e

colecionadores,  assim  como  compradores  com  os  mais  variados  poderes

aquisitivos.  Além  desse  aspecto,  oferecia  uma  outra  visão  de  mundo,

principalmente para aqueles que haviam nascido no Brasil e não teriam condições

de viajar por conta própria, a exemplo de Arthur Timótheo da Costa. 

De certa forma, os prêmios incentivavam que os artistas se tornassem profissionais

o  suficiente  para  que  gerissem  suas  próprias  carreiras,  administrando  sua

autonomia e tornando-se pintores, escultores e gravuristas de renome. 

Os prêmios viagens da academia foram adotados como premiação por diversos

salões de arte realizados durante o século XX, embora as longas estadias de anos no

exterior tenham sido reduzidas para alguns meses ou semanas, como foi o caso do

Salão Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, que oferecia ao artista premiado

uma viagem à Europa20.  

E  quanto  à  Academia  ou  Escola  Nacional,  os  prêmios  viagens  acumulavam

também outras vantagens. A primeira delas é que as cópias das pinturas feitas a

partir de originais eram muito úteis ao modelo de ensino empregado, trazendo

sempre  uma  novidade  em  termos  de  “aquisição”,  semelhante  ao  que  é  feito

atualmente quando se apresenta as fotos dos museus visitados por professores aos

seus  alunos(as).  Não  só  as  cópias,  mas  muitos  esboços  e  alguns  originais

produzidos  pelos  pensionistas  davam corpo  a  coleção  de  obras  do  acervo.  O

segundo aspecto,  e também um dos mais relevantes,  era a complementação da

formação acadêmica para os futuros docentes, funcionando como pós-graduação,

pois  muitos  pensionistas  tornaram-se professores  da ENBA.  Apenas  para citar

alguns,  Henrique  Bernadelli,  Alfredo  Galvão  e  o  casal  Lucilio  e  Georgina

Albuquerque21. E como terceiro aspecto, embora a Escola incentivasse os modelos

20 Cf. ANDRADE VIVAS, Rodrigo. Os Salões municipais de Belas Artes e a Emergência da 
Arte Contemporânea em Belo Horizonte 1960-1969. Tese. Campinas: Unicamp, 2008. 

21 Georgina Albuquerque, aluna da ENBA, acompanhou o marido Lucilio ao Prêmio Viagem e 
tirou quarto lugar na classificação geral para ingresso na École nationale supérieure des Beaux-
Arts, Paris.
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aplicados  nas  academias  europeias,  havia  em  paralelo  um  incentivo  para  a

produção de uma arte orientada para assuntos nacionais, na busca por construir

uma identidade brasileira, tendência mais visível no período final do prêmio. 

1.3  Na busca por novas paisagens, 
o surgimento das colônias de artistas

Por motivos diversos, artistas que decidiram se desvincular das academias de arte

ou que possuíam seus próprios ateliês nas agitadas capitais da Europa do séc. XIX

decidiram inverter o fluxo de urbanização e montaram estruturas de trabalho em

locais mais afastados. Estimulados por um maior contato com a natureza, esses

lugares ficaram conhecidos como colônias de artistas. 

De acordo com Lübbren (2001), em torno de 55 colônias de artistas foram criadas

em  diversos  países  da  Europa  de  1870  até  1910  e  com  as  mais  variadas

características, mas, anterior a isso, algumas iniciativas haviam ocorrido por volta

de 1825, entre elas pode-se citar L’École de Barbizon, na França. As colônias rurais

são  exemplos  da  ação  de  artistas  que  seguiram  no  caminho  contrário  à

urbanização,  aliada a uma busca por novas experiências  estéticas,  entre elas  a

pintura ao ar livre e o uso da luz do dia para criar atmosferas variadas. 

 

1.3.1  As colônias de artistas de Barbizon e Pont Aven

L’École  de  Barbizon,  como  acabou  sendo  denominada,  se  formou  devido  ao

deslocamento de pintores de Paris para a região do bosque de Fontainebleau, ainda

dentro da Île-de-France.  A escola esteve em atividade entre 1820-25 a 1875, sendo
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seus fundadores:  Jean-Baptiste Camille Corot,  Charles-François Daubigny, Jean-

François Millet e Théodore Rousseau.  O objetivo comum era escapar do regime

vigente da academia francesa, voltado para temas neoclássicos e regras mais rígidas

quanto  à  composição,  além  de  se  libertar  do  ambiente  fechado  do  ateliê,

predominantemente acadêmico.  Os  artistas,  a maioria  franceses,  mas  também

provenientes de outros países, como Alemanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos

da América, Inglaterra e Itália, levavam seu material de pintura para os bosques

próximos dos alojamentos. Iniciando de forma mais efetiva a pintura en plein air,

buscando aproveitar a luz que tocava as paisagens campestres.

Inicialmente havia uma pousada, Auberge Ganne, mas ao logo do tempo mais dois

hotéis foram criados para receber os artistas: o Hôtel Siron, que oferecia exposições

anuais no  foyer  com telas dos pintores que se hospedavam nele, e o Village des

Artistes. Principalmente durante o verão, esses locais recebiam mais artistas, sendo

que o número deles foi crescendo durante a década de 1830. Em 1848 haviam 28

pintores hospedados na pousada de François Ganne e no ano seguinte o número

subiu para 40.  Ao todo 253  artistas  passaram por Barbizon durante o período

citado, sendo a metade deles franceses. Inclusive, dentre os frequentadores, havia

três por cento de mulheres artistas. (LÜBBREN, 2001)

Além de buscar nas paisagens locais uma inspiração mais “natural” e “campestre”,

embora não necessariamente realista, os artistas participantes evitavam a inclusão

dos aspectos da era moderna ou da vida urbana em suas pinturas. Ao contrário de

Claude  Monet  (1840-1926),  que  em  diversas  obras,  apresenta  os  avanços  da

modernidade, deixando transparecer detalhes da arquitetura recente, não apenas

de edificações seculares, como as que aparecem na série da luz diurna que incide

sobre a  Catedral de Rouen, de 1893.  As estações de trens e as estradas de ferro

recém-inauguradas são recorrentes em sua produção, como é possível ver em Le

pont de chemin de fer à Argenteuil (1873-74, óleo sobre tela). 

Talvez o aspecto mais interessante da união desses artistas na ‘escola’,  nem seja
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tanto a busca por temas mais ligados às paisagens naturais, e sim, o fato deles se

reunirem à noite,  ou  nos  horários  das  refeições,  para conversarem sobre seus

trabalhos, trocando ideias e técnicas pictóricas. De acordo com as informações de

Mondzain-Baudinet22(2016), na pensão onde ficavam hospedados os pintores  e

escultores, se reuniam também poetas, jornalistas e críticos, para beber, comer e

discutir sobre teorias estéticas, questões sociais e crises políticas. Este modelo de

convívio  livre  de  regras  acadêmicas  e  que  ao  mesmo  tempo  oferecia  uma

individualização  quanto  à  produção  de  cada  um,  inaugura,  de  acordo  com

Déborah Farnault (2009), um novo tipo de ateliê: a  colônia de artistas. Aliado a

isto, se desenvolvia uma reflexão coletiva a respeito das questões vigentes à época. 

Um pouco menos conhecida que L’École de Barbizon, a comuna de Pont-Aven, na

Bretanha, França,  ofereceu a artistas norte-americanos e ingleses a tranquilidade

de usar como ateliê uma propriedade em processo de abandono, chamada Château

de Lezaven, na primavera de 1866. Os estrangeiros ficavam hospedados no Hôtel

des  Voyagers  e  na  Pension  Gloanec  ou  até  alugavam  espaços  em  algumas

residências  de  moradores  locais  (LÜBBREN,  2001).  Pont-Aven  possuía  uma

paisagem semelhante à de New England e ao mesmo tempo carregava consigo as

lendas  Celtas  e  a  presença  de  ruínas  da  cultura  Gaélica  de  500  a  1100  d.C.

(ALDRICH,  2008),  o  que  motivava  a  imaginação e  ampliava  o  repertório  dos

artistas. Esse movimento anual durou até o início do século XX, quando alguns

frequentadores deixaram de visitar o local ou até mesmo faleceram, entre eles o

estadunidense Robert Wylie,  professor que visitou Pont-Aven de 1864 até 1877,

incitando muitos de seus alunos a fazer o mesmo.

Embora não se trate de uma “escola” com estrutura física e equipe docente, Pont-

Aven possuía em sua essência, características próprias de uma colônia de artistas

que se encontravam em uma mesma localidade e em determinado período do ano,

geralmente nas férias de verão, para pintarem, desenharem ou passearem juntos.

22 Cf. MONDZAIN-BAUDINET, Marie-José. « ATELIER, art », Encyclopædia Universalis [en 
ligne], consulté le 4 janvier 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/atelier-art/ 
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Após Pont-Aven ingressar no mapa da malha ferroviária da França, a partir de 1862,

o acesso à comuna via estrada de ferro facilitou a vinda de pintores que buscavam

fugir dos locais turísticos mais tradicionais. Entre esses artistas estava Paul Gaugin

(1848-1903), que com o passar dos anos acabou sendo um dos frequentadores mais

“ilustres”  do lugar,  incrementando a reputação cultural  do vilarejo (ALDRICH,

2008). Apesar de seu trabalho ter sido associado aos artistas de Pont-Aven, com

características formais semelhantes e classificadas dentro do Synthétisme, ou seja,

pinturas feitas com preenchimentos monocromáticos, utilização de cores puras e

não  fiéis  à  realidade,  contornos  pretos  ou  escuros  destacados  e  ausência  de

perspectiva (MUSÉE DE PONT-AVEN, 2015), não houve uma unidade formal ou

temática entre os artistas. Pode-se perceber na produção mais ao final do período,

traços da arte moderna,  que começava a aparecer em paisagens e cenas rurais,

assim como em alguns retratos e ambientes internos.

O interessante de Pont-Aven é que o local recebeu mais de 207 artistas em seus

cinquenta anos de atividades artísticas. Enquanto alguns optaram por permanecer

vivendo no lugar em definitivo, outros possuíam o hábito de voltar regularmente

quase todos os verões, ressaltando um sentido de colônia de férias para pintores. O

ambiente era bastante informal, sem oferecer uma estrutura mais organizada ou

dispor de um mestre, com discípulos ao redor. Mesmo assim, por volta de 1900 a

proprietária de uma pensão, Julia Guillou, que se beneficiava do volume de artistas

que frequentavam o local, decidiu criar a Académie Julia, uma escola de artes em

regime privado (LÜBBREN, 2001). 

Apesar dos artistas levarem consigo suas produções e poucas permanecerem no

local,  em  1985  foi  inaugurado  o  Musée  de  Pont-Aven,  que  abriga  obras,

documentos  e  fotos  do  período  citado  e  oferece  espaço  para  exposições

temporárias históricas e contemporâneas.

De acordo com Lübbren (2001), mais de 50 colônias se espalharam pela Europa,

entre 1870 e 1919, que possuíam características em comum. Como foi possível ver
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nos três exemplos,  as colônias eram na maioria dos casos rurais e não tinham

necessariamente uma denominação. Ficavam conhecidas pelo nome do vilarejo no

qual estavam localizadas. Os artistas possuíam o hábito de retornar anualmente a

esses povoados, frequentando hotéis e pousadas no período de férias ou veraneio.

Com o passar do tempo, eles próprios acabavam construindo ateliês coletivos ou

individuais para se estabelecer definitivamente. O interesse pela natureza, seja na

forma de bosques ou praias, era uma atração recorrente, assim como a busca por

uma  vida  mais  pacata,  com  moradores  voltados  ao  trabalho  braçal,  rural  e

pesqueiro. Estes contavam com hábitos muitas vezes milenares em suas práticas,

assim como na confecção de seus instrumentos de trabalho e vestes, transpostas

visivelmente na representação desses artistas, assim como na intenção de buscar

uma  essência  histórica  ou  uma  identidade  regional  transposta  para  pinturas,

poemas, desenhos, gravuras e composições. Um afastamento da modernidade era

percebido, através da escolha de locais afastados estrategicamente de fábricas e até

indústrias, que na época estavam instaladas dentro ou nas cercanias das cidades. 

Apesar da criação das colônias de artistas terem sido iniciativa de um artista, este

não assumia a postura de um mestre atuando como professor, como ocorria nas

escolas ou academias, a ideia central era criar um convívio mais igualitário e livre

de hierarquias entre eles. Nesse sentido, também se buscava uma liberdade maior

quanto à criação de composição e temas, distanciando-se das regras mais rígidas

solicitadas nas academias e estimuladas continuamente pelos prêmios anuais dos

salões. Por fim, um afastamento dos grandes centros era esperado, mas não um

isolamento total, ao estilo de uma vida eremita, pois os artistas se reencontravam

ano após ano na mesma pousada, assim como viviam próximos em um arranjo de

comunidade  ou  em  conjunto  com  os  habitantes  locais,  trocando  entre  si

experiências técnicas e estéticas, além de discutir assuntos pertinentes ao campo

das artes.

As colônias de artistas na Europa foram diminuindo depois da virada do século até

1940,  embora  ainda  atraíssem  turistas  e  artistas  amadores.  Aldrich  (2008)
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complementa que os avanços da modernização foram chegando cada vez mais às

áreas rurais. Além da expansão dos transportes e das comunicações, o aumento do

turismo levou à necessidade de melhorias nas acomodações e serviços oferecidos

pelos  proprietários  de  estabelecimentos  rurais.  Por fim,  os  ideais  utópicos  de

certos artistas foram sendo deixados de lado na paisagem bucólica, que aos poucos

foi contaminada também pela modernidade. 

1.3.2 Colônias norte-americanas

As  colônias  de  artistas  criadas  nos  Estados  Unidos  da  América  possuíam

semelhanças  com as  existentes  na  Europa,  mas  pela  natureza  de sua  criação,

algumas tiveram um desfecho diferente da simples dissolução,  pois assumiram

desde o começo um novo modelo de produção criativa. 

Artistas e professores norte-americanos do século XIX, principalmente pintores,

que haviam tido a experiência de trabalhar en plein air nas colônias de artistas na

França e em outros países da Europa, retornaram aos Estados Unidos da América

dispostos a criar as suas próprias colônias e a trocar conhecimentos adquiridos

com conterrâneos. A ideia de desbravar locais ainda pouco conhecidos com intensa

beleza natural ou vilarejos com resquícios de uma sociedade menos desenvolvida

industrialmente motivou muitos artistas a viajarem e se estabelecerem no interior

do  norte  do  país,  na  região  de  New  England,  e  também  na  costa  Oeste,  na

Califórnia e Novo México. 

Um pouco diferente do que ocorreu no exemplo europeu, os nomes das colônias

geralmente se referiam a um aspecto geográfico marcante dos lugares onde se

situavam ou eram definidos por seus idealizadores, como por exemplo,  Hudson

River School of  Painters,  no primeiro caso,  e  The MacDowell  Colony,  que era o

sobrenome do casal que criou a colônia de artistas de mesmo nome.

A  Escola de Pintores do Rio Hudson é considerada a primeira “fraternidade” de
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artistas dos EUA e sua definição foi atribuída por uma crítica de arte, ao comentar

as características estéticas na produção de um grupo de pintores que retratavam

paisagens  da  região  do  Rio  Hudson  e  arredores  do  nordeste  do  país,  mais

especificamente  no  estado  de  Nova  York.  O  inglês  Thomas  Cole  (1801-1848),

residente dos EUA tornou-se “fundador” da escola, embora ele próprio não tenha

planejado isso. Em 1825, Cole decidiu acompanhar uma expedição às montanhas

Catskills,  nas  margens  do  Rio  Hudson,  para  pintar  uma  série  de  telas

contemplando a natureza local. 

Entre outras pinturas, Cole representava em uma mesma tela “os vários estágios de

crescimento  de  uma árvore  para  sugerir  ciclos  de  vida  e  morte.  Ele  também

estudou a luz e capturou as mudanças climáticas de certos momentos do dia”23

(ALDRICH, 2008, p. 18). Em uma tela sua é possível ver a luz do sol iluminando um

rio  e  a  chegada  de  nuvens  carregadas  formando uma  tempestade  no  alto  da

montanha.  Outros artistas,  Frederic Church,  Albert Bierstadt e George Inness,

também  circularam  pela  região  captando  imagens  das  paisagens  por  onde

passaram deixando registrados em suas telas cenários ainda não tocados pela mão

humana, como Niagara Falls, as nascentes do vale do rio Hudson e as montanhas

de New Hampshire. “Os pintores da escola do Rio Hudson também afirmaram a

importância de um regionalismo, que se prestava a representar áreas geográficas”24

(ALDRICH, 2008, p. 18).  Eles também percebiam que a paisagem nativa norte-

americana, em conjunto com a sua história relativamente recente, ativaria não só

uma  inspiração  criativa,  como  também  seria  aceita  culturalmente  por  uma

sociedade majoritariamente agrária e de inclinação nacionalista,  moldada pelo

anseio de liberdade e exploração de seus próprios recursos naturais, construindo a

identidade do país (ALDRICH, 2008). 

Embora muitas pinturas dessa escola tenham sido iniciadas en plein air, a maioria

23 “(…) the various growth stages of a tree to suggest cycles of life and death. He also studied light 
and captured the moodiness of certain times of the day.”

24 “The Hudson River Painters also asserted the importance of regionalism, which lends itself to 
depicting geographic areas.”
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dos  artistas  precisava  retornar à  sua  casa  ou  ateliê  para  terminar os  quadros,

utilizando a memória ou uma junção de esboços para complementar aquilo que

não poderiam terminar no local,  que,  em sua maioria,  eram de difícil  acesso

(METROPOLITAN MUSEUM, 2015). Comparando fotos tiradas recentemente dos

locais  e  as  pinturas  do século  XIX,  pode-se perceber algumas  “mudanças  nas

paisagens”, como certas formas exageradas em rochas e contornos para criar uma

atmosfera mais dramática à cena. Fato este, que só vem a contribuir positivamente

com a produção artística desses pintores, pois mais do que registrar os aspectos

geográficos da natureza,  eles queriam transferir sensações e dificuldades que o

ambiente selvagem oferecia aos seus desbravadores. 

Apesar de Aldrich (2008) estipular o fim da escola de pintores do Rio Hudson no

final  da década de 1850,  outros autores  indicam que pelo surgimento de uma

segunda leva de artistas interessados em retratar as paisagens naturais na região

norte dos EUA, assim como nos estados vizinhos, seu fim ficaria mais próximo da

década de 1870. Neste caso, o sentido de “escola”, no que concerne características

comuns  a  um  mesmo  grupo  ou  movimento  artístico,  ficou  mais  ampliado

(METROPOLITAN […], 2015).

Ainda outros pintores norte-americanos que frequentaram as colônias de artistas

francesas chegaram aos Estados Unidos da América motivados por criarem suas

próprias escolas dedicadas à pintura en plein air.  Entre eles, William Morris Hunt,

que após sua passagem pela escola de Barbizon,  inaugurou uma das primeiras

escolas  de  pintura  ao  ar  livre  na  aldeia  de  pescadores  de  Magnolia,  em

Massachusetts;  e William Lamb Picknell,  artista que passou por Pont-Aven, na

década de 1880, e que convidou seus amigos Arthur Wesley Dow e John Kenyon,

também da mesma escola francesa, para contarem sobre suas experiências comuns

na Bretanha.  Eles montavam excursões de pintura em Ipswich,  Massachusetts,

onde Dow acabou abrindo sua própria “escola” de pintura (ALDRICH, 2008).

No ano  de  1899,  o  artista  Henry  Ward  Rangers  ficou  hospedado  na  casa  de
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Florence Griswold em Old Lyme, Connecticut. A antiga cidade era localizada na

foz do rio Connecticut e se caracterizava pela construção naval  dos tempos da

Guerra  Civil,  mas  com  o  advento  do  barco  a  vapor,  a  localidade  perdeu  sua

estabilidade  econômica,  retornando  para  atividades  agrícolas.  A  aparência

nostálgica  da  cidade,  com  seus  estaleiros  antigos,  lembrava  Rangers  de  seus

estudos na Europa, dessa forma ele convenceu a senhora Griswold de transformar

sua mansão em uma pensão para artistas, nos moldes das que ele havia visitado em

suas viagens. Assim, como uma troca, a hospedagem auxiliaria as despesas com a

manutenção da casa. Em 1900, Rangers levou para a então denominada colônia

artística de Old Lyme diversos pintores.  O deslocamento deles iniciou o longo

ciclo de artistas convidados para frequentarem colônias emergentes nos Estados

Unidos da América (ALDRICH, 2008). As colônias, aos poucos, foram dando lugar

a  um  novo  modelo  de  convívio  entre  pares,  chamado  posteriormente  de

residências artísticas.

1.4  A formação do conceito de residência artística

Como reflexo de um período próspero economicamente, diversas iniciativas em

prol da cultura e das artes foram promovidas por meio de mecenato no início do

século XX nos Estados Unidos da América.  Por influência da disseminação das

colônias  de  artistas,  no  final  do  século  anterior,  casais  bem-sucedidos

financeiramente e possuidores de fazendas, em áreas próximas à cidade de Nova

York, decidiram criar estruturas de apoio à pesquisa e produção artística. Algumas

décadas mais tarde, essas iniciativas reverberaram na França que, através de uma

política governamental de incentivos na área da cultura, inaugurou uma edificação

com capacidade de receber anualmente centenas de artistas de diversos países.
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As primeiras residências artísticas não possuíam essa denominação, apesar disso,

elas têm como estrutura o conceito empregado atualmente. A MacDowell Colony,

apesar de ter em seu nome a palavra “colônia”, sua estrutura e forma de gestão está

mais  afinada com uma residência  do que às  colônias  de artistas  em si,  sendo

historicamente um dos locais mais antigos dessa atividade em funcionamento até

hoje. Nesse processo de formação das primeiras residências, serão comentados, a

seguir,  dois  modelos  precursores:  a  Corporação  Yaddo,  também  nos  Estados

Unidos, e a Cité internationale des arts, na França. No intuito de complementar as

informações, será explicada a origem da expressão A.I.R. - Artists in Residence, que

passou a ser utilizada internacionalmente para designar atividades dessa natureza.

Finalizando o capítulo, será comentada a curadoria de uma exposição que possui o

formato  de  uma  residência  artística,  uma  vez  que  os  artistas  residiram  e

trabalharam por dois meses dentro de uma unidade de habitação.

1.4.1 The MacDowell Colony

A residência artística MacDowell foi concebida por um casal nos EUA e até hoje

mantém suas atividades em pleno funcionamento. A iniciativa esteve envolta em

uma situação trágica, envolvendo noções de superação e apoios aos artistas através

de mecenato.

Em  1896,  o  compositor  e  músico  Edward  MacDowell  e  a  pianista  Marian

MacDowell,  compraram  uma  fazenda  de  450  acres  em  Peterborough,  New

Hampshire, onde costumavam passar as temporadas de verão trabalhando em um

ambiente  tranquilo.  Alguns  anos  mais  tarde,  Edward  adoeceu  gravemente  e

comentou com sua esposa o desejo de proporcionar a outros artistas que tivessem a

oportunidade, assim como ele,  de trabalharem tranquilamente na fazenda para

produzir suas obras. Percebendo que não haveria melhoras em sua saúde, em 1906,

Edward e Marian procuraram colocar em prática a intenção dele,  apelidada de

Peterborough  Idea.  Dessa  forma,  eles  solicitaram  que  cidadãos  proeminentes
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financeiramente da época,  entre eles  o banqueiro J.  P.  Morgan,  ajudassem na

criação de um fundo monetário que seria investido integralmente na colônia de

artistas. 

Edward  sobreviveu  o  suficiente  para  ver  a  chegada  dos  primeiros  parceiros  à

colônia em 1907, mas não para ver sua ideia ganhar peso com a construção de 32

estúdios e seu programa artístico se estabelecer no cenário cultural do país. Marian

foi incansável durante toda a sua vida na divulgação da importância cultural da

instituição, assim como na arrecadação de fundos para sua subsistência. Ela viajou

por diversos estados norte-americanos,  realizando recitais até 1956,  ano de seu

falecimento. 

As  residências  são  ofertadas  em  três  aplicações  por  ano,  contemplando  as

principais atividades artísticas: música, artes visuais,  literatura, teatro, cinema e

arquitetura. O período de duração de cada estadia vai de quatro semanas até dois

meses e cada residente recebe um estúdio com instalações completas adequadas

para seus propósitos. Todas refeições estão incluídas e até as passagens dos artistas

são  financiadas  pela  instituição,  em  determinados  casos,  pelos  patronos  do

programa. Ao todo 250 artistas circulam por ano pela instituição. 

O número de residentes que passaram pela MacDowell é impressionante. Em seus

110 anos de atividades mais de 6.000 artistas ingressaram no programa, incluindo

nomes como “Leonard Bernstein, Thornton Wilder, Aaron Copland, Milton Avery,

James Baldwin, Spalding Gray, e mais recentemente Alice Walker, Alice Sebold,

Jonathan  Franzen,  Michael  Chabon,  Suzan-Lori  Parks,  Meredith  Monk  [...]”

(MACDOWELL COLONY, 2015, n.p.). 

Apesar de ter sido fundada por músicos, a residência artística prestigia quase todas

as áreas de arte e criação sem um direcionamento mais para uma ou para outra

área, embora a lista de nomes ilustra uma tendência maior de residentes da área da

música, dramaturgia e literatura. O que deixa transparecer que apesar dos editais

serem abertos, há uma procura direcionada por parte dos próprios interessados
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para  este  ou  aquele  modelo  de  residência  artística,  enfatizando  que  há

direcionamentos específicos por parte dos candidatos. Ou pode significar ainda

que os jurados decidem mais por determinados grupos de artistas, contemplando

mais a área da música, do que de artes visuais, por exemplo. De qualquer forma,

dentre  os  critérios  de  seleção  aplicados  em  The  MacDowell  Colony,  está  a

excelência da produção artística. Nesse sentido, são raros os casos de artistas muito

jovens. A intenção da residência é claramente oferecer uma pausa no ritmo intenso

de trabalho daqueles artistas que já atingiram o nível profissional. Não se trata de

uma pausa estilo férias, e sim, um momento voltado para a produção de uma ideia

que estava guardada na gaveta ou que exige maior dedicação para ser desenvolvida.

Os  artistas  podem  trabalhar  confortavelmente  em  uma  das  32  casas,  que

funcionam também como estúdios e ateliês.  Elas foram construídas no imenso

terreno da fazenda e cada uma possui um projeto arquitetônico próprio.

Figura 2: Marian MacDowell diante do estúdio de trabalho do
marido, usado como modelo, no início do século XX.
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1.4.2 A Corporação Yaddo 

Assim como The MacDowell Colony, a história de Yaddo nasce de aspectos trágicos

aliados a uma grande generosidade por parte do casal Katrina e Spencer Trask, que

viviam no estado de Nova York, no século XIX. A corporação tornou-se uma das

mais antigas residências de artistas dos EUA, enquanto proposição, mesmo que

sua inauguração somente tenha ocorrido duas décadas depois. Yaddo situa-se em

uma área de duas centenas de hectares em Saratoga Springs, no estado de Nova

York. Caracteriza-se por ser um conjunto de casas que oferece retiro a artistas para

que possam produzir seus trabalhos em determinado período de tempo e com a

tranquilidade e conforto necessários.  

Spencer Trask, um administrador de bancos e seguradoras, envolvido em diversos

negócios rentáveis nas áreas de transporte ferroviário, eletricidade e comunicação

impressa, sendo um dos diretores do  The New York Post,  tinha uma admiração

pelas artes que foi intensificada após se casar com a poetisa Katrina Nichols. Eles

decidem construir uma mansão em Saratoga Springs, após a morte de seu primeiro

Figura 3: Uma das diversas casas ateliês disponibilizadas
atualmente aos residentes na fazenda em Peterborough
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filho com a intenção de viverem em um local tranquilo. Por sugestão de uma das

filhas a residência recebe o nome de  Yaddo, em 1893.  Devido aos contatos da

família, a mansão acaba sendo frequentada por compositores, artistas, escritores e

também outros investidores industriais. Após a morte repentina dos outros quatro

filhos,  ainda crianças,  Katrina e Spencer Trask,  decidem,  em 1900,  que Yaddo

funcionará semelhante a uma colônia de artistas para que futuramente eles possam

trabalhar em seus projetos, tendo seus custos subsidiados por um fundo de ajuda

(YADDO, 2015). Inicia-se então, de forma apenas contratual, uma das primeiras

residências artísticas dos Estados Unidos. 

Após o falecimento do casal, a Corporação Yaddo é finalmente inaugurada tendo

uma jovem diretora executiva, Elizabeth Ames, a frente do empreendimento. Ela

iniciou o processo de adaptação e reforma dos espaços existentes para a criação de

ateliês  e  dormitórios  com  o  intuito  de  deixar  Yaddo  pronta  para  receber  os

primeiros artistas em 1926 (YADDO, 2015).

Farnault (2009)  comenta que,  apesar dos anos de depressão econômica que os

Estados Unidos da América passaram na década de 1930, Ames procurou sempre

garantir  as  atividades  de  Yaddo  continuamente,  reforçando  a  influência  da

residência artística no circuito cultural.  Em 1932,  ela lançou, em conjunto com

Aaron  Copland,  o  primeiro  Festival  Americano  de  Música  Contemporânea,

explicando que Yaddo apresentaria o que havia de mais representativo na música

moderna, mas, ainda mais importante do que isso, também seria responsável por

formar o público que compreenderia  do que se  tratava  essa  nova  música.  Os

festivais tiveram duração até 1952, influenciando fortemente a música produzida

no país.  A  compreensão  da  importância  da  criação  de  públicos  vai  além das

pretensões de uma residência em servir apenas como palco de shows ou estúdios

de trabalho, pois amplia o espaço de produção cultural e suas reverberações em

gerações futuras.  

Desde o seu início, passaram por Yaddo por volta de 5.500 profissionais da área
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cultural  que receberam por suas produções numerosos prêmios internacionais

como:  Pulitzer,  MacArthur  Fellowships,  National  Book  Awards,  National  Book

Critics  Circle  Awards,  Rome  Prizes,  um  prêmio  Nobel,  além  de  diversas

homenagens. Alguns artistas, escritores e teóricos reconhecidos em suas áreas que

participaram  das  residências  podem  ser  citados: James  Baldwin,  Leonard

Bernstein,  Truman  Capote,  Aaron  Copland,  Patricia  Highsmith,  Sylvia  Plath,

Elizabeth Bishop, Dorothy Parker, H. L. Mencken, Mario Puzo, Philip Roth, Dan

Graham, Eva Hesse, Rosalind Krauss, Philip Guston, Clyfford Still, David Foster

Wallace, Laurie Anderson, David Lynch, Margaret Mead, Marianne Moore, Lewis

Mumford, Anaïs Nin, Jules Olitski, Dimitrios Panos, Calvin Tomkins e Sheri Fink

(YADDO, 2015).

O sistema de ingresso em Yaddo funciona por duas aplicações anuais de artistas

profissionais que são analisadas por um júri também formado por artistas, pela

direção executiva e o conselho da instituição. As residências atualmente duram de

duas a oito semanas, sendo que os residentes podem ter qualquer nacionalidade,

mesmo que não dominem a língua inglesa, e não há limite máximo de idade. Em

torno  de  200  artistas  passam  pela  residência  anualmente  e  estes  recebem  a

estrutura  necessária  para  realizarem  seus  propósitos,  com  o  devido  conforto,

refeições diárias e certo isolamento, conforme havia sido imaginado por Katrina

Trask.

Observando o  relatório  anual  de 2013,  Yaddo recebeu  em sua  grande maioria

artistas  nacionais,  muitos  deles  sendo moradores  de Nova York,  e,  em menor

número, residentes de outros países: Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia

do Sul, Croácia, Hungria, Ilhas Virgens, Inglaterra, Irlanda e Nigéria, num total de

1.543  candidaturas.  Dos  selecionados,  93  são escritores,  44  artistas  visuais,  23

compositores, dez artistas de performances, dez cineastas e seis artistas que lidam

com arte colaborativa (YADDO, 2015). É possível ver também no relatório anual, a

preocupação estrutural e financeira da residência que não se trata apenas de ação

beneficente ou de caridade,  muito pelo contrário,  a organização lida com altos
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valores  monetários  na  ordem  de  25  milhões  de  dólares,  entre  fundos  fixos,

aplicações financeiras e contribuições privadas e estatais. Curiosamente, antigos

residentes fazem doações de valores consideráveis.  Isso indica um engajamento

responsável com a continuidade do programa, uma vez que eles próprios foram

beneficiados em algum momento de suas vidas e compreendem a residência como

sendo um impulso na carreira profissional de um artista.

A estrutura de Yaddo inaugurou um modelo de residência artística no qual um

conselho  administra  um  ambiente  propício  para  a  criação  individual,

disponibilizando  uma  estrutura  física,  espaço  e  o  tempo  necessário  para  o

desenvolvimento de projetos criativos. Apesar de a iniciativa ser oriunda de um

sistema de  mecenato  por  amantes  das  artes,  a  residência  sempre  teve  um(a)

gerente a frente da instituição. Esse detalhe é importante para compreender que

essa estrutura se afasta da característica principal de uma colônia de artistas, em

que um desejo coletivo de isolamento ou busca por novas paisagens, motivava um

grupo de artistas a se deslocar do ambiente urbano para morar e trabalhar em um

local mais sossegado e rural, em casas ou estalagens. Situação muito diferente da

assumida  por  um  casal  de  mecenas  que  redigem  uma  minuta  de  contrato

estipulando que sua propriedade seja revertida em uma residência destinada a

receber artistas profissionais, para que eles possam desenvolver seus trabalhos em

determinado período de tempo.  Essas  duas  iniciativas  marcam a diferença  de

propósitos entre as colônias de artistas e um espaço que concentra as atividades

artísticas sob uma mesma condução, de um proprietário, gerente ou equipe, de

modo mais permanente e que recebe um fluxo contínuo de diferentes artistas ao

longo do tempo.  
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Como  uma  forma  de  analisar  essas  primeiras  residências  artísticas  foram

observadas  algumas  características  semelhantes  e  recorrentes.  Quanto  à

localização geográfica, por estarem inseridas dentro de fazendas no norte dos EUA

e relativamente afastadas de centros urbanos, estimulam o deslocamento do artista

do seu ambiente de trabalho para um novo. Vale enfatizar, que apesar de afastadas

Figura 4: Corporação Yaddo, em Saratoga Springs, foto recente

Figura 5: Grupo de residentes em Yaddo, 1930
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do perímetro urbano, as residências não estão inseridas nem em locais turísticos,

nem de difícil acesso, mas privilegiam o processo imersivo das pesquisas, em que a

coletividade fica restrita ao pequeno grupo de residentes. Ambas foram concebidas

no início do século XX, por casais entusiastas das artes, conscientes da importância

em fomentar  a  cultura.  Possuem  estruturas  físicas  semelhantes  que  oferecem

estúdios ou ateliês de trabalho, integrados à moradia ou próximos da casa central,

sendo que os artistas recebem toda a alimentação e o conforto necessário para

realizarem  seus  projetos.  Quanto  ao  gerenciamento,  possuem  gestores  e  um

conselho  consultivo  que  mantém  a  estrutura  em funcionamento,  assim como

recebem apoio financeiro de organizações e diversas fontes: privadas (maioria) e

públicas  (aporte  bem  menor).  Em  relação  ao  período  de  permanência  nas

residências, são bem semelhantes, podem durar de duas semanas até dois meses,

isso demonstra uma alta rotatividade de residentes nas instituições. A grande área

das  expressões  artísticas  é  contemplada,  não  se  restringindo  a  alguma  em

específico, como música ou literatura e as inscrições estão abertas para artistas,

principalmente profissionais, de todas as nacionalidades e idades (exceto menores

de 18 anos), sem discriminação de credo ou gênero. As candidaturas são avaliadas

por um júri formado por artistas e outros integrantes do campo das artes. E por

fim, não oferecem um acompanhamento crítico ao residente, ou seja, privilegiam

que o artista desenvolva seu projeto em um ambiente mais isolado e, caso queira,

ele pode interagir com seus pares em situações de confraternização,  como em

almoços, jantares e saraus.

Sobre este último item, é interessante perceber que a conversa se dá entre os pares

que frequentam o mesmo período da residência. No entanto, situação diferente do

que ocorria nas colônias, em que as afinidades intelectuais e estéticas eram um dos

fatores de motivação que conduzia os artistas ao mesmo destino. Quando o artista

chega à residência de Yaddo ou MacDowell,  ele não sabe quem estará lá e isso

proporciona uma noção maior de pluralidade entre os residentes, mesmo que eles

sejam de uma mesma área (por exemplo,  música),  pois  elas atendem diversos
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segmentos das artes. 

A ideia  primordial  tanto de Edward  MacDowell,  quanto de Katrina Trask  era

proporcionar  um  ambiente  tranquilo,  confortável  e  silencioso  para  o  artista

desenvolver  seus  projetos,  livre  de  interrupções  do  cotidiano,  sugerindo  um

processo imersivo de concentração. A partir de um conjunto de ideias visionárias

eles ofereceram um novo modelo de sustentação para a produção e formação em

artes, que foi tornando-se cada vez mais replicado. 

Carla Wahnon (2012,  p.  5)  explica que “Nos  EUA modelos semelhantes  foram

documentados no final do século XIX, começando de modo informal com esforços

para  criar  ambientes  de  trabalho  e  uma  atmosfera  colegial  propícia  para  o

desenvolvimento criativo.25”  Mas  que tanto MacDowell  Colony e  Yaddo,  assim

como outras iniciativas do início do século, entre elas Byrdcliffe Art Colony (1902)

e Ox-Bow (1910), tinham como características serem mais formais e organizadas.

Wahnon complementa que esses empreendimentos eram: 

[...] todos baseados na crença de que o artista necessitava de tempo,
espaço e privacidade para encubar novas ideias e nutrir sua prática
criativa. Estes  primeiros  programas  procuravam  dar  suporte  aos
artistas  oferecendo  imersão  em  um  ambiente  criativo  sem  as

25 “In the U.S., similar models were documents in the late 19th century, beginning as informal 
efforts to create workspace and a collegial atmosphere conducive to creative development.”  

Figura 6: Green Studio em Yaddo
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restrições da vida cotidiana e com limitada interação do público.26

(WAHNON, 2012, p. 5)

Algumas iniciativas começaram a surgir na forma de  programas de  residências

oferecidos  por  universidades  ou  centros  culturais,  embora  inicialmente  não

utilizassem essa denominação. O Montalvo Arts Center, a partir de 1939, passou a

oferecer convites anuais para receber artistas durante seis semanas em sua sede,

que,  mais  tarde  em  2004,  foi  intitulado  Lucas  Artists  Residency  Program27.

Algumas iniciativas semelhantes promovidas por artistas,  ou mesmo fundações

organizadas por eles, também passaram a oferecer residências. Por exemplo, The

Helene Wurlitzer Foundation disponibilizou a partir de 1954, um programa regular

de estadias  para residentes  em casas no terreno onde está  situado o ateliê de

Helene Wurlitzer, em Taos, no Novo Mexico28.

As denominações dessas iniciativas variavam entre  comunidades ou  colônias de

artistas, mas a maioria delas utilizava o próprio nome da instituição ou fundação

para  divulgar  seus  programas  de  residências,  caracterizados  por  serem  bem

abrangentes quanto as áreas de atuação em artes.  

1.4.3 Cité internationale des arts

A Cité des Arts,  como é conhecida pelos artistas,  é uma fundação29 de caráter

público que oferece moradia e ateliê de trabalho individual para artistas, iniciantes

26 “(…) all grounded in the belief that artists need time, space, and privacy to incubate new ideas 
and nurture their creative practice. These early programs sought to support artists by offering 
immersion in a creative space unfettered by the demands of everyday live and with limited 
interaction with the public.” 

27 Cf. mais informações em: http://montalvoarts.org/programs/residency/
28 Cf. mais informações em: http://www.wurlitzerfoundation.org/about
29 As instituições estatais que apoiam a fundação são La Ville de Paris (prefeitura), Le Ministère 

de la Culture et de la Communication, Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
internationale e Acádemie des Beaux-Arts.
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ou  profissionais,  franceses  e  estrangeiros  por  determinado período  de  tempo.

Inaugurada  no  ano  de  1965,  possui  uma edificação  moderna  com localização

central privilegiada à beira do Rio Sena e próxima aos grandes museus, centros

culturais,  cinemas e  teatros  de Paris.  Hoje,  além da sede no Marais  com 284

apartamentos, existe uma segunda sede em Montmartre, situada dentro de um

parque  privado  com  quarenta  apartamentos.  Há  ainda  ateliês  coletivos  para

trabalhar em gravura e fotografia, um espaço expositivo, uma galeria, auditório e

salas para recitais ou ensaios. A cada ano, em torno de mil residentes passam pela

Cité, sendo que a grande maioria são estrangeiros, isso porque, como o próprio

nome diz,  o projeto ambiciona ser uma “cidade internacional”  frequentada por

artistas de diversos países. 

Embora as residências citadas anteriormente também recebam candidaturas do

mundo todo30, as relações internacionais da Cité são mais explícitas, pois há uma

intenção perene por parte do governo francês de manter Paris  como um polo

cultural, que recebe turistas e estudantes de todos os continentes. Isso acaba por

30  O número de residentes estrangeiros (10 a 20%) é expressivamente menor do que provenientes
dos  EUA  (80  a  90%)  em  The  MacDowell  Colony  e  Yaddo,  conforme  relatórios  anuais
disponibilizados nos sites de ambas as residências. 

Figura 7: Prédio principal da Cité International des Arts
no Marais, em Paris
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propagar as experiências culturais vividas na cidade, atraindo mais visitantes para

manter museus, salas de espetáculos, galerias e centros culturais com ocupação

constante de público.    

É interessante retomar que os artistas brasileiros que seguiram para Paris durante

os prêmios viagem da Academia ou ENBA, viram diante de seus olhos muitas das

mesmas instituições e museus. É claro que em outra circunstância e contexto, mas

o fato  chama a  atenção para  compreender o  sistema de perpetuação de  uma

mesma bagagem cultural que continua sendo transmitida pela França através de

décadas, e até séculos. De certa forma, os prêmios viagem, com o intuito de levar

os  artistas  estrangeiros,  entre eles  brasileiros,  a  estudarem na École  nationale

supérieur des beaux-arts, foram retomados com a criação de residências artísticas

na Cité internationale des arts. Evidentemente que com períodos de permanência

menores  e  inseridos  em outras  condições.  Ou seja,  voltados  para questões  da

contemporaneidade,  oferecendo uma gama maior de meios plásticos,  visuais  e

com atividades mais centradas nos interesses individuais de cada artista.

Em termos estruturais,  a Cité possui  uma característica muito diferenciada em

relação às outras duas residências citadas neste capítulo. A fundação coordena a

programação cultural, a manutenção das edificações, os ateliês e uma parte dos

apartamentos,  30% são reservados para candidaturas de artistas diretamente à

instituição,  a  outra  parte,  70%  dos  ateliers-longement, é  administrada  pelas

operadoras  francesas  e  estrangeiras.  Dessa  forma,  125  operadoras  representam

instituições de 55 países que coordenam seus próprios apartamentos. De acordo

com Moraes (FARKAS; MORAES, 2013, p. 15 [destaque do autor])31, a Cité des Arts é

o exemplo mais claro do que seria uma residência com referencial contemporâneo,

porque possui: “o tempo, o espaço, a condição, a convivialidade, a troca”. 

Embora  haja  essa  intenção de  trocas  e  convivências  entre  os  residentes,  nem

31 Cf. no livro Em residência: rotas para pesquisa artística em 30 anos de Festival de Arte 
Contemporânea Sesc_Videobrasil / Associação Cultural Videobrasil; Serviço Social do 
Comércio Sesc SP. São Paulo: SESC SP: Videobrasil, 2013, p. 15.
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sempre ela ocorre de fato, pois o fluxo intenso de estrangeiros chegando e saindo

ao final  de cada semana proporciona a residência uma sensação de isolamento

para alguns.  Muitas vezes,  a dificuldade de compreensão das línguas corrobora

para  este  distanciamento.  Sensação  contrária  ao  que  ocorria  nas  colônias  de

artistas, em que a proximidade e intimidade estavam presentes, assim como em

residências artísticas de menor porte, compostas por pequenos grupos de artistas,

que estão juntos em determinado período de tempo e lugar.

As sedes da Cité, no Marais e em Montmartre, estão situadas não só em perímetro

urbano, mas também em regiões muito turísticas de Paris, o que propicia que cada

residente organize a sua agenda de eventos culturais. O próprio ambiente físico da

edificação remete a um grande hotel, em que não se conhece o vizinho de porta ou

não se sabe o seu país de origem32. Como essas sedes não possuem refeitórios ou

salas de convívio, mesmo que haja a aproximação física entre os residentes nos

ateliês, o distanciamento entre eles é um fato comentado inclusive nas entrevistas

realizadas  para  esta  pesquisa33.  Embora,  haja  uma  intenção  por  parte  dos

organizadores  da  Cité  em amenizar isso,  propondo algumas  iniciativas  como:

ateliers des portes ouvertes, em que os residentes podem abrir as portas de seus

ateliês e mostrar aos colegas de quarto e aos visitantes seus projetos ou trabalhos,

também são realizados recitais semanais que ocorrem no auditório e aberturas de

exposições no espaço corredor. Há ainda a possibilidade de convívio nos ateliês

coletivos, embora apenas para aqueles que trabalham com as técnicas de cerâmica,

gravura e serigrafia. 

O período de residência vai de dois a 12 meses,  sendo a média geral  de quatro

meses.  Embora  as  operadoras  tenham  liberdade  para  administrar  o

encaminhamento dos artistas em seus apartamentos,  assim como o período de

32 Através dos relatos dos residentes entrevistados nesta pesquisa, Maristela Salvatori e Thiago 
Honório (Apêndice B), é possível constatar que na sede do Marais, por ser um grande edifício, 
essa sensação seja mais evidente do que ocorre na outra sede, em Montmartre, em que as casas 
estão dentro de um jardim. 

33 Ver Apêndice B.
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permanência deles, oferecendo ou não auxílio para custos extras e as passagens

aéreas até Paris. De acordo com o site da Cité, o Brasil possui dois apartamentos,

que são administrados por duas operadoras diferentes: a FAAP (desde 1997) e a

Icatu  Seguradora34.  Os  convênios  firmados  com  as  operadoras  são  de  longa

duração,  como  é  o  caso  da  FAAP,  que  assinou  um  contrato  de  parceria  por

cinquenta anos (MORAES, 2009). Neste caso, o período de residência é de seis

meses e para se candidatar o aluno ou ex-aluno, deve pleitear uma vaga. Muitos

recém-formados no Curso de Artes Visuais da FAAP se inscrevem no processo

seletivo, como uma forma de estender o processo de formação. Os professores da

instituição também podem ser beneficiados  pela  residência  sendo convidados

diretamente pela coordenação ou encaminhando candidaturas. 

Atualmente, os candidatos que intencionam fazer uma residência na Cité des Arts

devem enviar propostas diretamente à fundação, sabendo previamente que terão

que arcar com custos mensais em torno de 500 a 800 euros por um apartamento,

durante  todo  o  tempo  da  residência.  Essa  regra  é  recente,  uma  vez  que  ao

entrevistar a professora Maristela Salvatori35, ela afirma que esse valor não lhe foi

cobrado à época de sua residência em 1999-2001. De qualquer forma, esses valores

para a estadia são bem razoáveis se comparados aos custos cobrados por hotéis ou

aluguel de apartamentos com a mesma metragem e localidade em uma cidade com

alto padrão internacional e turístico.

A Cité,  semelhante as duas outras residências,  também disponibiliza espaço de

trabalho individual com a noção de moradia, ou seja, área de trabalho contígua ao

espaço residencial, tendo cama, armário, banheiro e minicozinha. A sala se torna o

próprio ateliê. Elimina-se assim, um possível tempo perdido em deslocamentos e o

artista poderá trabalhar em qualquer turno, de acordo com seus hábitos.  Além

34 No site da Cité internationale des arts consta o nome das duas operadoras como 
administradoras de dois apartamentos, por outro lado na tese de Marcos Moraes (2009), ele 
afirma a existência de apenas um apartamento creditado ao Brasil, operado pela FAAP de São 
Paulo, da qual ele é coordenador desde o início do programa. 

35 SALVATORI, Maristela. Depoimento: 16 de setembro de 2015. Entrevista à Bettina Rupp. 
Apêndice B 
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disso, o sentido de imersão no próprio trabalho fica ainda mais premente. 

A criação da Cité se deu em um momento histórico muito diferente das residências

pioneiras norte-americanas. Enquanto nelas a arte moderna estava apresentando

seus  primeiros  sinais,  em  diversas  áreas,  na  criação  da  Cité,  ela  já  estava

estabelecida  e,  por  outro  lado,  algumas  das  grandes  questões  relativas  à  arte

contemporânea  estavam  se  manifestando,  como  arte  efêmera,  ambiental,

contextual,  processual,  autoria  compartilhada,  experiências  com  corpo  e

performance,  entre  outras.  Contudo,  na  Cité  parece  haver  muito  mais

permeabilidade na adesão do artista a qualquer um dos movimentos artísticos,

contemporâneos, ou anteriores, do que em outras residências que são direcionadas

para produções específicas em arte contemporânea. É claro que essas definições,

especificamente  no  caso  da  Cité,  são  regidas  pelo  estatuto  de  cada  uma das

operadoras.  Por  exemplo,  a  FAAP,  intenciona  que  os  artistas  trabalhem  com

questões da arte contemporânea (MORAES, 2009), mas outras operadoras podem

não fazer essa  exigência,  como no caso de músicos  que  pesquisam partituras

clássicas da música erudita. 

A exigência por parte da Cité de que o artista exponha a sua produção ou pesquisa,

na forma de recitais, saraus, exposições, exibição de filmes ou apresentação teatral,

é um aspecto relevante para pensar essa residência com foco na produção artística

como resultado de uma prática que se instaura de forma intelectual e “material”. 

Na Cité des Arts a seleção dos artistas que enviam candidatura própria é feita por

um conselho que avalia tanto o portfólio quanto o projeto que o artista intenciona

produzir durante a sua estadia. Quanto às operadoras, elas possuem autonomia

para coordenarem seus apartamentos, desde que respeitem as regras contratuais.

Assim cada uma delas  decide  quais  critérios  serão exigidos  na  residência  aos

artistas, mas todas as candidaturas devem ainda passar pelo crivo final do conselho

da Cité, formado por artistas e outros profissionais da área da cultura. Ao observar

os gráficos inseridos na tese de Marcos Moraes (2009) é possível visualizar que há
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um esforço por parte do conselho da Cité des Arts em oferecer residências para

candidatos de diversas idades,  não apenas para recém-formados,  mas também

artistas consagrados profissionalmente.

Há semelhanças  entre as  residências  citadas anteriormente e a Cité,  quanto a

oferecer um período de tempo para o artista trabalhar em seus projetos de forma

confortável, no entanto, uma diferença marcante deve ser citada quanto a gestão e

iniciativa delas. Enquanto em Yaddo e MacDowell a ideia de criar as residências

parte de mecenas visionários pertencentes a uma classe de alto poder aquisitivo, na

Cité,  a  iniciativa  é  do  poder  público,  imbrincada  entre  financiamentos  de

ministérios,  prefeitura e universidade.  A iniciativa segue no intuito de manter

Paris como uma referência internacional em artes, tanto na formação de artistas,

quanto na propagação da cultura francesa. 

1.5 A origem da expressão AiR 

A denominação  artist in residence,  apelidada com as iniciais AiR,  ou  residência

artística36, adaptada ao português, surgiu de uma situação peculiar e de grande

liberdade criativa e intelectual, que ocorreu em um distrito industrial conhecido

como Hell's Hundred Acres37, situado na cidade de Nova York. Nos dias de hoje é

quase  impensável  relacionar  esse  apelido  pejorativo  ao  badalado  SoHo,

abreviatura, de  The Southern Houston Street, onde constam alguns dos metros

quadrados mais bem valorizados da ilha.  Entre tantos artistas que viriam a se

estabelecer no bairro, vale destacar George Maciunas e Gordon Matta-Clark pelo

conjunto de suas articulações artísticas e políticas, tornando a região um ambiente

de espaço-tempo propício para o desenvolvimento de experimentações criativas e

36 Também constam nos textos: artistas em residência.
37 O apelido foi dado após inúmeros incêndios ocorridos no bairro industrial (KOSTELANETZ, 

2014).
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viscerais, como será visto a seguir. 

A região sul de Manhattan foi sofrendo diversas mudanças até que a supremacia da

indústria  têxtil se estabeleceu no SoHo entre meados do século XIX e o final da

Segunda Grande Guerra.  Foi  o conjunto de grandes  lojas  de departamentos  e

fábricas  que  forneceram  características  arquitetônicas  específicas  ao  bairro,

transformado-o  em  distrito  industrial.  Durante  a  década  de  1950,  esta  área

inicialmente com 21 quarteirões, foi palco de um processo de degradação. Houve a

evasão de diversas fábricas,  enquanto outras,  tiveram suas falências decretadas,

tendo seus prédios demolidos ou abandonados. Algumas fábricas menores, como

gráficas, mecânicas, reparadoras de motores e depósitos, se mantiveram no distrito

por mais alguns anos. 

O SoHo era caracterizado por ser um bairro com caminhões durante o dia e vazio à

noite. Além de não haver edificações destinadas a moradias ou escolas, o bairro

também não dispunha de pequenos comerciantes: lojas, mercadinhos, farmácias,

lavanderias e livrarias. O ambiente industrial com calçadas e ruas estreitas não

comportava  árvores.  As  poucas  lanchonetes,  entre  elas  o  Fanelli's  Cafe,

funcionavam apenas  durante o dia  (KOSTELANETZ,  2014).  Esses  aspectos  são

importantes  de serem levantados para a posterior compreensão das mudanças

ocorridas no bairro a partir da iniciativa de artistas.  

Muitos dos prédios abandonados foram construídos entre 1840 e 1880, projetados

para abrigar grandes lojas de departamentos, empresas e até teatros. As edificações

utilizavam  principalmente  a  técnica  conhecida  como  cast-iron  com  colunatas

aparentes, produzidas em ferro fundido. Era um sistema rápido de construção para

prédios de quatro andares, podendo chegar até dez, em que pilares e vigas eram

feitos  em ferro fundido e as  paredes externas,  fechadas com tijolos  ou outros

materiais. As fachadas possuíam muitas janelas, frisos e uma simetria rigorosa. Os

pilares de ferro38 eram esguios e favoreciam um ambiente amplo e sem paredes

38 Principalmente por questões de segurança e sustentação, esse sistema construtivo deu lugar às
vigas de aço, muito mais resistentes, inclusive a incêndios, proporcionando edificações com
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internas. 

Um dos artistas e também arquiteto do movimento Fluxus, George Maciunas, ao

circular pelas ruas do SoHo, no início da década de 1960, percebe essa diáspora das

fábricas e elabora um projeto de ocupação. Formado em arquitetura39  e imbuído

de muita determinação, ele lançou um mapa do bairro sinalizando endereços de

cooperativas  chamadas  de  Fluxhouse  Cooperatives40. Se  tratava  de  um projeto

composto por dezesseis casas coletivas prevendo o reaproveitamento das fábricas

para serem convertidas em espaços de moradia e trabalho direcionado a artistas. O

projeto  era  composto  pelas  plantas  baixas  com  o  detalhamento  da  metragem

quadrada total, assim como de todos os andares de cada edificação. Além disso, era

acompanhado  por  tabelas  de  custos  dos  imóveis,  que  estavam  à  venda,  e  o

investimento  necessário  para  futuras  reformas.  Por  fim,  foi  apresentada  uma

estimativa  do  número  de  pessoas  que  poderiam  habitar  por  andar  e  o  valor

individual para cada locação (CASTRO, 2015). O projeto era completo, detalhado e,

o mais importante, viável.

Maciunas colocou seu plano em ação, primeiro apresentando a ideia aos amigos e

depois instalando-se no subsolo de um antigo prédio no número 80-82 da Wooster

St. (Fig. 8), que ficou conhecida como a primeira cooperativa do SoHo, a Fluxhouse

II, em 196641. Esse projeto só se concretizou, após muitas negociações de Maciunas

com diversos proprietários de imóveis vazios e um profundo conhecimento do

mais de trinta andares.
39 Cf. informações sobre a biografia de George Maciunas e o projeto Fluxhouse Cooperativies, 

disponível em: http://fluxusfoundation.com/fluxus-as-architecture/essays/the-fluxhouse-
cooperatives-of-soho/ 

40 De acordo com o site da Fundação do artista, em 1965 Maciunas havia desenvolvido um projeto 
de habitações chamado Fluxhouse™ que se tratava de um sistema de moradia que seria resisten-
te aos impactos da natureza, como terremotos e furacões. Mais tarde, ele deu o mesmo nome às
cooperativas criadas no SoHo, numa variação de Fluxhouse Cooperatives. Disponível em: 
http://georgemaciunas.com/ 

41 Há informações contraditórias quanto ao ano de aquisição da primeira Fluxhouse, no site do 
artista cita 1966 e no livro de Shael Shapiro e Roslyn Bernstein consta que ele adquiriu o imóvel 
na Wooster Street em dezembro de 1967. Talvez, porque entre a data de aquisição e a lavra do 
imóvel para seu nome, tenha transcorrido alguns meses. De qualquer forma, ele colocou em 
prática o seu projeto de oferecer aos artistas residências aliadas a espaços de trabalho por 
valores acessíveis.
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plano diretor da cidade (CASTRO, 2015). A seguir, Charles Simpson comenta as

ideias  nais  quais  Maciunas  estava  engajado,  prevendo  que  dificuldades  e

impedimentos legais poderiam ser superados:

Em 1966, George Maciunas, um artista que trabalhava na tradição dadaísta
de anarquia e arte irreverente, estava fascinado com a ideia de cooperativas
de artistas servirem como um veículo para emancipação dos artistas. Além
de residências e ateliês, Maciunas desejava estabelecer oficinas coletivas,
teatros e cooperativas de venda de alimentos no intuito de unir esforços
em diversos meios e construir pontes de aproximação entre a comunidade
de artistas e a sociedade ao redor.  [...]  e que a primeira prioridade era
continuar a viver essa experiência. (SIMPSON, 1981, n.p.)42  

Esse depoimento revela a essência das aspirações de Maciunas de “emancipar” os

artistas  de  dependências  às  inúmeras  instituições  norte-americanas  que

coordenavam e,  também controlavam, aquilo que era ofertado à população em

termos de bens culturais.  Nesse sentido,  a sua ideia de inaugurar cooperativas

gerenciadas pelos próprios artistas proporcionaria uma maior liberdade quanto a

tudo aquilo que seria desenvolvido, produzido e criado por eles. No entanto, nem

sempre é fácil abrir mão de todo e qualquer apoio externo, na realização de um

projeto. Na realidade Maciunas sabia articular os mecanismos institucionais para

colocar em prática as suas intenções e a de outros profissionais envolvidos com seu

projeto.  Assim, ele conseguiu apoio financeiro de J. M. Kaplan Fund e National

Foundation for the Arts para realizar sua primeira  Fluxhouse.  Mesmo que mais

tarde alguns  apoios institucionais tivessem sido encerrados,  outras cooperativas

seguiram  sendo  desenvolvidas  de  forma  independente.  O  fluxo  passou  a  ser

constante de artistas que chegavam ao SoHo em busca de espaço para desenvolver

suas ideias e projetos. Saber que eles precisariam desembolsar quantias mínimas

42 “In 1966 George Maciunas, an artist working in the dadaist tradition of anarchistic and 
irreverent art, became entranced with the idea of artist cooperatives as a vehicle for the 
emancipation of artists. Beyond residences and studios, Maciunas hoped to establish collective 
workshops, food-buying cooperatives, and theaters to link the strengths of various media 
together and bridges the gap between the artist community and the surrounding society. (…) 
and that the first priority was to get on with the living experiment. Maciunas established 
himself as the president of Fluxhouse Cooperatives, Inc. (…).”   
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nos aluguéis dos ateliês-residências, em torno de um dólar por metro quadrado /

mês,  exceto as taxas,  foi  um dos maiores atrativos para viabilizar as produções

deles. 

  

As edificações, embora pudessem ser compradas à época por preços irrisórios, se

comparadas a outros bairros de Nova York, precisavam de pesados investimentos

em reformas básicas.  Por exemplo:  um desses prédios que seria a Fluxhouse  I

custava 60 mil dólares, mas sua reforma 120 mil. Muitos dos artistas e arquitetos

que acabaram comprando esses imóveis não fizeram todas as reformas necessárias.

Conforme iam sendo alugados os andares ou partes dessas edificações, os artistas

iam consertando esses espaços e sublocavam partes deles a outros. Havia ainda a

possibilidade de alugar galpões inteiros, muitos depredados, numa forma de aliar

moradia com área de trabalho. Além de serem espaçosos, com pé direito alto e

terem muitos janelões,  esses espaços satisfaziam às intenções dos artistas,  que

Figura 8: Fachada do nº 80 na rua Wooster, foto de
Amy McNulty, 2010
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necessitavam cada vez  mais  de lugares  amplos  para ensaiarem espetáculos  de

dança,  performances,  produzirem  grandes  telas  ou  instalações.  Alguns  desses

locais  possuíam até elevadores  monta-cargas,  ainda em funcionamento,  o que

facilitava o transporte de obras pesadas ou de grandes formatos (CASTRO, 2015). 

O crítico e escritor Richard Kostelanetz (2014) comenta que muitos artistas que

estiveram  nas  Fluxhouses ou  mesmo em  outros  lugares  do  SoHo,  sentiam-se

fazendo parte de uma “família”. Artistas vivendo em lofts já era uma realidade em

outros  bairros  de  Nova  York43.  Kostelanetz  (2003)  descreve  que  Robert

Raushenberg possuía um  ateliê-residência muito perto dali,  na Broadway, desde

1964.  Se tratava  de um grande espaço de trabalho de 3.000  m2 de área,  bem

iluminado, sem paredes divisórias e com pé direito alto. 

Assim, em dez anos os dezesseis imóveis sugeridos por Maciunas, mesmo que não

carregassem o nome  Fluxhouse,  foram sendo todos ocupados por artistas.  Eles

avisavam uns aos outros dessa possibilidade de aliar grandes espaços de trabalho

com moradia a preços módicos. O grande problema é que essas “ocupações” eram

consideradas ilegais de acordo com as normas da prefeitura, pois não era permitido

residir  nesse  distrito.  Muitos  artistas  foram  despejados  ao  serem  descobertos

residindo  ali,  principalmente  pelo  corpo  de  bombeiros.  Enquanto  outros,

disfarçavam  e  escondiam  suas  camas  e  colchões  quando  da  visita  dos  fiscais

(CASTRO, 2015). 

Além disso, havia o histórico de acidentes. Uma vez que muitos dos prédios não

possuíam calefação, era comum o uso de formas alternativas para aquecimento, o

que acabava colocando os locais em risco44. Por se tratar de um distrito industrial,

43 Vale lembrar que Andy Warhol chamou sucessivamente de  Factory  seus estúdios de 1962 a
1984, sem necessariamente residir neles. Muito embora, esses lugares não fossem fábricas e,
sim, andares inteiros e sem paredes divisórias dentro de edifícios residenciais.

44 Em Nova York há uma legislação específica para a questão do conforto térmico nas residências, 
não sendo permitido o aluguel de imóveis que não ofereçam aquecimento funcionando 
corretamente. Esta foi uma das questões exploradas por Hans Haacke na exposição Shapolsky, 
et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971, no Solomon
R. Guggenheim Museum, em 1971. 
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em alguns prédios, a calefação e a água quente eram desligadas à noite e nos finais

de semana (A.I.R. GALLERY, 2016). 

Após muitas negociações com a prefeitura,  os artistas unidos nas cooperativas,

receberam licenças, Certificate of Occupancy, para uso desses espaços, sendo ainda

obrigados  a  identificar  nas  fachadas  de  seus  lofts a  inscrição  A.I.R.,  Artist  in

Residence (Fig. 9), seguido do número do andar onde eles habitavam. Assim não

correriam mais o risco de serem expulsos ou, até mesmo, de não serem salvos pelo

corpo de bombeiros, no caso de uma emergência. A legislação, homologada em

1971, também delimitava as metragens de ocupação máxima por um único artista,

não sendo permitido ocupar um espaço maior que 3.000  m2  (KOSTELANETZ,

2003, 2014). Esses dados demonstram a conquista dos artistas em legitimar seus

espaços de trabalho e impedir a degradação de um bairro, que poderia ter sido

transformado em rotas de um via expressa45. 

45 Caso não houvesse a iniciativa e a persistência, na década de 1960, de uma população reunida 
em torno de 200 comunidades, interessada em preservar a arquitetura local e as características 
do bairro, o SoHo seria atravessado por uma grande avenida de carros, a Lower Manhattan 
Expressway, conforme o projeto patrocinado pela Ford Foundation. Cf. em GEORGE 
MACIUNAS FOUNDATION INC. Disponível em: http://georgemaciunas.com/   

Figura 9: Sinalização de Artist in Residence 
A.I.R. no SoHo, década de 1970
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Havia um forte  senso de união entre os  moradores,  que se organizavam para

discutir  questões  semanalmente.  Eles  também  articularam  e  inauguraram

estruturas  de  convívio  no  bairro,  como  o  restaurante Food,  a  Film  Makers'

Cinematheque,  de  Jonas  Mekas,  Dia  Dance Space,  o Red  Spot  Outdoor Slide

Theater,  The Kitchen46,  e diversas galerias,  como a  Cooperative Gallery e a 112

Greene Street. Um pouco mais tarde foram inauguradas a Paula Cooper Gallery, O.

K. Harris Gallery e a galeria do casal Leo Castelli e Ileana Sonnabend. 

As  16 Fluxhouse Cooperatives, do projeto inicial, se espalharam pelo distrito em

nove  anos,  com  diversos  artistas  vivendo  e  trabalhando  em  cada  uma  delas.

Somado a isso, a existência desses espaços de convívio público, fomentaram um

ambiente único de discussões sobre arte, filosofia, processos investigativos, novas

mídias e tecnologias, ativismo, arquitetura e urbanismo inseridos em um ambiente

permeável para contaminações entre as áreas.  Assim como, os próprios artistas

negociavam as locações dos seus espaços para outros artistas, favorecendo uma

rotatividade muito grande em cada  ateliê-residência.  Essa situação possibilitou a

existência desses espaços de residências autogeridas totalmente informais e sem a

gestão de programas definidos. Nesse sentido, em comentário de Marcelo Gotuzzo

de Castro (2015), era comum casos em que um artista, que gerenciava seu espaço,

oferecer a outro que utilizasse o lugar para trabalhar.  Por exemplo,  o escultor

Jeffrey Lew e o artista Alan Saret, que gerenciavam a galeria  112 Green Street, de

1970-74, ofereceram a Matta-Clark o espaço, por alguns meses, com total liberdade

para fazer o que quisesse. Assim como, o próprio Matta-Clark, convidou artistas

para prepararem jantares, que na verdade eram grandes performances, nas noites

de sábado no restaurante Food. 

Com o nome conceitual Food, o restaurante aberto por Matta-Clark junto com as

bailarinas Caroline Goodden, Tina Girouard, Suzanne Harris e Rachel Lew serviu

almoço e jantar de 1971 a 1974. Não se tratava apenas de um restaurante, mas mais

46 The Kitchen, um centro de arte experimental existente até hoje em Nova York, permaneceu no 
SoHo de 1973-1986, sendo um dos primeiros lugares na cidade a disponibilizar em um mesmo 
espaço: oficinas, performances, galeria de arte e uma sala dedicada a projeção de vídeos.
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do que isso, uma prática colaborativa de artistas com interesses comuns voltados

para o diálogo sobre arte contemporânea, performance, teatro, dança, fotografia e

cinema (CLINTBERG, 2011).   

De qualquer maneira, além desse ambiente propício para trocas de experiências,

desenhava-se naquele período no SoHo, um modelo de residência artística em que

os próprios artistas gerenciavam seus espaços, abrindo seus ateliês-residências para

que outros também usufruíssem de um espaço-tempo de trabalho. Embora, ainda

envoltos em características informais e sem cronogramas de atividades, presente

nos programas de residências da atualidade. Mesmo que lembrassem, em parte, a

vocação das colônias de artistas, principalmente quanto ao ímpeto de trabalharem

próximos entre si, sob afinidades intelectuais ou culturais e em locais com custos

mais acessíveis,  o deslocamento desses artistas se deu para uma região urbana,

diferente do século anterior. Nessas, o modo de vida rural fazia parte do cenário

almejado por aqueles pintores, poetas e músicos, como fonte de inspiração estética

para seus trabalhos. 

No SoHo, muitas vezes, o ambiente amplo das antigas fábricas favoreceu projetos

de artistas em performances, espetáculos e encenações, não apenas como cenário,

mas como parte integrante dos projetos. Pode-se citar a apresentação de dança

Roof Piece, elaborado pela bailarina e coreografa Tricia Brown que aproveitava os

telhados, as escadas e as cisternas das antigas fábricas (Fig. 10 e 11). A apresentação

ocorreu durante uma tarde e os convidados acompanhavam a pé a movimentação

dos bailarinos. Eles seguiam o circuito pelo bairro, entrando nos prédios e subindo

as escadas para observar as performances nos telhados. Sem dúvida o contexto das

edificações,  com  ganchos  presos  nos  tetos,  antigas  estruturas  com  trilhos  e

roldanas, além de uma série de materiais, como feltros, estopas, tecidos e blocos de

espumas  deixados  nessas  fábricas  proporcionou subsídios  para que os  artistas

inserissem esses elementos em seus projetos. Não apenas Tricia Brown incorporou

elementos desses espaços, podendo transformar a parede em palco vertical, mas

outros artistas aproveitaram sucatas e materiais encontrados dentro dos prédios.
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Desse conjunto de acontecimentos, é possível perceber que, além do uso posterior

da expressão artist-in-residence47, relativo aos lugares utilizados pelos artistas no

distrito  industrial,  disponibilizando  tempo  e lugar, há  também  um  conceito

diretamente  relacionado  com  as  questões  prementes  da  arte  contemporânea:

ambientes colaborativos,  autorias compartilhadas,  diferentes suportes utilizados

47 Muitos programas assimilaram a abreviatura A.I.R. para nomear suas ofertas de residências com
variações: art-in-residence ou artists-in-residence. 

Figura 10: Trisha-Brown: Woman Walking Down Ladder - Roof Piece, 1973

Figura 11: Trisha Brown: Roof Piece, 1973
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em um mesmo projeto, performance, instalações, processos colocados à mostra,

experimentações efêmeras e projeções de filmes. Claro que tudo isso não ocorreu

única  e  exclusivamente  em  Nova  York,  em  outros  lugares  essa  efervescência

também  estava  acontecendo,  mas  a  expressão  AIR,  artist-in-residence, surgiu

especificamente desse período,  que vai  de meados de 1960  até final  dos anos

197048. 

Entre as galerias que iniciaram suas atividades no SoHo,  curiosamente uma se

destacou das demais, foi a criação da primeira galeria norte-americana dedicada

exclusivamente  à  produção  artística  de  mulheres.  No  número  97  da  Wooster

Street,  a A.I.R.  Gallery (Fig.  12)  iniciou suas atividades com o intuito de expor

apenas trabalhos de mulheres. Naquele período, era visível a discrepância entre o

número de artistas, do sexo masculino, convidados a expor nas galerias e outras

instituições se comparado ao número de mulheres. Desde sua abertura em 1972, a

galeria segue em funcionamento, embora não mais na ilha de Manhattan. As duas

sócias-fundadoras, Susan Williams e Barbara Zucker, logo foram apoiadas por um

círculo de artistas.  O nome A.I.R.,  sugerido por  Howardena Pindell,  agradou a

todas.  Era  uma  forma  de  homenagear  a  personagem  Jane  Eyre,  da  escritora

Charlotte Brontë, e, ao mesmo tempo, fazer uma associação com a situação em que

elas se encontravam no SoHo (ZUCKER, 1979, 2016). Atualmente a galeria oferece

um  edital  de  candidaturas  destinado  a  artistas  em  início  de  carreira  para

realizarem residência de um mês na galeria, culminando em uma exposição.

48 O ano de 1978 foi marcante para o SoHo com o falecimento prematuro de dois de seus 
agitadores culturais, Maciunas e Matta-Clark.
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Além das galerias, da cinemateca, dos teatros e das escolas de dança no SoHo, aos

sábados ocorriam feiras de arte ao estilo “ateliês de portas abertas”, que aos poucos,

foram introduzindo jornalistas,  críticos,  curadores,  galeristas,  colecionadores  e

curiosos,  que acabaram pulverizando esse ambiente interessante para além do

circuito  artístico  do  bairro.  Reportagens  na  imprensa  destacavam  os

acontecimentos culturais que se passavam por lá49.

Esses exemplos servem para demonstrar que os artistas que ocuparam os prédios

“abandonados”  do  distrito  conseguiram  trabalhar,  pesquisar  e  produzir  seus

projetos  em  um  ambiente  destinado  às  mais  variadas  experimentações.  Três

aspectos  podem  ser  citados  como  sendo  fundamentais  para  que  isso  tenha

ocorrido.  O  primeiro,  refere-se  ao  espaço,  esse  ambiente  favorável  possuía

características  próprias:  locais  de  trabalho  amplos,  bem  iluminados  e  que

possibilitavam  múltiplos  usos:  ateliês  e  exposições,  palcos  e  cenários  de

apresentações,  aliando moradia a aluguéis com valores muito acessíveis.  Outro

aspecto  importantíssimo  é  o  sentido  de  pertencimento  ao  lugar,  as  relações

estabelecidas com o contexto, no qual foram criadas cooperativas, que fortaleciam

49 De Hell's Hundred Acres, o SoHo passou a ser considerado hype e, no final da década de 1980, 
iniciou-se um profundo processo de gentrificação, que expulsou toda cena artística para ceder 
lugar a lojas de marcas e moradia de milionários. Cf. Marcelo Gotuzzo, Conversões de 
abandonos: autonomias, utopias urbanas. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: PROPAR-
UFRGS, 2015.

Figura 12: A.I.R. Gallery na 97 Wooster Street SoHo
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o poder de negociação junto aos órgãos da prefeitura para viabilizar a situação de

permanência de todos no SoHo.  Um terceiro aspecto,  trata-se do diálogo e da

reflexão  entre  os  artistas,  uma  vez  que  esse  ambiente  aglutinava  afinidades

criativas relacionadas as diferentes linguagens. Valendo-se dizer que, em muitas

situações, não envolvia uma comercialização, ainda mais se for levado em conta

que esses artistas eram desconhecidos do mercado de arte ou estavam no início de

suas carreiras profissionais.  Assim,  não por acaso,  o conceito  A.I.R.  -  Artist  in

Residence acabou  por  designar  internacionalmente  uma  série  de  atividades

correlatas que envolviam oportunizar espaço, tempo, reflexão e diálogo entre os

pares para que os artistas se dedicassem aos seus projetos.

 

1.6 Ampliação do conceito de residência artística

Paralelamente às  experimentações  no SoHo,  Carla  Wahnon (2012)  explica que

surgiram nos Estados Unidos da América propostas de residências artísticas, que

começaram a se diferenciar das iniciativas pioneiras, como The MacDowell Colony

e Yaddo. O foco dessas residências não era apenas oferecer aos artistas espaço e

tempo  para  trabalharem,  e  sim,  propor  outras  relações  possíveis  quanto  à

realização de seus projetos. Wahnon (2012) comenta três situações que começaram

a ocorrer em programas. Um dos primeiros foi uma tendência mais colaborativa

entre os residentes, ou mesmo entre os artistas e a comunidade local, afastando-se

da  ideia  de  isolamento  e  privacidade  durante  os  processos  criativos.  Foram

programas que almejavam a interação dos residentes com o contexto onde eles

estavam inseridos,  principalmente  naqueles  relacionados  à  dança  e  ao  teatro.

Inclusive, em alguns casos, existiu uma integração entre as experiências artísticas e

outros  campos  da  ciência.  Como  exemplos,  ela  cita:  o  Exploratorium,  que

intenciona até  hoje  propor aos  artistas  um envolvimento intenso entre arte  e

matemática,  astronomia,  física,  química,  geologia,  ecologia,  anatomia,  e outras
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disciplinas, e que vem ocorrendo desde 1974, em sua sede em São Francisco50; e o

Headland  Center  for  the  Arts,  projetado  para  despertar  colaborações  sobre

questões ambientais,  construções comunitárias e novas abordagens de relações

sociais, atuante desde 1982, em Salsalito51. A terceira situação que Wahnon (2012)

comenta,  trata-se da  localização onde se situam as  novas  residências,  pois  os

programas deixaram as áreas rurais para ocupar espaços na cidade. Ela cita dois

exemplos que continuam em atividade até hoje: o Bemis Center for Contemporary

Arts52, fundado em 1981, em Omaha, e o Capp Street Projects53, criado em 1983, em

São Francisco, entre outras iniciativas.

A plataforma TransArtis (2015) confirma essa tendência que ocorreu nos Estados

Unidos, na década de 1960, em que emergiram propostas de residências voltadas

para interações sociais e que valorizavam, de certo modo, um pensamento mais

utópico: 

Um  novo  modelo  oferecia  aos  artistas  a  oportunidade  de  se
retirarem  temporariamente  de  uma  sociedade  considerada
burguesa. Eles preferiam criar sua própria utopia em um processo de
reclusão.  Esse  outro  modelo  visava  a  ação  social  e  intencionava
engajar o público: estúdios situados em vilarejos e cidades serviram
de base para  que os  residentes  propusessem mudanças  sociais  e
políticas. (TRANSARTIS, 2015, n.p.) 54

A partir da década de 1990,  Wahnon (2012,  p.  6)  explica que os programas de

residência se diversificaram ainda mais, incluindo em suas propostas de atividades

transversais, além das ciências exatas e questões ambientais, assuntos relacionados

à  responsabilidade  social,  ativismo  e  questões  de  gênero.  Passou  a  existir

50 Cf. informações, disponível em: https://www.exploratorium.edu/arts/artist-residence
51 Cf. informações, disponível em: http://www.headlands.org/programs/
52 Cf. informações, disponível em: http://www.bemiscenter.org/
53 Cf. informações, disponível em: http://www.wattis.org/capp
54 “One new model offered artists the opportunity to withdraw temporarily from a society that 

was considered bourgeois. They preferred to create their own utopia in seclusion. The other 
new model aimed for social action and attempted to involve the public: guest studios in villages
and cities served as bases for social and political change.”
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programas como o Artic Circle55, criado em 1991, que disponibiliza uma expedição

anual entre arte, ciência, arquitetura e ativismo ao círculo polar ártico, utilizando

para isso um navio veleiro. Já o curioso The Laundromat Project’s Create Change:

Public  Artist  Residency56 apoia  artistas  em  residência  que  abordam  assuntos

relacionados ao engajamento com a comunidade do Harlem, em Nova York, e os

encontros ocorrem dentro da lavanderia. Sem deixar de prestar seus serviços, o

local  oferece encontros,  discussões,  oficinas  e  até expõe trabalhos  dos  artistas

residentes  para  aqueles  que  não  se  sentem  confortáveis  em  circular  pelo

mainstream de galerias com a intenção de ver ou adquirir arte.  

1.6.1 A residência como projeto expositivo

Além  da  diversidade  de  programas  e  iniciativas  realizadas  por  artistas  para

desenvolverem  as  suas  próprias  residências,  um  outro  formato  pode  ser

comentado: a residência como exposição de arte. Após iniciativas bem-sucedidas

realizadas por alguns curadores em apresentar a produção de arte contemporânea

in  situ,  como  Chambres  d’Amis (1986)57,  que ocorreu em Ghent,  na Bélgica,  e

Sculpture  Projects  Münster (1987),  na  Alemanha,  outros  curadores  também

arriscaram projetos de convidar artistas a trabalharem em locais não convencionais

(galerias,  museus  e  centros  culturais),  no  intuito  de  ocupar  espaços  fora  das

instituições de arte, como edifícios de moradia e espaços públicos.  

O Project Unité (1993) surgiu de uma visita que o artista francês Christian Philipp

Müller fez ao edifício Unité d’Habitation, projetado por Le Corbusier para a cidade

55 Cf. informações, disponível em: http://www.thearcticcircle.org/#
56 Cf. informações, disponível em: http://laundromatproject.org/
57 Cf. mais informações sobre Chambre d’Amis com curadoria de Jan Hoet em: RUPP, Bettina. 

Curadorias na arte contemporânea: considerações sobre precursores, conceitos críticos e campo
de arte. Dissertação (mestrado). Porto Alegre: UFRGS, 2010. 
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de Firminy (França) e parcialmente concluído em 196558. Ele constatou que uma

grande parte do edifício estava vazio, com placas de plástico impedindo a entrada

de pessoas em diversos andares do prédio. Essa interdição sinalizou ao artista uma

situação  de  decadência  quanto  ao  projeto  modernista.  Ao  conversar  sobre  o

assunto com o curador francês Yves Aupetitallot, surgiu a ideia de criar um projeto

em que artistas trabalhassem nesses andares vazios, buscando se relacionar com os

moradores  existentes  por  determinado período  de  tempo.  Ao  final,  o  projeto

culminaria em uma exposição aberta ao público. Após quatro anos de conversações

entre artistas, produtores e moradores, o Project Unité aconteceu de primeiro de

junho a 30 de setembro de 199359:  “[...]  quarenta artistas, arquitetos e designers

europeus e norte-americanos, foram convidados para trabalhar no local  in situ,

pois eles assumiram o papel de habitantes, produzindo trabalhos em vinte e nove

apartamentos vazios [...]”60 (BISHOP, 2012, p. 196). 

Durante os quatro meses de “residência”,  as experiências propostas e realizadas

pelos artistas foram as mais diversas, sendo que a maioria deles utilizou o espaço

para recriar um ateliê particular ou um espaço expositivo de seus trabalhos mais

recentes. Alguns artistas também trouxeram questões da arquitetura modernista e

sua relação com a paisagem como mote de seus trabalhos.  No entanto,  poucos

ousaram enfrentar a edificação e as dificuldades enfrentadas por seus moradores

de baixa renda,  a maioria imigrantes  e aposentados,  no cotidiano do edifício,

promovendo  um  entrosamento  e  uma  troca  de  ideias  entre  eles.  O  curador

Aupetitallot  fez  esforços  para  que  houvesse  uma  conversa  entre  artistas  e

moradores,  pois ele intencionava “[...]  envolver alguns dos residentes da classe

trabalhadora, imigrantes argelinos, nas discussões com os artistas; ele viu o local

58 O projeto inicial constava de três prédios para moradias e apenas um deles foi concluído, assim 
como foram projetados uma quadra esportiva, uma escola, uma igreja e um local para 
atividades comerciais. Apenas uma parte desse projeto foi concluído na década de 1960, sendo 
que outras edificações foram retomadas em outras décadas. 

59 A data está publicada em entrevista à Yves Aupetitallot para a revista francesa MAY, n. 12, abril 
2014. Disponível em: http://www.mayrevue.com/category/n12/ Acesso em: 25 jul. 2016. 

60 “(…) forty European and US artists, architects and designers were invited to work in situ; they 
assumed the rola of inhabitants, producing work for twenty-nine empty apartments (…)”

http://www.mayrevue.com/category/n12/
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como um modo de lidar com as relações entre arte e sociedade, sendo a edificação

um lugar perfeito para essa questão”61. (BISHOP, 2012, p. 197)

Dos poucos artistas que trabalharam as questões de convivência e seus impasses,

pode-se citar o duo Clegg & Guttmann, dos EUA, que realizou o projeto  Music

Library Firminy. Nele, os moradores foram convidados a gravarem trilhas sonoras

(playlists) em fitas cassetes com suas coleções de músicas prediletas “[...]  e essas

eram  armazenadas  em  um  armário  semelhante  ao  modelo  Corbusier  de

construção da Unité, em que cada fita era colocada no escaninho correspondente à

localização do apartamento do doador”62 (BISHOP,  2012,  p.  197),  funcionando

como uma “discoteca” do condomínio. Os projetos de outros artistas são citados

por ela,  para exemplificar o modo como alguns  artistas  buscaram relações  de

convívio com os moradores:

Martha  Rosler,  em  Como  é  que  sabemos  com  o  que  nossas  casas  se
parecem?, era o projeto de inclinação mais sociológico, compreendendo
entrevistas em vídeo com os moradores e informações estatísticas sobre os
habitantes.  Mapas  de  Relacionamento de  Premiata  Ditta,  coletivo  de
Milão, tentou visualizar dados provenientes de questionários entregue aos
moradores da  Unité,  enquanto a artista alemã Regina Möller trabalhou
com algumas crianças do edifício para criar ‘casas de bonecas’,  em uma
alusão ao conceito de apartamento de Le Corbusier,  como um espaço
pedagógico  para  brincadeiras.  Heimo  Zobernig  converteu  um  dos
apartamentos em um café, supostamente a instalação mais popular em
toda a exibição.63 (BISHOP, 2012, p. 198)

De acordo com Bishop (2012), esse projeto, sinalizou o início da intenção, por parte

61 “(…) to engage some of the working-class Algerian immigrant residents in discussion with the 
artists; he saw the site as a way to deal with art’s relationship to society, with the building as a 
perfect frame for this question.”

62 “(…) and stored them in a cabinet that formed a model of the Corbusier building, each tape 
placed in a slot that corresponded to the location of the donor’s apartment.”

63 “Martha Rosler’s How Do We Know What Home Looks Like? Was more sociological in spirit, 
comprising video interviews with residents and statistical information concerning the 
inhabitants. Milan-based collective Premiata Ditta’s Relation Maps attempted to visualize data 
derived from questionnaires handed out to the Unité’s residents, while the German artist 
Regina Möller worked with some of the children in the building to create doll’s houses, an 
allusion to Le Corbusier’s concept of the apartment as a playful pedagogical space. Heimo 
Zobernig converted one of the apartments into a café, reportedly the most popular installation 
in the whole show.”
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de artistas e curadores europeus, de desenvolver projetos de arte dentro de uma

esfera social, principalmente nos casos daquelas pessoas que vivem fora do acesso

às instituições de arte. Conforme Claire Bishop (2012, p. 198), isso se deu devido a

alguns fatores,  como “[...]  a sua localização, dentro de um prédio parcialmente

habitado,  cuja  arquitetura  continha  a  aspiração  de  uma  vida  funcional  e  em

comunidade”64. Além disso, “[...] o uso da palavra ‘projeto’ em vez de ‘exposição’ no

título parece sugerir que a totalidade da situação (edifício, residentes, residências

artísticas, instalações) era mais importante do que a exposição de ‘obras’ ao final”65

(BISHOP, 2012, p. 198-99).

Recentemente,  a Unité d’Habitation de Firminy recebeu um projeto de reforma

considerável,  em que corredores foram pintados de cores alegres e saturadas,  a

entrada,  que possui vidros coloridos,  em uma clara menção a outra obra de Le

Corbusier,  La  chapelle  de  Notre-Dame-du-Haute,  recebeu  restauro  e  um

apartamento modelo. Este foi montado conforme o projeto inicial do arquiteto e é

aberto para visitação permanente. Após as reformas, a edificação recebeu o selo de

patrimônio  arquitetônico  da  França.  O  processo  de  revitalização  foi  tão

abrangente, que inclusive uma filial do programa Erasmus Mundus McLands está

instalada em seu último andar.

Talvez as aspirações de Aupetitallot não tenham sido atingidas da forma que ele

havia previsto em termos de interação entre moradores e artistas ao longo dos

quatro meses do projeto na Unité d’Habitation, no entanto, a residência, mesmo

que não possuísse esse nome, se apresentou como uma experiência de modelo

expositivo.   

64 “(…) its location in a partially inhabited building whose architecture contained the aspiration 
to functional and communal living.”

65 “(…) the use of the word ‘project’ rather than ‘exhibition’ in the title seems to imply that the 
totality of the situation (building, residents, artist, residencies, installations) was more 
important than a final exhibition of ‘works’.” 
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2 Das primeiras iniciativas ao estabelecimento 
de residências artísticas no Brasil 

Embora  no  Brasil  a  iniciativa  de  organizar  uma residência  artística  seja  mais

recente,  se comparada a experiência norte-americana,  ela é contemporânea ao

exemplo  francês  de  criação  da  Cité  des  Arts,  uma  vez  que  coincide  com  a

inauguração da Aldeia de Arcozelo,  no Vale do Paraíba.  Iniciativas posteriores,

foram desenvolvidas na década de 1990, através da criação de programas e bolsas

de intercâmbio. 

Dessa  forma,  a  experiência  da  residência  artística  no  País  inicialmente  se

desenvolve de dois formatos distintos. O primeiro, que tem por objetivo receber

artistas em sua sede, para que desenvolvam seus projetos em determinado período,

seguindo o exemplo do que seriam os propósitos iniciais da Aldeia de Arcozelo, do

Capacete Entretenimentos e do Instituto Sacatar. O segundo, é caracterizado por

um programa de residências, em que o artista premiado ou selecionado por uma

instituição recebe como incentivo uma temporada previamente estabelecida em

outra  cidade,  ou  até  país,  e  que  está  vinculado  a  uma rede  internacional  de

residências. 

Assim, nesses programas inaugurais, obrigatoriamente o artista se deslocava até a

sede da residência, o que implicava em uma viagem, como é o caso do Programa de

intercâmbio, e depois nomeado Programa de residências do Prêmio Videobrasil e

também  da  Residência  Artística  da  FAAP.  Semelhante  a  esse  modelo  de

intercâmbio, o projeto Artist in Residence do Goethe Institut e do Torreão, invertia

a seta no mapa e trazia a Porto Alegre (RS)  artistas da Alemanha.  Um pouco

depois,  na virada do milênio,  são oferecidas a Bolsa Luiz Aranha, da Fundação

Iberê  Camargo,  e  o  Programa  Bolsa  Pampulha.  Esses  exemplos  possuem

particularidades,  sendo  formatos  um  pouco  diferentes  entre  si  que  serão

comentados a seguir.  Fazer o intercâmbio foi  um fator importante na carreira
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profissional de artistas brasileiros no início dos anos 1990, coincidindo com um

momento de abertura econômica e política do País.

2.1 Aldeia de Arcozelo, sonho de um diplomata

Em 1965,  no mesmo ano de abertura da Cité des  Arts,  o diplomata brasileiro

Paschoal Carlos Magno66 inaugurou um projeto ambicioso com a criação de um

Centro Cultural em plena área rural do Vale do Ciclo do Café, em Paty do Alferes,

no estado do Rio de Janeiro.  Se trata da Aldeia de Arcozelo,  uma fazenda que

atravessou três séculos de existência. Sua história inicia no século XVIII como sítio

para parada de viajantes no caminho do ouro até a sua interdição devido a falta de

verbas e interesses político-culturais, no século XXI67. 

De  acordo  com  o  site da  Funarte  (2016),  o  primeiro  casarão  do  terreno  foi

construído entre 1739 e 1780 e no século XIX,  a principal  fonte de renda era o

cultivo e exportação de café. Em 1838 houve uma revolta histórica dos escravos

liderados  por  Manoel  Congo  e  Marianna  Crioula,  que  fugiram  em  massa  da

fazenda. Em 1930, com o declínio do preço da saca de café e o desgaste do solo

passou-se  a  criar  gado  leiteiro  na  fazenda.  Na  década  de  1940,  a  fazenda  foi

transformada em Hotel João Pinheiro, sendo construídos 42 quartos e banheiros

66 Paschoal Carlos Magno (1906-1980) é uma figura proeminente da história da cultura brasileira 
no século XX. Entusiasta, acima de tudo do teatro, cria em sua casa em Santa Teresa, o Teatro 
Duse em 1952. Sempre envolvido com projetos ambiciosos, desenvolve as Caravanas ou Barcas 
da Cultura, um projeto de inserção cultural pelo interior do país com diversos grupos de teatro, 
dança e música erudita, que viajaram em oito ônibus, e o Festival Nacional de Teatro de 
Estudantes, que inicia em 1958, em Recife, PE, circula por diversas cidades e se encerra em 1975 
na fazenda em Paty do Alferes. Coordenou um grupo de bolsistas de teatro para estudarem na 
Europa. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a Aldeia de Arcozelo, vindo a falecer aos 80 
anos, endividado pelo projeto e descontente tanto com as políticas públicas do governo, quanto
com os empresários. 

67 Cf. informações sobre o desfecho da Aldeia de Arcozelo, disponível em: 
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/em-ruinas-aldeia-de-arcozelo-
em-paty-do-alferes-rj-e-interditada.html Acesso: 10 fev. 2016

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/em-ruinas-aldeia-de-arcozelo-em-paty-do-alferes-rj-e-interditada.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/em-ruinas-aldeia-de-arcozelo-em-paty-do-alferes-rj-e-interditada.html
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em um anexo da casa principal, seguindo a tendência de oferecer na região um

local para veraneio com clima mais agradável e ameno.  

Em  1958  a  fazenda,  agora  Aldeia  de  Arcozelo,  encontrava-se  em  processo  de

abandono e o hotel havia sido desativado. O diplomata Paschoal Carlos Magno,

que visitava o local, “[...] teve a ideia de fazer daquele lugar (um espaço de 51 mil

m2, com 10 mil m2 de área construída) um centro cultural que fosse modelo para o

Brasil e o mundo.” (GADELHA, 2016, n.p.). Os proprietários da fazenda aceitaram a

ideia de Carlos Magno e doaram-na para que ele colocasse o projeto em prática,

sendo que as terras não poderiam ser usadas para outros fins que não culturais.

Paschoal  ativou sua rede de contatos e fez diversas reuniões “[...]  com artistas,

escritores e jornalistas para tratar da criação da Fundação João Pinheiro Filho ou,

como ficou mais conhecida, da Aldeia de Arcozelo” (GADELHA, 2016, n.p.).

Após sete anos, e inúmeras reformas, o centro cultural foi inaugurado em 19 de

dezembro com a presença de cinco mil pessoas. A estrutura contava com 

[...]  dois grandes teatros,  Itália Fausta, ao ar livre, com capacidade para
1.200 espectadores, e Renato Vianna, para 240 pessoas. Havia ainda a Sala
de Música Padre José Maurício, para 150 ouvintes; os espaços para as artes
plásticas, Galeria Pancetti e Galeria Bernardelli; uma sala de vídeo, Alberto
Cavalcante, com 80 lugares; biblioteca, coreto, além do edifício colonial,
com 54 quartos, salões e varanda. (GADELHA, 2016, n.p.)

Figura 13: Teatro Itália Fausta na Aldeia de Arcozelo com onze 
linhas de arquibancadas ao ar livre. Foto: Raymundo P. Netto
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Mais  do que ser  um centro  cultural,  que  ofereceria  atividades  diversas,  como

shows,  apresentação de dança e peças de teatro,  exposições e,  principalmente,

cursos e oficinas, a Aldeia de Arcozelo68 previa a utilização dos quartos como um

local destinado a moradia temporária de artistas, ou retiro, como Magno se referia

no projeto. Como é possível ler no  site da Funarte (2016) a antiga fazenda seria

transformada em um Centro Cultural, que abrigaria além de uma escola de teatro,

um local para retiro dos artistas. Devido ao grande número de quartos e espaços de

convívio,  a função de albergue aos artistas,  como sugere a historiadora Gisèle

Miranda (2016) também estava na pauta de uso do espaço. De qualquer forma, os

esforços de Carlos Magno em transformar a antiga fazenda em um atuante centro

cultural, aconteceram em parte, principalmente durante os Festivais Nacionais de

Teatro de Estudantes que ocorreram ali nos anos 1971 e 1975, ainda antes de seu

falecimento em 1980. O teatro Itália Fausta é inspirado no teatro ao ar livre da

Grécia  Clássica,  mas  sua  formatação  e  seu  declive,  menos  acentuado  que  o

original, são idênticos ao teatro existente em MacDowell Colony, também a plein

air. Devido ao seu cargo, Carlos Magno viajava com frequência aos Estados Unidos

da América e é muito provável que tenha conhecido a residência ou, pelo menos,

visto fotos de suas instalações. 

68 As fontes sobre a história da Fazenda ou Aldeia de Arcozelo ainda oferecem informações 
contraditórias, com datas e nomes diferentes, mas para esta pesquisa, o que interessa é observar
a iniciativa do diplomata brasileiro em criar um centro cultural, também destinado à moradia 
temporária de artistas, mesmo que o projeto ambicioso de Carlos Magno tenha sido encerrado, 
após a sua morte.
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Durante um período de quinze anos, diversas atividades artísticas foram realizadas

na  Aldeia,  incluindo o  Festival  de  Teatro  da  FETAERJ  –  Federação  de  Teatro

Associativo do Estado do Rio de Janeiro –, o Festival de Teatro Amador do Estado

do Rio de Janeiro, o Encontro de Corais das Escolas Estaduais (RJ) e as Imersões

Teatrais realizadas pelo Instituto Nossa Senhora do Teatro para as Artes, além de

“seminários  e congressos de teatro, circo, dança, ópera, cinema, educação, artes

plásticas, música e arte indígena” (GADELHA, 2016, n.p.).

Após 1983,  a Funarte assumiu a sede e prometeu reformas nas instalações que

seriam realizadas a partir de 1988, as quais nunca foram executadas integralmente.

Um grupo pequeno de historiadores eventualmente pesquisava documentos que

estavam em estado de abandono no local. Infelizmente, no final de 2015, a Aldeia

foi  interditada para visitações e pesquisas  devido ao risco de desabamento de

telhados nas edificações centenárias.

A Aldeia de Arcozelo talvez não tenha funcionado com todo o seu potencial de

residência artística, além de ter enfrentado dificuldades em um período crítico da

ditadura militar, mas assinalou a criação de um espaço físico e intelectual com

possibilidades  latentes  para  programas  nessa  linha.  Outras  iniciativas,  com

proporções muito menores, ocorreram mais de quarenta anos depois, também em

Figura 14: Paschoal Carlos Magno mostra a Aldeia de Arcozelo
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áreas rurais e afastadas de grandes centros urbanos. Como exemplos podem ser

citadas as residências: Terra Una, que ocorreu em uma fazenda em Liberdade, no

interior de Minas Gerais;  Nuvem Estação de Arte e Tecnologia, um projeto que

assume diferentes  abordagens, que vem ocorrendo em Visconde de Mauá e  a

residência São João, ambas no estado do Rio de Janeiro; o projeto Rural.Scapes, que

acontece  no Vale  do Paraíba,  em São Paulo;  e  a Residência  Artística  Vale  do

Arvoredo, em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul; que ocorrem, pelo menos, uma

vez ao ano e possuem estadias de curta duração69. 

O que transparece da oposição entre fazendas transformadas em residências e

residências que ocorrem esporadicamente em fazendas é que projetos culturais

ambiciosos e de grandes proporções, como era o caso da Aldeia, precisam de um

estudo  de  viabilidade  minucioso  e  um  comprometimento  financeiro  estável,

privado,  público  ou  misto,  para  dar  impulso  e  suporte  as  suas  atividades.

Semelhante às estruturas de Yaddo e MacDowell Colony, que estão situadas em

zonas rurais e ocupam grandes áreas físicas, mas que em seu início tiveram aportes

financeiros  privados  consideráveis  e  que  até  hoje  são  geridos  de  forma  auto

sustentável, com uma longa lista de apoiadores que oferecem doações anuais. 

2.2 Festival Videobrasil: programa de
intercâmbios e residências

 
O tradicional Festival de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil,  da Associação

Cultural Videobrasil, apoiado majoritariamente pelo SESC de São Paulo, teve sua

primeira edição em  1983 e inicialmente previa um prêmio em dinheiro para os

melhores filmes ou trabalhos de acordo com o júri de seleção. A partir da sexta

edição,  em  1988,  foi  instituída  uma  premiação  diferenciada  dentro  desse

segmento.  O artista receberia uma bolsa de estudos em um centro cultural  ou

69 Cf. listagem de residências no País, Apêndice A.
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instituição de ensino ligado ao cinema, televisão e vídeo. Esta bolsa, denominada

inicialmente de prêmio e logo em seguida de intercâmbio, pode ser compreendida

na atualidade como um programa de residência, pois visava “[...] proporcionar uma

experiência imersiva, dar suporte na formação e inserir o artista no contexto que

interessava a ele – naquele momento, a televisão e o cinema”, conforme explica a

diretora da associação,  Solange Farkas (FARKAS;  MORAES,  2013,  p.  14).  Dessa

forma, Pedro Vieira foi o primeiro a ganhar uma bolsa para estudar no Instituto de

Filme e Televisão do Maine, nos Estados Unidos70. No ano seguinte, Sandra Kogut

recebe  como  premiação  da  sétima  edição  do  festival  uma  bolsa  no  Centre

International de Création Vidéo, na França. O centro havia sido recém-inaugurado

em  um  castelo  que  oferecia  residências  artísticas  em  sua  estrutura.  Farkas

complementa que o contexto político do país no final dos anos oitenta ainda estava

em processo de abertura, não apenas aqui, mas também no que se refere ao leste

europeu,  e  esse  intercâmbio  funcionou  como  uma  forma  de  divulgar  e  dar

visibilidade para a produção dos artistas brasileiros, inseri-los em outros circuitos e

promover a  formação nas linguagens  do vídeo,  que ainda tinham custos  bem

elevados. “A ideia era que o artista pudesse trabalhar, conviver com outros artistas,

ver exposições, ter acesso ao circuito da arte. No fim dos anos 1980, viajar era um

privilégio para poucos”. (FARKAS; MORAES, 2013, p. 14)

Farkas71 comenta  ainda  que,  apesar  de  nos  EUA  existirem  muitas  residências

estabelecidas, era difícil conseguir visto ou vencer a burocracia em determinados

casos,  sendo que a  França,  nesse sentido facilitava muito  mais  a  entrada  dos

brasileiros premiados. Isso reforça a ideia de Moraes72 de que havia por parte do

70 O site da Associação Cultural Videobrasil explica que o primeiro artista a ganhar o prêmio 
intercâmbio, foi a artista Sandra Kogut, em 1989 na sétima edição do Festival Videobrasil, mas 
na publicação Em Residência: rotas para pesquisa artística em 30 anos de Festival de Arte 
Contemporânea Sesc-Videobrasil (São Paulo: Sesc SP: Videobrasil, 2013) sobre os trinta anos da
premiação em formato de residência artística, é citado o nome de Pedro Vieira, que recebeu na 
6ª edição do Festival, em 1988, uma bolsa de estudos no Instituto de Filme e Televisão do Maine
(EUA). 

71  Cf. ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL. Em residência: rotas para pesquisa artística 
em 30 anos de Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil / Associação Cultural 
Videobrasil; Serviço Social do Comércio Sesc SP. São Paulo: SESC SP: Videobrasil, 2013, p. 11-28

72 Ibidem 
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governo francês a ideia de recuperar uma hegemonia cultural  perdida no pós-

guerra. Nesse sentido, a criação da Cité des Arts teve um papel preponderante para

ele, uma vez que atrairia jovens artistas de diversos países a terem contato com o

patrimônio artístico e cultural (arte, música, teatro, cinema, arquitetura, etc.) da

França. (FARKAS; MORAES, 2013)

Em  um  segundo  momento,  o  festival  se  internacionaliza  e  os  prêmios  aos

estrangeiros passam a ser residências inclusive do Brasil, também como uma forma

de inverter a relação sul em direção ao norte e que tinha por intenção proporcionar

“[...] visibilidade internacional ao Sul geopolítico – éramos pouco vistos lá fora”,

como explica Farkas (2013, p. 15) sobre a estratégia usada pelo festival de ampliar a

sua atuação e “oxigenar a produção”. 

Outro aspecto importante é salientado por Farkas quanto ao “trânsito criado no

mundo pelas residências”  e que acabou afetando a dinâmica do deslocamento,

refletido  em  programas  dentro  de  “instituições,  museus,  centros  de  arte  e

universidades” (FARKAS; MORAES, 2013, p. 18). De acordo com ela, os programas

se  multiplicaram  porque  são  estratégicos  para  “conter  a  evasão  de  artistas  e

dinamizar  a  cena  de  arte  contemporânea  nesse  circuito  ainda  precário  de

possibilidades”,  trazendo  ainda  “visibilidade  e  inclusão  ao  Sul”  (FARKAS;

MORAES, 2013, p. 18). Ela comenta que as residências no hemisfério sul seriam

mais plurais e híbridas,  diferente do que ocorre em países com circuitos mais

consagrados  da  arte,  levando  a  uma  maior  especificidade  de  suas  práticas  e

formação. Farkas ainda complementa: 

Para  o  Festival,  a  troca  com  as  regiões  do  Sul,  via  residências  –  pela
partilha e pela hospitalidade – foi uma forma de ampliar nossa entrada no
universo da arte em países de difícil  comunicação. Além do trânsito de
artistas,  elas facilitam o fortalecimento de uma rede colaborativa entre
instituições,  com  outros  desdobramentos  e  trocas.  E  a  estratégia  de
residência  foi  definidora  para  termos  uma  resposta  aferível,  em
participação de artistas do Sul no Festival. (FARKAS; MORAES, 2013, p. 18)
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O interessante é que o programa de residências do festival não restringe o envio de

artistas  para as  mesmas residências,  uma vez  que a cada edição os  locais  são

alterados,  utilizando-se para isso uma rede de programas.  Essa rotatividade de

lugares não engessa a proposta de residência, uma vez que sempre surgem novos

desafios  e  uma  grande  diversidade  de  possibilidades  em  países  e  locais

completamente distintos, como as residências que ocorreram no Partage, nas Ilhas

Maurício, e no Ashkal Alwan, em Beirute no Líbano.

Outra  iniciativa  interessante  lançada  pelo  festival  foi  o  programa  de

comissionamento de obras.  Os artistas  são convidados  a  trabalhar a  partir do

acervo  existente  na  Associação  Cultural  Videobrasil.  Isso  ocorreu  na  segunda

edição  de  Videobrasil em  Contexto,  2012,  em  que  os  artistas  comissionados

pesquisaram o acervo da instituição e produziram trabalhos a partir dele.

Além do número significativo de artistas que viajaram através dos intercâmbios e

residências, o festival também priorizou a qualidade quanto as escolhas de quais

centros culturais ou programas de residências abrigariam os artistas, como uma

forma de qualificar a produção deles. Mais do que proporcionar viagens a outros

países  e  cenários  inusitados,  o  prêmio  Videobrasil  favorecia  ambientes  que

privilegiassem trocas intelectuais,  tanto nos aspectos de conhecimento técnico,

como na possibilidade de criar diálogos entre os residentes e professores, teóricos,

curadores e artistas que estavam presentes nesses lugares.  Por exemplo, Sandra

Kogut que pesquisa as noções de identidade e deslocamento em seus trabalhos

teve,  na residência,  a  oportunidade de realizar o seu  projeto  Parabolic  People

(1990) com a captação de imagens de pessoas em seis grandes cidades,  Rio de

Janeiro,  Paris,  Dacar,  Moscou,  Tóquio e Nova York.  Ela comenta que,  além do

acesso  a  tecnologias  de  ponta,  recebeu  um  conhecimento  aprofundado  na

linguagem midiática,  pois diariamente seu trabalho era discutido por teóricos,

inclusive de outras áreas, como a filosofia. Obter esse acompanhamento crítico, na

forma  de  conversas,  foi  fundamental  para  a  sua  formação, acrescenta  Kogut.

(ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, 2013)
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O intercâmbio no Centre International de Création Vidéo também propiciou a

Eder Santos, em 1991, o  contato do artista com uma rede de diretores de outros

festivais europeus e profissionais da área cinematográfica. Após a residência,  o

artista realizou diversas outras, em Haia e Amsterdã na Holanda e na Cidade do

México, tendo também seu  trabalho divulgado entre curadores estrangeiros. De

acordo com Santos,  a experiência de residência do Festival  proporcionou uma

internacionalização de seu trabalho. (ASSOCIAÇÃO […], 2013)

É claro que nem todos os artistas passaram apenas por experiências gratificantes.

Alguns não conseguiram terminar seus projetos ou executá-los da maneira que

haviam previsto, assim como outros tiveram dificuldade de comunicação por não

dominar a língua estrangeira.  O artista Luiz Duva, que fez sua residência no Le

Fresnoy  –  Studio  National  des  Arts  Contemporains,  Tourcoing,  Nord-pas-de-

Calais,  na França, em 2007, explica ainda que a  experiência da residência abriu

outras oportunidades na Europa e que através de novos contatos, acabou sendo

convidado  para  uma  nova  residência, assim  como  ocorreu  com  Eder  Santos,

anteriormente citado. Duva complementa dizendo que o processo de imersão em

um  projeto  de  residência  fornece  foco,  paciência  e  tempo  sobre  os

questionamentos que um trabalho artístico necessita. (ASSOCIAÇÃO [...], 2013)

O  período  das  residências  do  Festival  Videobrasil,  em  funcionamento  até  o

momento,  duram de um mês  a quatro meses.  Apesar do Sesc_Videobrasil  ter

inaugurado uma sede própria na capital paulista, em 2015, chamado Galpão VB,

não há, até o momento, a intenção de se criar uma residência nessa sede. Dessa

forma,  fica  fácil  compreender  que  se  trata  de  um  programa  de  residências

artísticas oferecido  aos  premiados  do  Festival  de  Arte  Contemporânea

Sesc_Videobrasil. Essa distinção é interessante de ser feita para compreender as

nuances existentes nas diferentes apresentações de residências, aspecto esse que

será melhor comentado ao longo do texto.
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2.3 Programas de Residência Artística da FAAP

Inicialmente o curso de bacharelado em Artes Plásticas da Fundação Armando

Álvares Penteado de São Paulo firmou um acordo com a Cité International des Arts

em 1996 para ser uma operadora e administrar um dos ateliês (estúdio individual)

na sede do Marais, a partir do ano seguinte. O Programa de Residência Artística da

FAAP,  na Cité des  Arts,  encaminhou à Paris,  até o momento,  em torno de 38

artistas,  entre  estudantes,  egressos  e  docentes  da  instituição.  O  período  de

residência é de seis meses e são estabelecidas duas datas de início das atividades

por ano, em janeiro e agosto. O processo de seleção das candidaturas ocorre através

de edital  interno da FAAP,  pois  é  necessário algum vínculo  com a instituição

(MORAES, 2009).

O estúdio ou atelier-longement, como é denominado em francês, possui 42 m2 que

integra estar social e área de trabalho, seu mobiliário é o mínimo necessário para

oferecer bem-estar ao residente. Possui uma cama, armário para roupas, cavalete

de pintura, uma mesa desmontável, outra fixa, cadeiras e banquetas, luminárias e

cortinas.  Há  ainda  uma  cozinha  compacta  e  o  banheiro.  As  paredes  brancas

contrastam com o piso preto.  De acordo com Moraes (2009),  nada que possa

remeter ao antigo residente pode permanecer na próxima estadia e cada artista

pode  trabalhar  esse  ambiente  como  achar  mais  adequado  ou  sentir-se  mais

confortável,  contanto que no último dia devolva o apartamento do jeito que o

encontrou.  Na opinião de Moraes (2009)  a residência se inicia no processo de

ocupação desse espaço,  o apartamento  1422,  que pode assumir muitos  papéis,

funções e possibilidades ao novo residente como um lugar de criação e produção.

Como forma de organizar a ida dos artistas foi criada uma lista de solicitações para

os possíveis candidatos: uma carta, apresentação do portfólio e uma proposta do

que seria desenvolvido durante os seis meses. Em contrapartida a FAAP, oferece

passagens de ida e volta e ainda verba de U$ 3,000.00 pelo período de 6 meses. O

residente deve enviar relatórios periódicos, entregar um relatório final sobre a sua
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experiência na residência,  apresentar uma fala aos graduandos e professores da

FAAP sobre a sua produção e permitir a utilização de seu nome na divulgação do

programa (MORAES, 2009). Vale ressaltar que o programa de residência não exigia

do artista, em seu retorno, uma exposição ou outra forma de apresentação dos

trabalhos produzidos durante a residência na Cité des Arts, mas em determinado

momento a coordenação do programa passou a solicitar que o artista ceda algum

trabalho ou material desenvolvido na residência para ser criado um acervo relativo

ao  programa.  De  certa  forma,  essa  exigência  contribui  para  que  o  residente

realmente aproveite a oportunidade de trabalho e formação e não transforme a

experiência apenas em período de férias. Embora a visitação às exposições de arte

contemporânea, museus e outros eventos culturais seja esperado do residente. 

Um dos professores da FAAP, Flavio Mantangro, que participou do programa teve

uma visão bem peculiar da questão da convivialidade,  se  comparado a  outros

artistas que também deram seu depoimento sobre a residência. Ele comenta que o

ambiente da Cité era sociável e que eram frequentes a visita aos ateliês, as festinhas

e o convívio com outros artistas, mesmo com idades e origens muito diferentes.

Para Mantangro isso propôs uma forma comum de pensar a arte (MORAES, 2009),

embora ele não especifique o que seria esse sentido de “comum”.

Inspirado na Cité des Arts, a FAAP criou a sua própria sede para residentes em

2005, sem, contudo, abandonar o seu programa na Cité. O edifício Lutetia é um

prédio histórico no centro de São Paulo, que abriga o Museu de Arte Brasileira –

MAB – e a FAAP Residências Artísticas, localizado em frente à Praça do Patriarca e

diagonal  à Prefeitura.  O  prédio de oito  andares  e  geminado a outros  dois  foi

projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e construído na década de 1920. Após

um período de reformas, a sede possui atualmente dez apartamentos de 69 a 79

m2, refeitório, espaços coletivos e área expositiva. Embora a estadia seja gratuita, o

artista precisa se manter durante o período que pode ir de dois a seis meses ou

buscar apoios extras para sua subsistência. Os residentes podem ser originários de

diversos países e inclusive do País, a única exceção é para moradores de São Paulo



[110]

que  estão  impedidos  de  terem  candidaturas  aceitas73.  Os  editais  são  abertos

semestralmente e doze candidatos são aprovados por ano. 

Não é obrigatório realizar uma exposição, mas é necessário receber o público nos

dias  de  open-studio  ou propor outro modelo de atividade com o contexto e o

público,  que pode ser desde apresentar uma palestra até ministrar um curso a

professores  e  alunos  da FAAP ou,  ainda,  algo direcionado ao público externo.

Devido ao ateliê de gravura,  alguns  residentes  relacionados  a  essa prática são

convidados a atuar justamente nele,  oferecendo cursos relacionados à gravura.

Paralelo  aos  editais  de  candidaturas,  eventuais  acordos  são  realizados.  Por

exemplo, acordos foram fechados com a 27ª Bienal de São Paulo, que teve como

tema justamente a questão da convivência, Como viver junto, e também com a 30ª e

31ª edições. 

73 Cf. FAAP/Residência Artística disponível em: 
http://www.faap.br/residenciaartistica/apresentacao.asp

Figura 15:  Fachada do edifício Lutetia – FAAP e Museu de Arte Brasileira, ao
centro do conjunto com três prédios no centro de São Paulo
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Dessa forma, a FAAP promove um programa de residências em que seus alunos e

professores podem se candidatar a uma estadia de seis meses na Cité des Arts,

assim como inaugurou a sua própria sede,  Residências Artística FAAP,  na qual

oferece dez apartamentos e estúdios coletivos como possibilidade de residência

para  artistas  no País.  Acordos  com outras  instituições,  como Goethe  Institut,

Consulado da França,  Centro Cultural  da Espanha,  Palais  de Tokyo,  Fundação

Japão e eventos como a Bienal  de São Paulo e o Festival  Videobrasil,  também

ocorrem,  encaminhando  artistas  estrangeiros  ao  Edifício  Lutetia.  Entre  eles,

podem ser citados:  Nicolas  Paris,  Leandro Tartaglia,  Lara Almarcegui,  Nicolas

Maigret e Ali Cherri.

Figura 16: Dormitório / ateliê da Residência Artística FAAP
no edifício Lutetia



[112]

2.4 Projeto Artist in Residence Goethe-Institut e Torreão

Lançado em 1997 pelo Goethe-Institut e o Torreão de Porto Alegre, o Projeto Artist

in Residence esteve em atividade até 2008. Foi uma parceria que durou onze anos

entre as duas instituições74 com o intuito de convidar artistas de nacionalidade

alemã para residirem pelo menos um mês na cidade75 e trabalharem no Torreão.

Tratava-se de um espaço expositivo onde ocorriam palestras e cursos orientados

para a arte contemporânea, além de funcionar como ateliê-arquivo-biblioteca dos

artistas fundadores Elida Tessler e Jaílton Moreira. Inaugirado em 1993, o Torreão

se caracterizava por ser um lugar amplo com diversas salas e possuir um terraço

que ocupava o segundo andar de um casarão antigo, próximo ao parque Redenção.

Subindo mais um lance de escada, havia uma torre, com aproximadamente 16 m2

de área, em que cada uma das quatro paredes possuía um conjunto idêntico de três

janelas  estreitas,  finalizadas  em  arcos.  Esse  espaço  arquitetônico  único  era

mensalmente ocupado por uma instalação ou intervenção realizada por um artista

convidado,  especificamente para ele.  Havia total  liberdade no desenvolvimento

dos projetos.  O diferencial  desse “cubo branco”  é que ele não era regido pelo

conceito de galeria que expõe pinturas nas paredes ou esculturas em pedestais e

sim, um espaço em que o ambiente era parte integrante do projeto dos artistas.

Alguns, inclusive, extrapolaram as medidas oferecidas pela torre e seus trabalhos

subiram pelas escadas, se lançaram pelas janelas abertas ou rebaixaram seu teto.

Ao todo,  oitenta e oito artistas,  inclusive alunos(as)  do próprio Torreão,  foram

convidados a desafiar essa arquitetura peculiar. Eles alteraram as atribuições físicas

dele, propondo outros usos e atribuindo novas memórias ao espaço.

74 Fica complicado atribuir o nome de “instituição” ao Torreão se comparado ao Goethe-Institut, 
financiado por órgão governamental e atuando em diversos países. O Torreão do início ao fim 
foi um espaço autônomo, mantido por dois artistas e professores e com uma estrutura bastante 
enxuta. Não havia uma equipe de estagiários ou funcionários organizando ações, sites, 
emitindo certificados, planejando eventos e o material didático era redigido por Jaílton 
Moreira, que propunha diversas atividades, desde leituras a viagens. Assim, cada um que 
quisesse participar contribuía com a sua parte. 

75 Os artistas dispunham de um apartamento na sede do Goethe-Institut em Porto Alegre, RS. 
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Além das intervenções, lá funcionavam os ateliês de uso coletivo, as orientações de

Jaílton Moreira,  organizadas em dias da semana,  e ainda os cursos,  as leituras,

projeção  de  filmes  e  as  conversas  abertas  ao  público  com  os  artistas  que

participavam das exposições, assim como outros eventuais convidados. Havia um

clima de liberdade no espaço, em que cada um poderia trabalhar em seus projetos

como achasse mais coerente ou instigante e, ao mesmo tempo, suscetível a trocas e

conversas com quem estivesse por ali. Tessler e Moreira (2008, n.p.) confirmam

essa  “[...]  convicção  do  Torreão  como  experiência  de  convívio  e  interlocução

constante em artes. Hoje [...], fica difícil mesurar a complexidade de resultados que

este convívio gerou.” Especificamente quanto às residências, eles comentam sobre

as  relações  que  se  estabeleceram entre  os  artistas  alemães  e  a  provocação de

interagir com o novo espaço: 

Cada  artista  que chega  a  Porto  Alegre,  com  a  sua  bagagem cheia  de
intenções e curiosidade provoca ressonâncias infinitas. O que acontece é o
embate imediato com o espaço que o Torreão oferece para a construção de
uma obra.  Em seguida acumula-se uma variedade de relações  entre o
artista e o contexto cultural da cidade. A linguagem da arte se interpondo
e dissipando as barreiras do idioma, aproximando universos e contextos
que numa primeira vista parecem muito distintos. (TESSLER; MOREIRA,
2008, n.p.)

 

Figura 17: Vista da fachada do Torreão, que ocupava o
último andar e a torre da casa.
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Os residentes também estabeleciam contato com os(as) alunos(as) do Programa

de pós-graduação em artes,  PPGAV – UFRGS,  onde ocorriam os Seminários de

Pesquisa em Artes Visuais, no qual eles eram convidados a apresentar seus projetos

e processos de criação, pois aos coordenadores do Torreão, aquilo que estava em

andamento interessava tanto quanto a obra acabada.  Nas palavras de Tessler e

Moreira (2008, n.p.) “O durante nos interessa, não propriamente aquilo que faz

durar, mas o que concerne a um instante essencial de contato e fricção: arte e lugar,

ideia e realização, espaço e tempo. Arte enquanto ensaio e o ensaio como surpresa

[...]”. Embora o durante fosse visto como algo muito importante, alguma realização

(instalação, ação, intervenção, performance, etc.) dos residentes era esperada por

ambos, Goethe e Torreão. 

De fato, os dez artistas montaram na torre diversas intervenções que dialogaram

com o  espaço em maior ou  menor  evidência.  Jochen  Dietrich  transformou o

iluminado Torreão em uma câmara obscura (1999), obstruindo a luz das janelas.

Exceto pela luz que passava por um pequeno orifício no meio de cada um dos doze

relógios  despertadores  que,  posicionados  à  frente  de  cada  janela,  replicavam

imagens do exterior para dentro da sala, refletidas de cabeça para baixo sob folhas

de papel vegetal. De acordo com Dietrich, uma máquina fotográfica analógica e o

saudoso  relógio,  com  sinos  e  tique-taque,  tem  muito  em  comum,  pois  são

aparelhos mecânicos que medem a passagem do tempo. 

Em situação oposta, Anja Schrey abriu as janelas para o sol entrar e, ao subir em

um  pequeno  tablado  de  fórmica  negra  e  brilhante,  tornou-se  uma  escultura

(2007). A artista permaneceu de pé olhando para o vazio durante algumas horas.

Em pequenos televisores  defasados,  dispostos nos banheiros  do Torreão,  eram

transmitidas performances anteriores dela, silenciosas e pensativas sobre o corpo

feminino. Schrey, conhecida por seus desenhos de grandes formatos feitos a lápis,

em que  a  principal  presença  é  ela  mesma,  sempre  em  destaque sobre  fundo

branco, propôs a performance como a melhor forma de ocupar a torre. Afinal, sua

ação fez  sentido,  pois  pendurar um desenho ali  não condizia  com a natureza
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daquele espaço e nem com os propósitos de seus organizadores. 

Em 2006, outra artista, Agnes Meyer-Brandis (Fig. 18), convidou o público visitante

a  interagir  com  suas  descobertas  curiosas  e  pseudocientíficas  a  respeito  do

universo sonoro do nosso entorno, na realidade, pouco percebido. Ela transformou

a torre em um laboratório de pesquisas, em que objetos comuns, como um funil de

plástico colorido que captava sons contidos dentro de taquaras e outros elementos.

Eduardo Veras, após ter entrevistado todos artistas durante uma década, sintetiza

as residências ocorridas:

Cada  um  deles  e  todos  juntos,  cada  um  a  sua  maneira,  artistas  em
residência,  viajantes  contemporâneos,  convidam  o  porto-alegrense  a
perceber que a paisagem que ele julga conhecer tão bem – o dentro e o
fora, o interior e o exterior, o grande e o pequeno, os quartos antigos e os
novos, o corpo e o espaço – talvez lhe seja estranha. É um convite para que
o anfitrião se faça viajante em sua própria casa. (VERAS, 2008, n.p.)

    

O Torreão encerrou suas atividades em 2009 e, por conseguinte, a parceria com o

Goethe-Institut.  Muito  embora  o  Projeto  Art  in  Residence tenha  terminado,  o

Instituto  continuou  mantendo  atividades  de  residência  que  assumiu  outras

formatações  nos  anos  subsequentes,  como  convites  feitos  a  curadores  e

bibliotecários, por exemplo.   

Figura 18: Agnes Meyer-Brandis durante a residência em Porto Alegre, 2006
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De  certa  forma,  as  residências  ocorridas  em  parceria  com  o  Goethe,  apenas

tornaram mais evidente aquilo que vinha ocorrendo nas exposições mensais do

Torreão, pois a dupla de professores convidava artistas que chegavam na cidade

para conhecer o espaço,  montar seus projetos,  conversar com outros artistas e

também realizar cursos  ou  palestras,  o  que  envolvia  uma permanência  de no

mínimo uma semana no ateliê. Até mesmo os artistas convidados que viviam na

cidade também precisavam olhar o Torreão sob um novo ângulo e pensar um jeito

de ocupar o espaço, sem contudo deixar de conversar com sua própria produção.

Sem dúvida, isso vai ao encontro do comentário de Veras sobre ser viajante em sua

própria casa. Vale fazer uma referência ao livro de Xavier de Maistre,  Viagem à

roda do meu quarto,  em que o personagem principal estabelece uma expedição

fictícia pelo espaço onde reside explorando desde o mobiliário até lembranças de

sua vida e das quais ele comenta com o leitor. 

Essa  articulação de  convidar  artistas,  principalmente  brasileiros,  mas  também

estrangeiros, para que ocupassem o espaço do Torreão contribuiu para tornar o

lugar uma referência nacional no pensar, produzir e discutir arte contemporânea

no País. Situação essa que foi ainda mais intensificada após a primeira Bienal do

Mercosul,  realizada em 1997,  em que artistas,  curadores e visitantes da Bienal

passaram a incluir o endereço da rua Santa Terezinha na rota de locais voltados à

arte e interessantes de serem conhecidos na cidade. 

Após dezesseis anos de atividades, a repercussão dessa iniciativa e a importância

do espaço foi avaliada por Veras (2009, p. 1): “O Torreão cresceu simbolicamente:

abriu caminho para espaços similares, como o Alpendre, de Fortaleza, o Capacete,

do Rio,  e o Atelier Subterrânea,  de Porto Alegre [...]”,  sendo ainda convidado a

participar da mostra  Panorama do MAM-SP, em 2005, e ser homenageado com

evento e publicação pela UERJ, no ano anterior do seu encerramento.  
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2.5 Capacete Entretenimentos

A residência Capacete é uma iniciativa de Helmut Batista criada em 1998, a qual

foram aderindo outros artistas e teóricos para ativar o circuito artístico do Rio de

Janeiro frente a um cenário internacional. O intuito da residência é promover mais

a  reflexão  sobre  a  arte  contemporânea  do  que  uma  produção  plástica,

propriamente dita. Sua sede está localizada em uma casa no bairro da Glória, que

possui  um  apartamento  equipado  para  os  interlocutores  convidados,  uma

biblioteca, um pequeno espaço multifuncional, um espaço expositivo flexível, uma

sala de aula, salas polivalentes, um jardim e duas cozinhas, sendo uma ao ar livre.

Além dessa estrutura, oferece como hotel uma casa onde artistas são hospedados

durante sua visita ao Rio de Janeiro, no bairro Santa Teresa. A outra sede fica em

São Paulo em um apartamento no emblemático edifício Copan, onde são feitas

reuniões, workshops e palestras76. 

76 Cf. Capacete Entretenimentos, disponível em: http://capacete.org/ Acesso em: 21 nov. 2015

Figura 19: Vista da parte interna de Capacete
Entretenimentos no bairro Glória no Rio de Janeiro.
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Capacete se propõe a oferecer ao candidato uma formação continuada de dez

meses de atividades e seu programa é flexível,  mesmo assim proporciona nove

seminários ministrados por tutores brasileiros e estrangeiros, que atuam em outras

instâncias  como  arte,  filosofia,  sociologia,  arquitetura  e  crítica  de  arte.  Os

seminários têm a duração de no máximo cinco dias e cada palestrante costuma

fazer uma conversa aberta ao público. Além disso, outras atividades e eventos são

organizados ao longo do ano com conferencistas convidados. Nomes como Andrea

Fraser,  a dupla Bik van der Pol,  Cristoph Keller,  Suelny Roelnick,  Jorge Menna

Barreto,  Amilcar  Packer  e  Ricardo  Basbaum  costumam  participar  como

interlocutores da residência. Não apenas a programação é intensa, como também o

artista deve dispor de oito horas semanais para cumprir um expediente, que pode

ser atendimento na biblioteca, organização de eventos e cursos, manutenção do

site, tradução de textos e outras atividades discutidas pelo grupo de residentes. Em

sua residência de quatro meses, Daniele Marx77 explica que participou do projeto

Aula, no qual ela estabelecia através de uma oficina diálogo com jovens artistas. Ela

comenta sobre seu projeto:

Muitas vezes meu trabalho conecta-se com o contexto, com a vida,
com as pessoas. No caso do Capacete tinha o desejo de vivenciar o
“mito antropofágico de um país tropical”,  por isso o contexto foi
muito importante,  mais que a preocupação em gerar um produto
final realizei uma série de conversas informais com uma parcela da
comunidade  carioca.  As  conversas  serviram  apenas  como
instrumento de pesquisa.  

De  acordo  com  o  site do  Capacete  Entretenimentos  (2015),  o  programa  de

residência funciona na prática artística e no campo da curadoria. A ideia é que os

residentes  trabalhem  em  processos  colaborativos,  reunidos  em  situações

contextuais,  interdisciplinares e discursivas sobre seus projetos  de pesquisa ou

envolvidos na produção de seus trabalhos. Muito embora o programa não exija do

residente a conclusão de um projeto ou trabalho final, é solicitado o engajamento

nas  atividades  oferecidas  e  discutidas,  visando possibilidades  de trocas  com o

77 MARX, Daniele. Depoimento: 19 de outubro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice C.
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contexto local. Algumas residências não terminam ao final do período, caso o(a)

artista necessite de mais tempo ou o projeto desenvolvido por ele(a) dependa de

fatores externos.

O programa anual da residência sugere que um projeto coletivo seja concebido

pelos  residentes,  podendo  assumir  diversos  formatos  durante  o  ano,  como

performances, publicações, seminários, apresentações e exposições. Mesmo assim,

esse  projeto  não  tem  a  carga  de  obrigatoriedade,  é  algo  discutido  entre  os

participantes e a equipe pedagógica, de cada nova edição.

A proposta da equipe de Capacete (2015, n.p.) se propõe a congregar uma série de

objetivos enquanto residência. Entre eles pode-se citar que fundamentalmente eles

querem propiciar um novo modo de agir no sentido de “instigar a sensibilidade

coletiva” e pensar como a sociedade vem reproduzindo seus atos dentro de um

processo acelerado resultante do capitalismo,  e  como as  relações  de  trabalho,

convivência  e  troca  podem  ser  questionadas  e  modificadas.  A  residência  no

Capacete também busca “Promover a investigação interdisciplinar no âmbito das

diferentes  esferas  do social,  por meio  da  criação de um fórum para  o debate

público contínuo e a troca, relacionados às práticas estéticas contemporâneas e a

questões  sociopolíticas”.  Para  isso,  eles  buscam  “[...]  manter  um  arquivo

especializado  e  um  banco  de  dados  sobre  as  práticas  culturais  locais  e

internacionais,  incluindo  publicações,  dossiês,  material  de  exposições  e  de

seminários, e um web site”.  A residência também ambiciona “Criar um ambiente

que seja acessível aos participantes de diferentes origens econômicas, ajudando a

financiar  as  suas  despesas  de  subsistência  e  participação  no  programa”,

principalmente para proporcionar trocas intelectuais e práticas entre os residentes

e a comunidade onde ela está inserida. Há ainda uma relação amigável de Capacete

junto a uma rede internacional de iniciativas semelhantes, em termos de condução

dos assuntos abordados ou autogestionados. Por fim, Capacete pretende “Operar

de forma sustentável e ambientalmente consciente, promovendo a conscientização

por meio de eventos específicos [...]” (CAPACETE, 2015, n.p.)   
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Além da  residência  de  longa  duração,  outras  iniciativas  são  desenvolvidas  na

Capacete Entretenimentos,  embora elas ocorram de forma esporádica ou sem a

necessidade  de  uma  continuidade.  Um  desses  projetos  é  a  residência  móvel,

Road / Boat, em que um grupo de artistas participa de uma pesquisa artística que

leva em conta o deslocamento, pois ela acontece em algum lugar no continente

sul-americano. Programações levando em conta a exibição de cinema e vídeo são

recorrentes, denominadas Cinema Capacete, assim como há um grupo de estudos

contínuo, chamado  Máquina de escrever, que discute a escrita crítica e questões

sobre curadoria. Outros projetos relacionados à educação também ocorreram na

Capacete, como a Universidade de Verão, com oficinas e palestras. Para a próxima

residência está previsto o Programa 2017 em Atenas que acontecerá na cidade da

Grécia,  de março a  dezembro,  prevendo uma passagem da documenta 14,  em

Kassel. 

Nesses quase vinte anos de atividades, em torno de 400 profissionais colaboraram

com  uma  das  mais  antigas  residências  de  âmbito  internacional  da  América

Latina78.  Alguns materiais  resultaram dessas atividades,  como o livro  Capacete

para ler,  contendo textos produzidos por residentes e um diálogo entre Helmut

Batista e Leonor Antunes,  publicações de artistas,  livros,  jornais,  exposições  e

roteiros  para  peças  de  teatro.  Uma  passagem  do  texto  a  seguir  comenta  as

transformações  que  foram ocorrendo  com  a  residência:  “Capacete  passou  por

diversas fases de reestruturação,  questionando a própria função do formato de

‘residência’ dentro do contexto local, adaptando-se às exigências de projetos cada

vez mais complexos e inserindo-os em diferentes lógicas e localidades” (BIENAL

DE SÃO PAULO, 2010, p. 423).  

Ao avaliar o valor que Capacete Entretenimentos estipula pela residência anual, R$

40.000,00  (2016),  sendo  que  nesta  quantia  não  estão  incluídos  custos  com  a

moradia e  gastos  pessoais,  o  candidato pode se sentir desencorajado antes  de

78 Cf. Rumos Itaú Cultural 2015-16, disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/explore/rumositaucultural/ Acesso em: mar. 2016 
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encaminhar  uma  proposta.  De  qualquer  forma,  a  equipe  da  residência  se

compromete a buscar captação financeira junto com o artista para cobrir pelo

menos 85% desses custos, sobrando ao residente selecionado o comprometimento

de pagar os 35% restantes, R$ 6.000,00, por conta própria durante o ano. Isso para

aqueles casos em que o artista não conseguiu previamente o valor de captação para

pagamento integral  da residência,  pois  muitos  estrangeiros  chegam ao Rio de

Janeiro com a previsão de custos quitada por fundos de incentivo.

De 2000 a 2002, Capacete se uniu a outro projeto, o Agora, que foi organizado por

três  artistas:  Eduardo  Coimbra,  Raul  Mourão  e  Ricardo  Basbaum.  Juntos,

realizaram diversas exposições, entre elas a Hotel Love’s House com curta duração e

que teve como cenário um motel discreto na Lapa, na capital fluminense, onde

ocorreram também seminários e o lançamento da revista de arte Item.

Em 2010, a equipe de curadores, Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos, da 29ª Bienal

de São Paulo convidou Capacete para formar uma parceria conjunta nos eventos

do educativo e propor encontros de discussão relacionando arte contemporânea a

questões políticas. O texto apresentado e assinado por Capacete no catálogo da

Bienal mostra as intenções de criar um grande fórum de conversas entre artistas e

plateia:

CAPACETE parte do princípio de que os eventos mais importantes para a
produção  de  sentido  acontecem  nos  “entre-espaços”  e  “entretempos”,
apresentando-se  de  modos  flutuantes  e  instáveis  e  sendo,  portanto,
imprevisíveis e incontroláveis. Pode o café da amanhã, por exemplo, ser o
fórum central de convergências de ideias e trocas? Ou sempre foi ele, de
fato, o nervo central desses encontros e permutas? CAPACETE se ocupa
em propor,  de modo contínuo e desde os lugares os mais inesperados,
trocas não lineares e não hierárquicas. (BIENAL DE SÃO PAULO, 2010, p.
422)

Dois eventos fizeram parte da programação: o primeiro com palestras e oficinas,

em  que  participaram  mais  de  sessenta  e  quatro  convidados  entre  artistas,

curadores  e  críticos  reunidos  em pequenos  grupos,  e  o  segundo,  Máquina  de
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Responder, no qual um edital foi aberto convocando de dez a quinze participantes

para atuarem em uma “mesa de trabalho” coletiva junto com a equipe de tutores de

Capacete,  que durante nove meses  discutiria  algumas questões  colocadas  pela

equipe curatorial da Bienal, com o intuito de pensar “[...] o texto como matéria

primeira de reflexão e intervenção, essas oficinas são um laboratório de discussão e

produção para gerar um manancial crítico e qualitativo relacionado ao evento e ao

público desta Bienal.”  (BIENAL [...],  2010,  p.  422).  Além de ingressar a lista de

eventos da Bienal,  treze artistas concluíram residência na sede em São Paulo e

doze  na  do  Rio  de  Janeiro,  entre  brasileiros  e  estrangeiros.  O  projeto  previa

conectar as pesquisas realizadas pelos residentes, curadores e críticos convidados

“[…] inserindo-os na lógica do imprevisível”.79 (BIENAL [...], 2010, p. 423)        

 2.6 Instituto Sacatar

A bela Ilha de Itaparica inserida na Baía de Todos os Santos,  em Salvador,  é o

entorno da sede do Instituto Sacatar que ocupa um terreno de 9.000 m² e está em

funcionamento desde o ano 2000, recebendo seus primeiros residentes em 2001.

Dentro do jardim situam-se as casas e as demais dependências.

A casa principal tem cinco suítes, uma grande cozinha, uma biblioteca e diversas

outras salas no entorno de um pátio central. A floresta nativa ainda abriga macacos

saguis e persiste um resquício de mangue em 175 m de praia pouco movimentada.

A área possui cinco edificações com a sede da administração, uma oficina, dois

estúdios com jardins internos e um estúdio com vista para o mar.

79 Cf. lista completa dos artistas residentes: Bienal de São Paulo – 29ª: Há sempre um copo de 
mar para um homem navegar / curadores Agnaldo Farias, Moacir dos Anjos. São Paulo: 
Fundação Bienal de São Paulo, 2010. p. 424. 
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Entre os objetivos principais da residência podem ser listados alguns a seguir:

oferecer um lugar onde os artistas possam conviver e criar; facilitar a interação e a

colaboração dos artistas com a comunidade; aumentar a visibilidade e o impacto

cultural tanto na cidade de Salvador, quanto no país, como um todo; estimular a

arte nos primórdios do momento onde o processo criativo se origina.

Apesar da localização privilegiada, a área onde se encontra a edificação estava em

processo de abandono quando foi  adquirida para servir de residência artística.

Apesar de seus 50.000 moradores, a ilha perdeu o status de local frequentado pela

elite financeira de Salvador,  que se deslocou para as praias do litoral  norte do

estado e hoje amarga uma sensação de decadência. Por outro lado, se trata de um

ambiente provido de intensa natureza,  o que propicia  ao instituto sugerir aos

residentes que abandonem o estilo de vida urbano e procurem aliar uma prática

artística  mais  “primitiva”  aos  seus  projetos,  evitando a  utilização de aparelhos

eletrônicos ou alta tecnologia. Evidentemente, que isso não acontece em boa parte

dos casos, porque muitos dos residentes trabalham com vídeo e fotografia. 

As residências são oferecidas em períodos de seis a doze semanas para candidatos

de qualquer nacionalidade. O Instituto Sacatar detém o atributo de ser a primeira

Figura 20: Vista da casa principal da Residência Sacatar na
Ilha de Itaparica. Foto de Taylor van Horne
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residência internacional para artistas estabelecida no País80.  A organização não

governamental e sem fins lucrativos foi fundada por dois norte-americanos, Mich

Loch  e  Taylor  van  Horne,  que  desejavam  propiciar  um  espaço  físico  para

residências internacionais em um país com histórico recente dessa atividade. 

Em termos de organização,  o Instituto Sacatar oferece aos residentes moradia,

alimentação e estúdios para trabalho, em um ambiente bastante imersivo, mas não

confinado,  pois  como  eles  sugerem,  o  cenário  ao  redor  é  convidativo  para  a

socialização. O instituto comunica aos futuros residentes que é comum alguma

ação interativa com a comunidade em maior ou menor grau e  também estão

previstas visitas da comunidade no Sacatar e vice-versa. Apesar dos artistas terem a

sua disposição transporte local (ida e volta para Salvador), não há uma ajuda de

custos para gastos com materiais de trabalho ou montagem de exposições, assim

como os residentes não recebem acompanhamento curatorial, crítico ou teórico.

A residência não solicita que seja produzido um resultado, mas solicita que seu

logotipo  seja  colocado  em  materiais  impressos  na  divulgação  dos  trabalhos

realizados durante o período em que o artista permaneceu na residência. Também

não há  obrigatoriedade de  exposições  individuais  e  coletivas,  mas  vernissages

costumam ocorrer, assim como a prática do open studio.

Cabe citar Augusto Albuquerque (2014), gerente do Instituto Sacatar, sobre a não

exigência de resultados materiais: “[...] reconhecemos o papel de “incubadora” de

novas ideias, estéticas e o papel de catalisador criativo exercido pelas residências ao

oferecer aos seus artistas tempo e condições para que eles possam dedicar-se à sua

produção artística”. Ele continua: 

Esses fatores, que podem parecer comezinhos aos observadores distantes,

80 Tanto Capacete quanto Instituto Sacatar auto denominam-se a primeira residência artística 
internacional estabelecida no Brasil. Isto é curioso, pois uma iniciou suas atividades em 1998 e 
a segunda em 2001. O fato é que Capacete realizou projetos com dois artistas estrangeiros, 
Andrea Fraser (EUA) e Marcel Dzama (Canadá) já no seu primeiro ano de atividades. Nesse 
sentido, o Instituto Sacatar, mesmo que tenha inaugurado uma estrutura visando tornar-se 
uma residência internacional, deveria explicar melhor qual o enfoque nessa atribuição.  
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implicam  geralmente  num  crescimento  exponencial  da  produção  dos
artistas  participantes  e  mesmo  quando  não  se  refletem  na  produção
imediata,  subsidiam o  pensamento e a inspiração por longos períodos.
(ALBUQUERQUE, 2014, p. 99)

Precisar  a  origem  da  produção  artística  buscando  relações  entre  causas  e

consequências é uma tarefa complexa, por isso Albuquerque vê a residência como

um espaço de reflexão tanto quanto de realizações. Ele complementa a situação

complexa em que os artistas se encontram diante das exigências que apoiadores e

patrocinadores exercem sobre eles na maioria das vezes e que nas residências nem

sempre são tão evidentes: 

Atualmente, uma grande dificuldade é o enquadramento das propostas de
residência, sobretudo quando não estão atreladas a um resultado concreto
imediato para os editais  públicos,  ou,  na área privada,  que gere a tão
desejada visibilidade a fim de despertar o interesse de patrocinadores em
potencial. (ALBUQUERQUE, 2014, p. 100)

Uma vez que os quinze artistas selecionados por temporada, podem estar ligados à

dança, música, literatura, artes plásticas, teatro, circo, performance, audiovisual e

curadoria e suas transversalidades, nem sempre um resultado material é esperado. 

Em  pouco  tempo  o  Instituto  Sacatar  alcançou  grande  reconhecimento

internacional, o que gerou um alto volume de inscritos (mais de 500) no processo

seletivo, que ocorria de dois em dois anos e em duas etapas. A etapa inicial “cega”,

analisava  apenas  o  conteúdo  das  propostas,  eliminando  a  grande  parte  dos

candidatos.  Uma segunda lista era avaliada levando em consideração a carreira

profissional,  idade  e  outros  aspectos  do candidato,  estabelecendo de  30  a  40

semifinalistas.  Estes  eram  entrevistados  por  uma  comissão  formada  pelos

funcionários do Sacatar e sua diretoria, escolhendo, ao final, de onze a 16 artistas

por ano.  Esse processo ocorreu até 2014,  quando as candidaturas diretas foram

interrompidas por convênios criados com instituições parceiras do Sacatar. Este

ano, pelo menos quatro delas possuem acordos com a residência internacional:
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Prêmio Pipa, SP-Arte,  Africa Centre e Fundação Cultural do Estado da Bahia –

FUNCEB, que oferecem a residência como forma de prêmio ou edital, de acordo

com os critérios estabelecidos pelas próprias instituições promotoras. De qualquer

forma, o Instituto Sacatar funciona continuamente iniciando suas atividades após

o Carnaval e oferecendo aos artistas quatro sessões anuais de oito semanas, em

média, com intervalos de quinze dias.

2.7 Bolsa Luiz Aranha – Fundação Iberê Camargo

A  Bolsa  Iberê  Camargo,  como  é  mais  conhecida,  oferecia81 um  período  de

residência  no  exterior,  uma  residência  de  trabalho  no  ateliê  de  gravura  da

Fundação, com sede em Porto Alegre, e a inclusão de projetos digitais inéditos no

site da instituição pelos artistas selecionados em cada categoria.

A Bolsa Iberê Camargo foi criada em 2001 com o objetivo de “fomentar a produção

artística  contemporânea  nacional,  incentivar  atividades  de  intercâmbio  e

aprendizagem e contribuir para a formação e aprimoramento de jovens artistas”

(FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, 2016). O programa concedia, via edital público,

residências de curta duração em instituições internacionais para artistas brasileiros

ou estrangeiros, moradores no País há mais de cinco anos. 

Paralela à residência no exterior, a Fundação também selecionava seis artistas para

desenvolverem projetos especiais para o web site da instituição e um artista para

participar do Programa  Artista Convidado do Ateliê de Gravura.  A seleção dos

contemplados  era  feita  por  um  júri  composto  por  profissionais  brasileiros  do

campo  das  artes  visuais  e  avaliadores  selecionados  pelas  instituições  que

81 Em reportagem recente no Jornal Zero Hora (2016), a direção prevê uma série de cortes nos 
gastos da instituição, sendo que os programas de residências já havia sido afetados. A Bolsa 
Luiz Aranha encontra-se desativada desde 2015, sem previsão de retorno. 
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receberiam  os  artistas.  Assim  como  o  programa  de  residências  do  Festival

Videobrasil, a Bolsa oferecida pelo edital da Fundação disponibilizava residências

em locais bem diversificados,  raramente repetindo uma mesma oferta de local.

Alguns se tratavam de locais específicos de residências, como o Gasworks, a Cité

des Arts e o Kiosko, outros, por fazerem parte de uma grande instituição de ensino,

eram mais voltados a inserir o artista em um ambiente de formação artística, como

é o caso da Universidad Torcuato di Tella, em Buenos Aires (AR). 

O  nome  oficial  do  programa  de  residências  –  Bolsa  Luiz  Aranha,  é  uma

homenagem ao mecenas que incentivou Iberê Camargo no início de sua carreira

artística durante estadia no Rio de Janeiro. A Bolsa já contemplou 130 artistas e

estabeleceu parcerias com 19 instituições culturais estrangeiras82.

O  programa de residências  da Bolsa privilegiava contemplar com a viagem ao

exterior artistas que tinham realizado poucas exposições individuais e coletivas.

Visivelmente sendo mais voltado para a formação do artista em início de trajetória

profissional, uma vez que fazia um convite a ela ou ele para desbravar um novo

território, uma nova cidade, uma nova realidade com língua e cultura diferentes.

Em um momento da vida em que o artista não possui obrigações sociais, como

emprego, carreira docente ou outras amarras afetivas, como filhos pequenos. 

Nos primeiros anos da Bolsa, a cada edição do prêmio, era contemplado apenas um

artista com direito a viagem. A partir da quinta edição, em 2005, foram oferecidas

duas  viagens  a  locais  diferentes  e  na  edição  de  2013,  três  artistas  fizeram

residências  no  exterior.  Após  o  retorno,  eles  eram  convidados  a  fazer  uma

apresentação na sede da fundação para comentar junto ao público como havia sido

82 Vale conferir a lista de instituições que fizeram parte da rede de resdiências: Kuenstlerhaus 
Bremen (Alemanha), El Basilisco (Argentina), RIAA (Argentina), Universidad Torcuato di Tella 
(Argentina), Kiosko (Bolívia), CRAC Valparaíso (Chile), lugar a dudas (Colômbia), Casa de 
Velázquez (Espanha), Art Institute of Chicago (EUA), Blanton Museum of Art (EUA), The 
Bronx Museum of Arts (EUA), SOMA (EUA), Cité Internationale des Arts (França), Ecole de 
Beaux-Art (França), London Print Studio (Inglaterra), Gasworks (Inglaterra), MAMbo (Itália), 
Sala de Arte Publico Siqueiros (México), Galeria Garash (México) e Maus Hábitos (Portugal). 
(FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, 2016, n.p.)
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a experiência e mostrar quais projetos haviam sido produzidos durante a estadia.

Além disso,  era solicitado aos artistas  que entregassem um relatório completo

sobre a produção intelectual e material desenvolvidos, com registro das atividades.

Deve-se ressaltar que a Fundação não solicitava no edital que o artista residente

doasse um trabalho como objeto de troca em seu retorno.  No entanto,  estava

previsto que nas residências ocorridas no ateliê de gravura parte da produção do

artista ficaria de posse da instituição como forma de aquisição ao acervo, prevendo

a exibição dessas gravuras em futuras exposições, como de fato vem ocorrendo. 

Pelos comentários e relatórios disponíveis no site da instituição é possível verificar

que os programas foram determinantes para a formação dos artistas,  inclusive

profissional,  abrindo portas para novas possibilidades de exposições em outras

instituições.  Alguns  deles  retornaram à  cidade da  residência  para  estudar  em

outras instituições de ensino ou para participar de exposições no exterior.  Um

desses  casos,  foi  da  artista  gaúcha  Glaucis  de  Morais,  que  não  só  realizou

mestrado integral na Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, como também retornou à

Cité des Arts alguns anos mais tarde, após ter realizado sua primeira residência

através da Bolsa Iberê Camargo.

2.8 Exo experimental org.

O EXO experimental org. foi uma plataforma de pesquisas entre arte, arquitetura,

urbanismo,  filosofia e relações  contextuais  que ocorreu entre 2002  e 2007  em

apartamentos do Edifício Copan, com localização privilegiada no centro de São

Paulo.  O espaço era dirigido pela arquiteta brasileira Lígia Nobre e pela belga

Cécile Zoonens que organizaram uma série de seminários, conversas, exposições,

oficinas e publicações. Em 2003, a EXO estabeleceu a primeira residência artística

na capital paulista que durante três anos e recebeu vinte e sete residentes, entre



[129]

artistas,  teóricos  e  curadores,  sendo  que  apenas  dois  eram  brasileiros.  Isso

demonstra que, apesar de ser um espaço reduzido fisicamente a um apartamento,

e autogerido apenas por elas, havia uma forte vocação no período em convidar e

oferecer uma estrutura para que estrangeiros  pesquisassem no País.  Conforme

consta no arquivo online: 

A Exo experimental org. configurou-se como um ponto de encontro para
artistas e autores que desejavam se inserir, pesquisar, produzir trabalhos
artísticos  e  reflexões  sobre  a sociedade brasileira,  e  particularmente a
metrópole de São Paulo. No âmbito deste programa, os residentes tiveram
a  oportunidade  de  compartilhar  pesquisas  e  conhecimentos,
desenvolvendo  projetos  individuais  ou  colaborações  com  agentes  e
instituições da vida cultural, social, acadêmica local e de outras cidades
brasileiras. (EXO, 2015, n.p.)

    

As  residências  duravam  de  um  a  três  meses  e  possuíam  um  “[...] enfoque

transdisciplinar incluindo artes visuais, audiovisual, cinema, fotografia, sociologia,

arquitetura  e  urbanismo”  e  contemplavam  ainda  “[...] encontros  públicos  e

apresentações de trabalhos” (EXO, 2015, n.p.). Além disso, os residentes receberam

“[...] um  acompanhamento  flexível  e  dinâmico  para  suas  inserções  no  meio

cultural local,  conforme  as  especificidades  de  cada  projeto  e  das  parcerias  e

apoios”.  (EXO,  2015,  n.p.)  A  indicação  de  um  “acompanhamento  flexível  e

dinâmico” também transparece o fato de que os residentes precisavam circular por

lugares específicos e estabelecer diálogos com determinadas pessoas ou grupos,

para que pudessem colocar em ação as ideias e propostas.

A EXO firmou convênios e parcerias com outras instituições como uma forma de

receber apoios que viabilizariam a chegada dos residentes ao País. Sem esse apoio

dificilmente  a  EXO poderia  atuar  em  um  a  área  de  abrangência  tão  ampla,

contemplando artistas  e teóricos vindos de países  da África,  América Latina e

Europa83. 

83 Entre as parcerias e apoios firmados com exo podem ser citados: Consulado Geral da França em
São Paulo, Ville de Paris / AFAA (Ministério de Relações Internacionais, França), Goethe 
Institut – São Paulo e FRAME (Finish Fund for Art Exchange – Finlândia), Conseil de Arts du 
Canada, Consulado Geral dos Países Baixos em São Paulo, Embaixada do México no Brasil, 
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Figura 21: Vista interna do apartamento da Exo Residência
no Ed. Copan, 2004. Foto: Cécile Zoonens/exo

Algumas exposições e seminários que ocorreram por iniciativa da EXO valem ser

comentadas,  como a exposição,  seguida de uma publicação e mesa redonda, a

respeito  de  SITUAÇÕES REAIS,  que ocorreu no  Paço das Artes,  em São Paulo

(2003),  reunindo  curtas  e  longas-metragens,  instalações  e  fotografias  com

curadoria  de  Catherine  David  e  Jean-Pierre  Rehm.  Já  ÁFRICA-MUNDOS

Residências Contemporâneas, se tratou de um projeto com duração de dois anos

(2004-2006)  e  teve  um  processo  continuado  de  encontros,  publicações  e

residências  que permitiram o compartilhamento de conhecimentos,  modos  de

resistência e discursos críticos. Por último, um projeto de discussão das práticas

estéticas contemporâneas,  São Paulo S.A.,  compreendeu atividades em diversas

datas e locais,  incluindo pesquisas,  residências,  percursos,  trajetos,  mostras de

filmes, debates, oficinas cujos desdobramentos foram apresentados sob formatos

de simpósios nomeados “situações”  e que ocorreram uma por ano: Situação #1

Copan, Ressonância Sevilha UNYA, Situação #2 Abordagens Urbanas e Situação #3

Prince Claus Fund (Holanda) e Rumos Artes Visuais Itaú Cultural, edifício Copan, Centro 
Universitário Maria Antonia – USP (SP) e Capacete Entretenimentos (RJ). Disponível em: 
http://arquivoexo.org/ 

http://arquivoexo.org/
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Estética e Política.  A documentação foi  apresentada em uma série de encartes,

publicações e também exposições. 

A  EXO experimental org.  terminou suas atividades e,  consequentemente, a sua

residência em 2006. No entanto, um web site84 na forma de arquivo, contemplado

com apoio da Funarte,  foi  disponibilizado desde 2013 contendo o percurso das

principais atividades realizadas, assim como informações relevantes e detalhadas

dos projetos de caráter mais documental. Essa iniciativa demonstra a importância

de preservar esses documentos e registros tão deléveis pertinentes aos programas

de residências,  como conversas,  produções  intelectuais  e  experiências  as  mais

diversas,  que  nem  sempre  assumem  uma  materialidade.  Corre-se  o  risco  de

extravio  dessas  informações  como  manancial  crítico  quando  elas  não  são

organizadas  na  forma  de  publicações,  documentários  e  sites,  entre  outros

dispositivos de apresentação.

2.9 Considerações sobre os primeiros programas de residências

Pode-se observar na formação das primeiras residências no País que houve tanto

um amadurecimento de seus propósitos quanto uma readequação de proporções

para que elas pudessem se tornar viáveis e duradouras. De forma significativa, e a

título de exemplo comparativo, entre a primeira proposta, a Aldeia de Arcozelo, e a

proposta de Residência Artística da FAAP,  além de estarem separadas por três

décadas,  a  primeira  ainda  estava  inserida  em  um  período  de  regime  militar,

enquanto a segunda foi criada posteriormente a 1985. A Residência se beneficiou

de um momento de  abertura política e econômica,  que facilitou,  em parte,  os

trâmites burocráticos nos deslocamentos dos residentes para a França. Também

84 Cf. EXO disponível em: http://arquivoexo.org/
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um cenário econômico mais estável, com cotação mais baixa do dólar, franco e em

seguida euro, assim como um maior acesso às informações, decorrente do uso das

plataformas digitais, contribuíram para impulsionar e estabelecer o programa da

FAAP na Cité des Arts. Evidentemente que, quanto à proporção, seria impossível

comparar a administração de um estúdio de 42 m2 na Cité com uma área de 10 mil

m2 da Aldeia de Arcozelo, pois as demandas são muito distintas.  

A coordenação do curso de Artes da FAAP, uma faculdade privada,  sabe que é

preciso manter-se atualizado com o sistema da arte para atrair futuros estudantes

de graduação em um curso pago. Oferecer a residência na Cité, possivelmente um

investimento com valor bem alto, funcionou como um atrativo ao curso, e que,

inclusive, deve ter gerado uma maior respeitabilidade da instituição junto ao meio

acadêmico. É claro que não se trata de concentrar os méritos apenas no programa

de residência, outros aspectos atuam de forma majoritária em relação ao curso de

Artes Visuais, como corpo docente e currículo didático.   

A Aldeia de Arcozelo foi  criada em um momento pouco favorável  a iniciativas

artísticas de grande porte e não havia à época a legislação para cedência fiscal, Lei

Sarney, que poderia ter contribuído e facilitado o acesso aos recursos necessários

para sua manutenção. No entanto, isso poderia ter sido resolvido posteriormente e

não ocorreu. Na situação em que a edificação de Paty do Alferes se encontra, com

riscos  de  desabamento,  infiltrações,  etc.,  seria  necessário  primeiro  verificar  a

viabilidade  técnica  do  uso  desses  espaços  e,  posteriormente,  efetuar  um

cronograma de reformas.  Sem efetuar um minucioso estudo sobre o fluxo de

pessoas,  entre  residentes,  técnicos  e  profissionais  de  diversas  áreas  e  público

visitante, não há como tornar o projeto viável. Sabe-se que algumas cidades em

área rural, não possuem sequer transporte interurbano diário até a capital, fato que

reduz bastante o acesso a determinados locais, viabilizado apenas para aqueles que

possuem veículo próprio. 

Nesse sentido,  quanto  à  distância  e  de  que  modo poderiam ser realizadas  os
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cronogramas de atividades e as estadias das residências seria interessante analisar

primeiro  a  dinâmica  de  outros  programas  existentes  e  que  estão  em

funcionamento  no  país,  pois  é  certo  que  sempre  há  soluções.  Um  programa

relevante tem sido a Residência Artística Terra Una – Interações Florestais,  que

vem ocorrendo em uma fazenda em Liberdade (MG), desde 2008. Outro programa

que pode ser citado é a residência artística Rural.Scapes voltado para questões de

arte, tecnologia e mídias, que iniciou seu projeto de residências em 2015, numa

fazenda situada em São José do Barreiro (SP). Uma das questões é o isolamento

proposital,  pois  sua  localização  é  de  difícil  acesso.  Há  apenas  um  ônibus

intermunicipal  que chega na cidade aos sábados.  Desse modo,  a residência da

Rural.Scapes,  na  fazenda  Santa  Teresa,  é  pensada  para  ocorrer  de  forma

concentrada  dentro  de  um  mês,  sendo  que  são  realizadas  duas  edições  com

diferentes  residentes  a cada quinze dias.  Deve-se salientar que há um detalhe

importante neste exemplo. No restante do ano, e mesmo no período concomitante

à residência, a fazenda não encerra suas atividades, ou seja, ela continua sendo

auto sustentável, produzindo alimentos e gerando empregos. 

Outras  iniciativas  em áreas  rurais  ou  litorâneas,  afastadas  de  grandes  centros

urbanos  também  podem  ser  citadas:  Nuvem  Estação  de  Arte  e  Tecnologia,

Pensamento Tropical,  São João e Lab Verde.  No programa desta última,  estão

disponíveis  participações  de  botânicos,  biólogos,  antropólogos  e  outros

pesquisadores das ciências exatas, uma vez que Lab Verde se encontra dentro de

uma reserva florestal, perto de Manaus, e promove ações transdisciplinares. Cada

uma delas possui  peculiaridades quanto à dinâmica dos programas,  período de

estadia dos residentes e áreas de atuação. 

Um fator importante a ser comentado sobre a iniciativa de transformar prêmios em

residências artísticas pelo Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, em

mais de vinte e cinco anos, é que não só foram beneficiados especificamente os

artistas contemplados, mas também o Prêmio foi fundamental para o processo de

afirmação de residências como uma prática de formação em consonância com a
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arte contemporânea.  Entre diversos aspectos é possível  citar a contribuição da

inserção de artistas brasileiros em programas, festivais e mostras no exterior, o que

acabou proporcionando a muitos deles uma maior visibilidade de seu trabalho,

rendendo novos  convites  e  uma “internacionalização”  de  sua  produção,  como

alguns citaram, ultrapassando as dificuldades de inserção em circuitos culturais

fora do País. 

Além  disso,  o  Prêmio  proporcionou  às  residências  brasileiras  que  estavam

iniciando suas atividades,  como Capacete,  Instituto  Sacatar e a  Residência  no

Edifício Lutetia, percebessem a atividade como viável, uma vez que elas receberiam

os  artistas  premiados  pelo  Festival  e  divulgariam a  existência  desses  espaços,

ampliando a rede de contatos e promovendo que outras instituições estrangeiras

também encaminhassem seus artistas para realizarem residências nos programas

daqui.  E  não só  as  estrangeiras,  pois  o  Prêmio funcionou  como um estímulo

indireto  para  que  instituições  brasileiras,  como centros  culturais  e  fundações,

também  oferecessem  editais  com  bolsas  de  residências  artísticas,  tanto  nas

existentes no País, quanto em outras no exterior. 

E por fim, o estabelecimento de uma rede de contatos entre artistas residentes e

curadores,  críticos,  professores  e  outros  artistas,  seja  pelo  relacionamento

originado devido ao acompanhamento, seja pela visibilidade de exibição de seus

projetos. Assim, a Associação Cultural Videobrasil inaugura no País um programa

pioneiro  de  residências  artísticas,  mesmo  que  inicialmente  se  chamasse

“intercâmbio”, com a conversão de prêmios em bolsas de estudos85 funcionando

como estímulo na formação continuada dos artistas.

Se  por  um  lado  há  iniciativas  de  enviar  os  artistas  para  o  exterior,  como

inicialmente  no  Prêmio  Videobrasil,  na  Residência  da  FAAP  e  na  Bolsa  Luiz

Aranha  da  Fundação  Iberê  Camargo,  orientadas  no  sentido  de  oferecer  uma

85 Ambientes universitários já ofertavam bolsas de estudos aos alunos de graduação e pós-
graduação antes do Festival Videobrasil, a diferença principal é que o artista premiado não 
necessitava estar vinculado à universidade.
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formação  continuada,  por  outro,  há  iniciativas  de  trazer  estrangeiros  para

realizarem residências artísticas aqui, são exemplos: Projeto Artist in Residence,

Capacete,  Sacatar e  EXO.  Isso demonstra maturidade em termos de suporte e

serviços culturais disponíveis e também uma certeza de que o País se encontrava

em situação de receber, e não apenas enviar artistas para promover trocas mais

complexas  e  dialógicas,  prevendo  ainda  possíveis  contaminações  entre  suas

produções e o contexto local.

Quanto aos aspectos estruturais, pode-se definir qual a prioridade da residência

em relação  à  instituição  onde está  inserida.  Explicando melhor,  há  locais  ou

programas em que a residência é a única função do espaço, como por exemplo, o

Instituto Sacatar. Em outros, ela pode ser uma das atividades que ocorre no lugar,

mas não a única,  assim,  a residência divide a estrutura com outros propósitos,

como atividades de ensino, visitação e hospedagem, disponibilizados a diversos

públicos. São os casos da FAAP no edifício Lutetia, que também abriga o Museu de

Arte Brasileira, ocupando dois andares da instituição, além de ser uma fundação de

ensino,  e  o  programa  de  residência  no  Ateliê  de  gravura  da  Fundação  Iberê

Camargo,  que  também  abriga  o  acervo  do  artista  e  possui  uma programação

expositiva.

Ainda quanto à estrutura, também pode ser comentado como são organizados os

programas. Alguns são centrados em disponibilizar tanto um espaço para trabalho

quanto de moradia, podendo ainda oferecer estúdios, ateliês, palcos, laboratórios,

salas  expositivas  e  outros  equipamentos  de  uso  coletivo.  Esse  é  o  modelo  de

residência oferecido pelo Instituto Sacatar e a residência da FAAP, seguindo na

linha das pioneiras: Yaddo, MacDowell e Cité des Arts. É um formato que carrega

em sua essência a ideia de proporcionar ao artista um deslocamento de cidade ou

região para habitar uma moradia ainda desconhecida, que era um dos propósitos

primordiais das colônias de artistas. Sair de um lugar de origem para se estabelecer

em outro de destino. 
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Outras residências são voltadas exclusivamente para o ambiente de trabalho, no

qual  o artista não “dormirá”  na instituição.  Esse é o caso do Projeto Artist  in

Residence do Goethe e Torreão. São ambientes caracterizados por serem locais de

trabalho,  nos  quais  os  artistas  utilizam  a  estrutura  existente,  assim  como  os

equipamentos  disponíveis  para  montar  seus  projetos,  conversar  com técnicos,

resolver problemas com a produção e expor seus trabalhos ou processos ao final do

programa. 

Além  desse  perfil  de  residência,  que  oferece  local  de  trabalho  com  ou  sem

moradia, há uma segunda situação. São os casos em que instituições, geralmente

de  médio  e  grande  porte,  oferecem  aos  artistas  como  prêmio  uma  bolsa  de

incentivo  na  forma  de  uma  residência  artística.  Nesses  casos,  a  instituição

propagadora do prêmio não possui em sua sede a estrutura física necessária para

receber  o  residente,  mas  disponibiliza  a  experiência  ao  artista  através  de  um

programa  de  residência  existente  em  outras  instituições.  Esse  perfil  pode  ser

denominado  como  programa  de  residências  artísticas  ou prêmio-residência,

porque a instituição incentivadora do prêmio, processo seletivo ou edital possui

convênio com outras  residências  artísticas.  Em alguns  casos,  a instituição que

oferece essa modalidade de prêmio, precisa complementar com uma verba extra

para abonar os custos de estadia naquelas situações em que a residência é apenas

espaço de trabalho,  pois  geralmente os  artistas  não são originários  da mesma

cidade. Como exemplo temos: o Prêmio Videobrasil e a Bolsa Luiz Aranha, e mais

recentemente foram criados o programa de residências do Centro Cultural  São

Paulo e o Prêmio da FUNDAJ / CCBNB de Recife, que oferece uma residência ao

artista selecionado.

Essa modalidade de prêmio, em que o artista recebe não uma verba em dinheiro e

sim a possibilidade de residência com todos os custos pagos: passagens de avião,

estadia, seguro-saúde e verba para permanência no local, vem aos poucos tornado-

se uma alternativa recorrente em diversas instituições interessadas em fomentar a

cultura e o processo de formação de artistas. Assim, afasta-se também do modelo
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de premiação dos salões em troca de uma “obra ou trabalho”, muito questionado

durante as décadas de 1980 e 1990,  como sendo menos compatível  com a arte

contemporânea e suas múltiplas apresentações. 

A seguir são apresentados três exemplos similares envolvendo prêmios na forma de

residências.  O  Prêmio  Pipa  disponibiliza  desde  2010  uma  versão  mista  de

premiações que contempla valor em dinheiro, uma exposição coletiva no MAM-RJ

e estadias em residências artísticas, conforme o resultado das votações de público e

júri.  Entre  as  residências  oferecidas  estão estadias  de  três  meses  no Instituto

Sacatar (BA), para o vencedor da votação  online,  e na Residency Unlimited, em

Nova York, para o vencedor do júri final (PRÊMIO PIPA, 2016, n.p.). Nesse caso, é

visível que uma grande mostra no Museu e com apoio da iniciativa privada acaba

por acelerar o processo de legitimação de artistas vencedores. Esse processo fecha

um círculo intencional  com a valorização de determinados trabalhos,  não por

acaso, adquiridos pela iniciativa privada que apoia essas mostras. 

O segundo exemplo trata-se do ArtRio Prêmio Foco – Bradesco que acontece na

Feira de Arte do Rio de Janeiro, desde 2013. São três possibilidades diferentes de

residências artísticas destinadas aos três primeiros colocados do edital (ARTRIO

PRÊMIO FOCO,  2016).  Fazem parte do júri  um encarregado de cada uma das

residências. As estadias são divididas dessa forma: duas no âmbito nacional e uma

no exterior. Até o momento o prêmio não repetiu nenhum dos locais de residência,

o que demonstra que há uma diversidade de locais disponíveis. Pode-se arriscar em

dizer que surgem novas residências no País a todo momento,  como é possível

verificar  na  listagem no Apêndice  A.  No entanto,  assim como elas  aparecem,

muitas são desativadas em pouco tempo, como o projeto de residência da Baró

Galeria (SP),  Baró Residency,  que disponibilizava aos artistas a possibilidade de

trabalhar no espaço Galpão,  de propriedade da galeria,  e depois expor nele.  O

projeto teve duração de apenas um ano (2013–2014). 

O último exemplo de premiação envolvendo residência, e também existente desde
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2013, é a Bolsa ICCo/SP-Arte que oferece programas de residência artística a dois

selecionados ao prêmio. Apenas são indicados à bolsa, os artistas representados

pelas galerias participantes da feira,  ou seja,  cada galeria indica um nome que

concorrerá à residência dentro de um processo de pré-seleção. As estadias ocorrem

geralmente na Residency Unlimited (NYC) e na FLORA ars+natura em  Bogotá

(CO), ambas possuem duração de três  meses.  O júri  final  é formado por três

integrantes: um da ICCo/SP-Arte e os outros dois são gestores de cada uma das

residências. 

Pode-se  perceber  com  esses  exemplos  o  estabelecimento  de  um  novo  agente

legitimador no sistema da arte:  aquele  que possui  ou  organiza um espaço de

residências  artísticas  e  que  sua  atuação  funciona  como  um  fator  de  peso  na

premiação.  Nesse caso,  qual  seria a formação ou a atuação deste agente? Seria

ele(a)  um  artista,  curador(a),  colecionador(a),  crítico(a)  ou  gestor(a)?  Esta

pesquisa não intenciona desenvolver essa questão pertinente ao sistema da arte,

mas fica claro que se trata de um tema para futuros estudos, uma vez que envolve a

designação de um prêmio que é oferecido a um artista em detrimento de outros e

muitos  dos  gestores  dos  espaços  de  residência  hoje  no  Brasil  podem  ser

considerados jovens. 

Por outro lado, no momento em que o prêmio-residência é concedido a um artista,

significa que este vai desenvolver um trabalho justamente na residência de quem

lhe oferece o prêmio. Inicialmente, pode-se dizer que o gestor percebe uma linha

de trabalho que interessa à residência a qual dirige ou é curador residente. Mas

também pode-se supor outras  alternativas  de escolha como,  por exemplo,  um

artista com mais renome do que outros concorrentes ao mesmo prêmio; um artista

com mais experiência e conhecimentos específicos que se afina aos propósitos da

residência;  e  ainda,  alguém  com  perfil  mais  questionador  ou  provocador,

justamente para desestabilizar as relações dentro do espaço da residência. Esses

são possíveis direcionamentos delineados na distribuição de prêmios residência.
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Além  dos  prêmios  no  formato  programas  de  residências  artísticas,  tem  sido

recorrente o convite feito pela equipe de curadores das bienais a alguns artistas

para participarem de uma residência relacionada ao tema ou proposta curatorial

da mostra.  A 27ª Bienal de São Paulo é um bom exemplo,  pois convidou doze

artistas,  sendo  a  maioria  estrangeiros,  para  participarem  de  uma  residência

artística  no  Edifício  Lutetia,  onde  funciona  a  Residência  da  FAAP.  Entre  as

propostas oferecidas, os artistas da Bienal deveriam proferir palestras públicas na

própria  residência,  o  que  funcionava  tanto  como  um  meio  de  divulgação  do

projeto,  quanto uma interlocução cultural  entre os convidados estrangeiros e o

público local. Essa integração propicia outros entendimentos e diálogos, além da

apresentação do trabalho do artista no pavilhão, que muitas vezes não dá conta de

toda uma pesquisa que vem sendo realizada. As 6ª, 7ª e 8ª edições da Bienal do

Mercosul  (RS)  também  convidaram  artistas  para  que  residissem  em  algumas

cidades.  Embora  não  fossem  nomeadas  de  residências,  o  conjunto  de  suas

características subentendia um programa de atividade em residência, isso porque

em algumas  houve a  permanência  de um mês,  o  convite  de interação com a

comunidade local através de algum projeto artístico, muitas vezes colaborativo ou

em forma de oficinas. Há casos em que é oferecida ao artista ou crítico / curador a

possibilidade  de  participar  de  um  projeto  específico  como,  por  exemplo,  a

residência crítica oferecida pela  Revista Tatuí, para que um pesquisador da área

teórica permanecesse durante uma estadia em Recife (PE). 

Assim,  pode-se  resumir  que  na  atualidade  tem-se  três situações:  a  residência

artística que  possui  o  ambiente  de  trabalho,  com ou  sem moradia,  voltada  a

receber  artistas  para  que  eles  possam  realizar  proposições  de  curta  ou  longa

duração;  o  programa  de  residência  artística,  quando uma instituição oferece a

possibilidade de realização da residência em sua própria sede ou na forma de uma

bolsa, em que o(a) artista (ou pesquisador teórico) tem sua estadia financiada para

a  realização  em  outro  local,  que  possui  o  ambiente  de  trabalho  necessário,

independente se com moradia ou não;  e semelhante a este último,  o  prêmio-
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residência em que uma instituição promotora premia artistas, críticos ou curadores

através de edital ou processo seletivo para a estadia em uma residência, geralmente

com sede em outra cidade de onde foi oferecido o prêmio.

Nesse sentido, vale trazer um comentário pertinente de Farnault (2009) sobre o

fato  de  que as  residências  não são apenas  veículos  de produção intelectual  e

artística,  mas  também  atuam  dentro  de  um  contexto  de  políticas  culturais,

ampliando  relações  profissionais,  inclusive  internacionais,  como  também

agregam relevância cultural a determinadas instituições.    

As  primeiras  iniciativas  de  residências,  cada  uma  dentro  de  seus propósitos,

contribuíram  e  deram fôlego  para  que  novos  programas  e  residências  fossem

desenvolvidos  nas  décadas  subsequentes,  utilizando  alguns  parâmetros

semelhantes de atuação. A ideia de um espaço autônomo e coordenado por artistas

que pode acolher estrangeiros, iniciado por Capacete e  EXO, serviu de estímulo

para que outros lugares autogestionados por artistas também se arriscassem nessa

linha,  lançando seus próprios programas de residências.  Por fim, as residências

inseridas em áreas rurais, litorâneas ou mesmo afastadas de centros urbanos, como

pretendia ser a Aldeia de Arcozelo e como de fato ocorre em Sacatar, influenciaram

que  outras  iniciativas  fossem  planejadas  para  ocorrer  em  fazendas,  sítios,

pousadas, ilhas e até em reservas florestais. Em muitas delas são aliados processos

imersivos  em  arte  com  questões  ambientais,  como  um  modo  de  relacionar

sustentabilidade com novas tecnologias.  
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3 Residências artísticas com 
acompanhamento crítico

Quantas semanas têm um dia e quantos anos têm um mês? 

Pablo Neruda

A TransArtis (2016) apresenta uma variante de 1.49286 programas de residências,

sendo  que  o  número  se  refere  apenas  às  propostas  registradas  em  sites

especializados,  deixando de fora um número considerável  de residências  mais

informais  ou  que  não  possuem  interesse  de  anunciar  suas  atividades.  Isso

demonstra que a nível  mundial  houve uma grande criação e disseminação de

programas,  sendo  que  uma  das  características  dessas  novas  iniciativas  é

justamente propor aos artistas  que ativem questões da cultura local  com suas

próprias produções em arte contemporânea. Wahnon (2012) contabiliza que havia

aproximadamente 60 programas de residências nos Estados Unidos da América na

década de 1990, mas que em vinte anos o número subiu para 500. Sendo que a

partir  desta  mesma  década  os  programas  de  residência  ampliaram  suas

diversificações, incluindo em suas propostas de atividades assuntos relacionados à

responsabilidade  social,  ativismo,  ciências  exatas  e  questões  ambientais. Ela

aponta  que  eles  estão  inseridos  nos  mais  diferentes  espaços  físicos,  de

universidades e museus, até locais pouco imaginados, como hotéis, antigas igrejas

e  fábricas,  embarcações  à  vela.  “Residências  de  artistas  estão  revitalizando

comunidades locais,  trazendo artistas, atividades culturais e novos negócios em

áreas menos desenvolvidas.”87 (WAHNON, 2012,  p.  6).  A despeito das inúmeras

diferenças existentes entre os programas,  Wahnon segue ainda salientando que

“(….)  o  valor  central  do  campo  permanece  –  alimentar  o  processo  criativo  e

86 Cf. mais informações na plataforma TransArtis, disponível em: http://www.transartists.org/
87 “Artist residencies are revitalizing local communities, bringing artists, cultural activities, and 

new businesses for underdeveloped areas.”  
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fortalecer a voz do artista na sociedade.”88 

A grande diversidade de locais destinados a receber artistas trouxe uma maior

especificidade às residências, como uma forma de diferenciação entre elas. Se por

um  lado  as  pioneiras  eram  notadamente  “livres”  no  sentido  de  aceitarem

candidaturas de artistas de diversas áreas das artes, literatura, cinema, dança, artes

plásticas,  arquitetura,  etc.,  e muitas residências ainda seguem nessa linha,  por

outro lado, com o passar das décadas ocorreu uma crescente definição quanto a

vocação que determinadas residências teriam desde sua inauguração. São aquelas

que restringem a atuação para determinadas áreas, por exemplo, locais em que a

gravura é o foco, como no Druckwerkstatt Schloss Wolfsburg, inaugurado em 1962

na Alemanha e no Centrum Frans Masereel, na Bélgica, existente desde 1972. São

espaços que possuem estruturas que comportam essa especificidade, com prensas

e  equipamentos  necessários  a  técnicas  de  reprodução:  gravura,  serigrafia,

xilogravura, tipografia, fotografia e estêncil. O que não significa que o artista não

seja  livre  para,  dentro  desse  segmento,  experimentar  as  mais  diversas

possibilidades de materiais, suportes, técnicas ou situações.

Assim como esses dois exemplos, outros programas de residências foram surgindo,

também com direcionamentos específicos em novas tecnologias e mídias digitais,

performance,  intervenções  e  ações  públicas,  fotografia,  cinema,  cerâmica,  etc.

Inclusive  alguns  programas  surgiram para  incentivar teóricos  a  desenvolverem

pesquisas na área crítica e na prática curatorial. Apesar de existirem alguns cursos

voltados para essa área, em nível de graduação e pós-graduação, como a École du

Magasin, criada em 1987 (França), o Centro de Estudos Curatoriais criado em 1990

no Bard  College (EUA),  assim como no Banff  Centre  (Canadá),  e  o  Curating

Contemporary Art no Royal College (Inglaterra), ambos em 1994, foram lançados

os primeiros programas de residência destinados especificamente para críticos e

curadores nesse mesmo ano. Um dos locais pioneiros a oferecer espaço, tempo e

88 “(…) the core values of the field remain – to nurture the creative process and strengthen the 
artist’s voice in society.”  
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reflexão em curadoria foi a Apex Art89 de Nova York com programas dedicados a

curadores em início da carreira e com duração mensal.  O ISCP – International

Studio  and  Curatorial  Program90 (NYC),  também  inaugurou  um  programa

destinado à curadoria, mas que só recebeu os primeiros residentes em 1999. De

acordo com uma das diretoras, Kari Conte (2012), no período de doze anos, mais de

setenta e cinco curadores chegaram à Nova York para participar do programa, que

possui  características  semelhantes  ao  que  o  ISCP  fornece  aos  artistas  em

residência.  Ela  explica  que  o  programa  para  curadores  inclui  encontros  com

críticos  convidados,  viagens de pesquisa e atividades abertas  ao público.  Além

disso, os curadores residentes podem propor mostras ou outros projetos. Ela cita

algumas motivações de críticos e curadores em realizar a residência: 

As razões que os curadores vêm para ISCP são variadas; eles podem
querer realizar pesquisas na complexa cena de arte de Nova York e
conhecer  artistas  e  produtores  culturais,  eles  podem  precisar  se
afastar por um tempo de sua prática regular para se concentrar em
um determinado projeto, ou podem também gostar de trabalhar e
compartilhar ideias ao lado dos artistas que estão na ISCP. Como
anfitriões,  não  temos  expectativas  específicas  em  termos  de
resultados  tangíveis  para  nossos  curadores  em  residência  –  em
alguns casos, os resultados podem ser imediatos, enquanto outros
geram um retorno mais a longo prazo91. (CONTE, 2012, p. 102) 

Outras  quatro  instituições  que  iniciaram  programas  específicos  em  curadoria

podem ser citados: De Appel92, em Amsterdam, na Holanda, em 1994; HICP, que

faz parte do HIAP93 – Helsinki International Artist Program, da Finlândia, atuando

desde 1992; o IASPIS94, fundado em 1996, na Suécia; e o Art Connexion, que ocorre

89 Cf. ApexArt, disponível em: https://apexart.org/
90 Cf. ISCP, disponível em: http://iscp-nyc.org/
91 “The reasons that curators come to ISCP are varied; they may want to carry out research on 

New York City’s complex art scene ans meet artists and other cultural producers, they may need
the concentrated time away from their regular practice to focus on a particular project, or they 
may also like to work alongside, and share ideas with, ISCP’s artists. As a host, we do not have 
specific expectations in terms of tangible outcomes for our curators-in-residence – in some 
cases the results can be immediate, while others generate a long-term output.” 

92 Cf. De Appel, disponível em: https://deappel.nl/
93 Cf. HIAP, disponível em: http://www.hiap.fi/?type=event
94 Cf. IASPIS, disponível em: http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis/
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desde 1994 em uma galeria de Lille (França). Neste último local citado acontecem

leituras,  palestras e conversas do programa de residência, com foco em áudio e

vídeo. Esses programas voltados para a reflexão crítica e a pesquisa curatorial têm

em comum a continuidade no lançamento de candidaturas e uma organização que

oferece  aos  residentes  encontros  com  tutores  ou  palestrantes  convidados

especialmente  para  cada  edição.  Eles  serviram  de  exemplo  para  que  novas

oportunidades  em residência  fossem criadas  por instituições  de grande porte,

como o programa da Fondazione Sandretto Re Rebaudengo95 (Itália, 2007), que

oferece  uma  residência  apenas  para  curadores  recém-formados  em  oito

instituições internacionais de ensino, mas também, por iniciativas de artistas e

curadores que gerenciam seus próprios espaços de trabalho, pesquisa e exposição,

como o Kadist96 (França e EUA) e o Kiosko97 (Bolívia), ambos em atividade desde

2007. A curadora mexicana Sofía Hernández Chong Cuy (2012) comenta que ter

participado de  uma residência  no Kadist  por cinco meses,  em Paris,  foi  uma

experiência  única,  não  apenas  por  ter  tido  tempo  para  pesquisar,  escrever

diariamente e realizar uma curadoria ao final, mas também porque ela teve acesso

a acervos de museus e coleções particulares de arte,  que normalmente não são

abertos  ao  público.  Para  Chong  Cuy  (2012)  esse  foi  um  dos  aspectos  mais

relevantes de sua experiência como residente. Semelhante ao Kadist, voltado aos

estudos de curadoria, em 2008 foi lançado o Curatorial Residencies Ludlow 3898

em Nova York, por iniciativa conjunta de MINI/Goethe-Institut, que oferece uma

bolsa por meio de edital  a curadores  emergentes  para atuarem e pesquisarem

durante um ano no espaço, produzindo seis mostras. O objetivo é fomentar um

diálogo entre estética e contexto político, não apenas o existente na cidade, mas

relativo aos Estados Unidos da América, em sentido mais amplo.    

Outro fato interessante a  ser apresentado,  e  paralelo às  residências,  é  que na

década de 1990 surgiram na América Latina grupos de discussão ou grupos de

95 Cf. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, disponível em: www.fsrr.org
96 Cf. Kadist, disponível em: http://www.kadist.org/en/programs/all/1258
97 Cf. Kiosko, disponível em: http://www.kioskogaleria.com/residencias.html
98 Cf. Curatorial Residencies Ludlow 38, disponível em: http://www.ludlow38.org/
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estudo  sobre  arte.  Especificamente  na  Argentina,  eles  assumiram o  nome de

Clínicas de Obras e reuniam artistas, teóricos e estudantes. Fernanda Aquere (2014,

p.  19)  comenta:  “Estes  espaços  proporcionaram  desenvolvimento  técnico  e

conteúdos conceituais para a prática artística, facilitando o encontro entre atores

do campo da arte”99,  focados mais em discutir os processos do que em analisar

trabalhos  concluídos.  Ela  complementa  que  diferente  da  figura  docente,  que

normalmente concentra o foco de informações e retransmite aos estudantes, “O

condutor da clínica promove a  reflexão e a análise alinhavando o seu  próprio

conhecimento  com  os  aportes  do  grupo  ante  as  produções  individuais

apresentadas”100,  gerando  assim  “[...]  um  espaço  de  formação  que  funde  as

experiências  e  as  práticas  coletivas.”101 (AQUERE,  2014,  p.  20).  Além  disso,  o

propósito das clínicas era trazer à luz do conhecimento coletivo parte da produção

artística  que  estava  sendo  realizada  e  que  não  circulava  nas  instituições  de

educação formal daquele período.  

É interessante comentar que iniciou-se uma discussão em torno dos programas de

residências  artísticas  que  culminou  em  um  evento  internacional  ocorrido  no

Centro Cultural São Paulo e na Residência Artística da FAAP – Lutetia (SP), em

novembro de 2008. Foi o Encontro Ibero-Americano de Programas de Residências

Artísticas102, que reuniu alguns gestores e coordenadores atuantes no País, América

Latina e Europa, tanto em conversas restritas, quanto abertas ao público. Fizeram

parte do encontro as seguintes instituições com programas de residências: FAAP

(SP), Capacete (RJ), Fundação Iberê Camargo (RS), Museu de Arte da Pampulha

(BH), MIS – SP (SP), Fundação Sacatar (BA), Casa das Caldeiras (SP) e Terra Una

99 “Estos espacios proporcionaron desarrollo técnico y contenidos conceptuales para la práctica 
artística, facilitando de este modo el encuentro entre los actores del campo del arte.”

100 “El conductor de la clínica promueve la reflexión y el análisis hilvanado su propio conocimiento
con los aportes del grupo ante las producciones individuales presentadas.”

101 “(…) un espacio de formación que amalgama las experiencias y las prácticas colectivas.”
102 Cf. mais informações do Encontro Iberoamericano de Programas de Residências Artísticas, que 

ocorreu em São Paulo-SP, disponível em: 
http://www.forumpermanente.org/event_pres/encontros/encontro-iberoamericano-de-
programas-de-residencias-artisticas-independentes/encontro-iberoamericano-de-programas-
de-residencias-artisticas-independentes?searchterm=programa+de+resid%C3%Aancias. 
Acesso em: 7 set. 2015
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(MG),  todos  do  Brasil,  Lugar  a  dudas  e  La  residencia  (Colômbia),  Kiosko  e

mARTadero  (Bolívia),  Perros  Negros  (México),  CRAC  (Chile),  Oficina#1

(Venezuela), EspIRA/La Espora (Nicarágua), El Basilisco, El Levante e Casa 13 –

Córdoba (Argentina), Revolver (Peru), Arteleku, Can Xalant e Hangar (Espanha) e

FAC – Fundación de Arte Contemporáneo (Uruguai).

Esse encontro de grande porte apresentou a dificuldade de se estabelecer um

consenso quanto à definição de residência artística, uma vez que estavam reunidos

dois grupos distintos e que possuíam seus próprios entendimentos:  residências

vinculadas  a  instituições  (seja  de  âmbito  privado  ou  público)  e  residências

independentes (espaços autogestionados ou mantidos por artistas com eventuais

apoios públicos e privados). Se para o primeiro grupo os programas de residência

deveriam ter como foco principal a formação do artista, para o segundo, o objetivo

estava  centrado  nas  trocas  e  conversas  entre  os  residentes,  para  que,  em um

primeiro momento,  eles  se ajudassem mutuamente nos projetos  artísticos  que

estavam  desenvolvendo  na  residência,  e  depois,  estabelecessem  uma  rede  de

contatos com possibilidades de dinamizar ações e projetos futuros. De qualquer

forma, essa reunião de gestores de residências ampliou o conhecimento à cerca dos

programas existentes e ainda pouco conhecidos,  mesmo para aqueles que eram

atuantes no sistema da arte no início do milênio. Também surgiram relatos dos

participantes sobre a dificuldade em manter os programas em atividade quando os

mesmos dependem de outros apoios e financiamentos. 

Esse encontro também foi  responsável  por incentivar que novos programas de

residências fossem criados, pois o País estava passando por um período de maior

estabilidade  econômica  e  diversos  editais  voltados  para  a  cultura,  mais

especificamente para as artes visuais, estavam sendo lançados anualmente não só

pela  Funarte,  mas  também  por  governos  municipais  e  estaduais.  Apesar  das

dificuldades  pontuais  em  coordenar  esses  espaços  apresentadas  por  alguns

gestores,  ainda  assim,  o  desfecho  do  Encontro  foi  mais  animador  do  que

desencorajador. Uma vez que os participantes esclareceram que um programa de
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residências, afinal de contas, poderia assumir diferentes níveis de complexidade,

podendo ocorrer em espaços reduzidos e autogestionados pelos próprios artistas,

oferecendo uma programação mais econômica, como Casa 13 e Lugar a dudas, até

em grandes instituições, que ocupavam uma edificação inteira, citando a FAAP no

Edifício Lutetia e o Sacatar.              

O conjunto dessas iniciativas (as residências no exterior, os grupos de estudo ou

clínicas e  o  Encontro  internacional  de  programas  de  residências  artísticas),

demonstra há uma clara intenção de ampliar o debate sobre produção e formação

em arte contemporânea, atingindo também as esferas da crítica e da curadoria. Se

a residência assumiu o papel  de um espaço alternativo que propicia ao artista

experimentar outras proposições e trabalhos em um contexto diferente do seu, este

mesmo espaço, pode proporcionar a críticos e curadores que desenvolvam suas

pesquisas sobre determinados pontos de vista, levando em conta a produção de

artistas, períodos históricos, movimentos na arte, projetos de exposições e análise

das relações entre agentes e artistas nos diversos campos de atuação da arte.      

É  difícil  precisar  quando  teve  início  a  prática  de  acompanhamento  crítico

destinado aos artistas nas residências, ou mesmo, precisar qual local foi pioneiro

nessa  especificidade.  É  possível  que  essa  prática  tenha  sido  resultado  de  um

diálogo processual e até espontâneo entre artistas residentes e artistas gestores de

espaços que ofereciam residências. O que se pode afirmar é que na década de 1990,

alguns  programas  tornaram  pública  essa  prática  de  privilegiar  conversas  não

apenas  entre os  artistas  residentes,  característica  do próprio processo de uma

residência,  como  também  entre  eles  e  convidados  externos  ao  programa.  Na

maioria  das  vezes,  pode-se dizer que esses  convidados  costumam ser críticos,

curadores,  teóricos,  artistas  experientes,  professores,  galeristas,  colecionadores,

produtores culturais e que, em conjunto com os artistas, se propõem a criar um

diálogo  fértil  quanto  à  reflexão  crítica de  seus  processos  e  trabalhos  em

desenvolvimento. 
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Esses  encontros  realizados  por  agentes  assumiram  diversos  formatos  nas

residências: palestras; apresentações de trabalhos; leituras de portfólios; visitas a

ateliês  de  outros  artistas,  exposições  em  museus,  centros  culturais  e  coleções

particulares;  workshops  e  oficinas;  produções  e  exercícios  coletivos;  conversas

individuais ou em grupo; almoços e jantares; caminhadas; sessões comentadas de

filmes; grupos de estudo; e aconteceram de modo regular ou esporádico em muitos

programas. Esse conjunto de conversas ou encontros realizados por profissionais

externos às residências recebeu a denominação de  acompanhamento teórico  ou

crítico103 e alguns  programas  no exterior usam as  expressões  tutor  [professor],

mentorship  [mentor ou  tutoria], guidance  [guia,  instrutor ou  orientador], que

podem ser traduzidas também por orientação. Outras expressões também constam

em materiais  de  divulgação e  publicações: critical  advising104 [aconselhamento

crítico], curatorial ou critical support [apoio curatorial ou crítico], critical dialogue

[diálogo  crítico]  e  curatorial  staff  for  discussion  [equipe  de  curadores  para

discussão]. Embora, certos profissionais que passaram por essa experiência evitam

usar  a  expressão  orientação,  uma  vez que  consideram  demasiado  exagerado

encontros avulsos ou mesmo breves com os artistas serem denominados assim. A

orientação caracteriza uma prática frequente de reuniões objetivando uma atuação

mais processual, influenciadora e até verificadora quanto à metodologia utilizada

em uma pesquisa e seus possíveis resultados, seja em qual área for, visando um

conceito e aprovação finais.  Por outro lado,  em algumas residências até ocorre

encontros sistemáticos entre artistas e críticos ou curadores,  semelhante a essa

segunda descrição, pois em algumas há o objetivo de concluir um trabalho que

deve ser exposto ao final da estadia e que exige uma série de tomadas de decisões.

Contudo,  deve-se  salientar  que  os  programas  de  residência  jamais  vão  aferir

possíveis  notas  ou  avaliações  à  produção  artística  apresentada  durante  a

experiência, semelhante ao que ocorre no universo acadêmico.

103 A tradução literal para acompanhamento crítico não foi localizada em textos de língua inglesa.
104 A expressão critical advising, embora utilizada na tradução de textos constantes no Programa 

Bolsa Pampulha, não possui difusão em algumas plataformas internacionais que oferecem 
residências artísticas, como a TransArtis, por exemplo.
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Identificada a presença dessa prática, e para dar continuidade a esta pesquisa, foi

feito um levantamento geral das residências existentes no País para decidir quais

das que oferecem acompanhamento crítico seriam analisadas, mesmo que o termo

assumisse  uma  designação  bem  abrangente.  Depois  de  definida  essa

especificidade,  foi  necessário  delimitar  uma amostragem  dessa  prática  e  suas

diferentes apresentações. Um fator importante, diz respeito à disponibilização dos

registros desses acompanhamentos na forma de publicações, sites ou blogs, o que

facilitou o acesso às informações para a presente pesquisa, e ao mesmo tempo, em

sentido  contrário,  foram  descartadas  iniciativas  que  não  dispunham  de

informações específicas ou não se comprometeram a fornecê-las em tempo hábil.

É importante frisar que esses programas de residências possuem proposições com

características próprias, mas todos estão voltados para atividades relacionadas à

arte contemporânea e, mais especificamente, às artes visuais e suas intersecções.  

Assim,  foram  abordados  os  seguintes  programas  de  residências  com

acompanhamento crítico:  instituições mantidas majoritariamente por governos

estaduais ou prefeituras, como o Programa Bolsa Pampulha, do Museu de Arte da

Pampulha – MAP, em Belo Horizonte, e a Residência Artística Labmis do Museu

da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo; em instituições mantidas unicamente

pela  iniciativa  privada,  como a  Residência  Artística  Red  Bull  Station;  espaços

gestionados  por  artistas,  como  o  Ateliê  Aberto  da  Casa  Tomada;  e  edições

esporádicas beneficiadas por editais,  como o Pedregulho – Residência Artística,

que aconteceu em determinado espaço e período de tempo, mantido por recursos

advindos de edital específico, entre outros apoios. 

Essa  segmentação  foi  necessária  para  compreender  as  diferenças  entre  as

estruturas  oferecidas  pelas  residências  e  a  diversidade  de  acompanhamentos

existentes. Um fator relevante para a definição se deu quanto à localização. Optou-

se  por  pesquisar  residências  estabelecidas  em  grandes  centros  urbanos,  em

detrimento de projetos que ocorrem em áreas rurais ou muito distantes. Outro

fator diz  respeito a  continuidade das propostas,  pois  as  residências  escolhidas
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mantém suas  atividades  até o momento.  Dessa forma,  decidiu-se por analisar

residências ainda em funcionamento, com exceção do projeto Pedregulho que foi

lançado com as datas de início e fim previamente estabelecidas em edital, mas que

apesar dessa exceção possui uma relevância histórica significativa. 

Como último aspecto para definir o recorte temporal, foram escolhidas residências

e programas que iniciaram suas atividades na primeira década dos anos 2000.

Exceto pelo Programa Bolsa Pampulha, que iniciou em 2003, as demais tiveram

início efetivamente no final da década, mais precisamente no ano de 2009. Isso

demonstra que as iniciativas pioneiras,  algumas em atividade até hoje,  como a

FAAP e o programa Capacete Entretenimentos, serviram de estímulo e exemplo

viável  para  o  desenvolvimento  de  outros  programas  de  residências  na  década

seguinte ao início de suas atividades. 

3.1 Programa Bolsa Pampulha

O Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte teve sua estrutura de premiação até a

26ª  edição (2000)  caracterizada por um  prêmio aquisição da obra do primeiro

colocado e uma exposição coletiva dos trabalhos selecionados105, ocorrendo de dois

em dois anos. Esse formato foi alterado por iniciativa de Adriano Pedrosa 106, então

curador do Museu de Arte da Pampulha na direção de Priscila  Freire,  para o

oferecimento  de  uma  estadia  prolongada  na  capital  mineira  a  doze  artistas

brasileiros,  antes  de ocorrer a  27ª  edição que seria  em 2003.  Assim,  o prêmio

recebeu o nome de Programa Bolsa Pampulha, uma vez que eles trabalhariam em

Belo Horizonte, no período da residência artística, e receberiam acompanhamento

105 Durante alguns anos foram distribuídos prêmios na forma de viagens, uma internacional ao 
primeiro colocado e, nacional, ao segundo, que ocorreram até os anos 1980. (MOURA, 2004)

106 Adriano Pedrosa foi curador do Museu de Arte da Pampulha de 2001 a 2003 e, além de alterar o 
formato do Salão Nacional com a criação do Programa da Bolsa Pampulha. (MOURA, 2004)
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crítico na sede do Museu através  de encontros com uma comissão constituída

especialmente  para  esse  propósito.  Nas  primeiras  edições,  a  residência  tinha

duração de um ano, no entanto, o número de selecionados e o tempo de estadia na

cidade sofreram reduções, como será visto mais adiante. 

O Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte107 é um incentivo legal da Prefeitura da

cidade  em  prol  das  artes  plásticas  e  desde  seu  início,  em  1936,  até  o  seu

estabelecimento, teve diversas modificações, entre elas o seu nome. Foi apenas em

1969 que ele recebeu uma organização efetiva quanto ao seu estatuto,  nome e

assiduidade bianual. Além de ser atrelado ao Museu de Arte da Pampulha, que

havia  sido  inaugurado  em  1957  no  antigo  prédio  do  Cassino  da  Pampulha,

projetado por Oscar Niemeyer108.

Não  só  artistas  de  Minas  Gerais,  mas  também  de  outros  estados  brasileiros

poderiam se inscrever no Salão, premissa essa que se manteve nas edições do Bolsa

Pampulha, não sendo permitidas candidaturas de estrangeiros. Após cinco edições,

desde o seu início é possível  perceber que há uma divisão na distribuição das

bolsas, ficando parte delas (50%) reservadas a artistas mineiros, alguns de Belo

Horizonte, e a outra metade, aos outros estados.

Na publicação da 4ª edição, alguns esclarecimentos sobre a criação do Programa da

Bolsa Pampulha foram explicitados.  Entre eles,  Adriano Pedrosa explica que o

lançamento  da  Bolsa  é  resultado  de  uma avaliação  minuciosa  da  situação do

Museu  de  Arte  da  Pampulha  e  de  como  as  verbas  eram  alocadas  para  a

programação. Constataram que havia uma verba considerável destinada ao salão,

sendo esta desigual se comparada às destinadas ao restante dos eventos do museu.

107 Inicialmente o nome era Salão de Belas Artes da Cidade de Belo Horizonte, com edições de 1936
a 1959, sendo que em 1960 passou a se chamar Salão Municipal de Belas Artes e a partir de 1969,
Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte. Embora Rodrigo Moura cite nesse 
histórico a palavra “contemporânea” incluída no nome do salão, (COHEN, 2011, p. 48), nas 
publicações editadas pelo Programa da Bolsa Pampulha consta apenas o título Salão Nacional 
de Arte de Belo Horizonte.  

108 O Cassino da Pampulha funcionou de 1943 a 1946, ficando o prédio sem uso até a inauguração
do museu de arte. 



[152]

Além da exposição de trinta a quarenta trabalhos no Salão, havia a publicação de

um extenso catálogo sobre a exposição. Nas palavras de Pedrosa, “O Salão era uma

iniciativa de apoio à produção de arte contemporânea emergente, mas somente

dava visibilidade às obras,  não possibilitava nenhum contato crítico ou diálogo

com curadores, ou com a comissão de seleção” (PEDROSA; MOURA, 2011, p. 44).

De  acordo  com  ele,  a  inspiração  desse  modelo  de  programa  de  estudos  ou

formação de artistas dentro do MAP teve origem em dois projetos antecessores: o

Independent Study Program109 oferecido pelo Whitney Museum of American Art

(EUA) e o Glassell School of Art,  existente desde 1920 e que está relacionado ao

Museu de Belas Artes de Houston (EUA). Nesses exemplos, ambos estão instalados

em edificações externas ao museu devido a ampla oferta de cursos e estrutura com

laboratórios, ateliês e parte administrativa. Por outro lado, diferente desses dois

modelos inspiradores que costumam ter encontros semanais, o Programa da Bolsa

Pampulha  não  tem a  mesma dinâmica  quanto  ao  número  de  encontros  com

mentores ou orientadores, assim como, as atividades práticas oferecidas na forma

de cursos intensivos nas duas instituições citadas. Embora a intenção, de haver

uma interlocução maior entre artistas e outros profissionais da área tenha sido

estabelecida,  o  Programa  possui  características próprias  e se assemelha a uma

residência  artística,  em  que  os  artistas  são  convidados  a  desenvolverem  seus

projetos de forma imersiva. 

Nas publicações resultantes das edições do Bolsa, são citados alguns termos que

demonstram os propósitos quanto ao modelo de uma residência: espaço para a

construção de um diálogo, reflexão sobre a produção dos artistas e interação com o

ambiente urbano. O curador e professor Ivo Mesquita et al. (2004, p. 37) chega a

resumir o porquê da escolha do programa de residência como premiação para o

Bolsa Pampulha:

É importante pensar a residência como estratégia, porque aquele modelo
de vitrine,  em que se tinha tudo ao mesmo tempo,  como nas bienais,

109 O ISP oferece três categorias distintas de formação anual: ateliê, estudos de crítica e programa 
de curadoria. Mais informações disponíveis no site: <http://whitney.org/Research/ISP>
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explodiu. Existem mais de 300 bienais no mundo. E o movimento agora é
mais para o foco. Em vez de 275 artistas, por exemplo, agora são 75, que
você vai qualificando cada vez mais. Então cresce o número de exposições
que  propõem  o  modelo  residência,  em  que  o  artista  faz  um  projeto
específico para aquele lugar e convive mais profundamente com aquela
cultura.  Passamos  daquela  fase  da  informação  geral  para  um
conhecimento mais aprofundado. [...] Esse modelo de residência é uma
condição da arte contemporânea. 

Um  dos  diretores  do  Museu,  Martim  Francisco  Borges  de  Andrada  (apud

MOULIN;  DRUMMOND,  2009,  p.  9),  reafirma  a  importância  de  oferecer  aos

artistas  em início  de carreira  a  oportunidade de participar de uma residência

artística.  Seria  um momento adequado para o recebimento de um “[...]  apoio

financeiro e logístico para pesquisar suas próprias hipóteses e desenvolver novas

linguagens”,  e ele comenta ainda sobre as dificuldades que um artista,  mesmo

profissional, enfrenta no País, e ao iniciante, os obstáculos seriam ainda maiores.

Nesses dois comentários pode-se analisar que mais do que oferecer um prêmio

estímulo na forma de um montante em dinheiro, a experiência de oportunizar uma

pesquisa prolongada na área de atuação do artista pode gerar outras possibilidades,

tanto nos trabalhos, como na reflexão de sua prática.  

Desde a primeira edição do Bolsa Pampulha estão previstos encontros com uma

comissão de acompanhamento, formada por curadores, críticos, teóricos e outros

artistas que tem como desfecho da residência uma publicação detalhada contendo

fotos das exposições ou projetos, textos dos orientadores e sobre os trabalhos dos

artistas,  assim como uma breve biografia  de cada participante.  Nesse sentido,

percebe-se que não apenas uma exposição apresentando a produção do residente

ao final da experiência é importante, mas também que há uma valorização das

práticas processuais, do convívio entre os artistas e da reflexão resultante entre eles

e os convidados do programa.

Além disso, em termos institucionais, há o convite para o artista mineiro ou de

outro estado, desenvolver uma convivência com a realidade dos moradores de Belo
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Horizonte. Estabelecendo novos vínculos com outros artistas, teóricos, produtores

e profissionais ligados à cultura local.  Em um sentido mais amplo,  conhecer a

história e o fluxo dinâmico da cidade. 

Visando justamente ampliar o contato dos artistas com a capital  que Marconi

Drummond, curador da 3ª edição (2007-08) e do MAP naquele período, sugeriu

que os residentes buscassem a cidade e não apenas a sede do museu como espaço

de trabalho. Nas duas edições anteriores do Bolsa Pampulha, as áreas do museu,

que incluíam o mezanino,  o auditório e os  jardins,  eram disponibilizadas  aos

artistas  para  que  fossem ocupadas  ao final  da  residência  no formato de  uma

exposição / intervenção, sempre em pares e a cada dois ou três meses. Assim as

exposições ocorriam no ano seguinte ao período da estadia e eram integradas ao

cronograma de mostras do próprio museu. Alguns artistas chegavam a expor quase

um ano após o período da residência. Nesse sentido, a ideia dele foi concentrar o

recorte curatorial na questão do equilíbrio entre “intimidade e distância” e propor

que  a  exposição  ou  a  apresentação  dos  processos  ocorresse  logo  após  o

encerramento da residência, com o intuito de funcionar como um fechamento do

Bolsa Pampulha. 

Para  tanto,  o  processo  seletivo  de  avaliação  dos  dossiês  não  privilegiou

necessariamente artistas que vinham atuando ou mesmo realizando intervenções

ou ações na esfera pública. O curador da mostra deixa claro que a distância ou a

troca de cidade acaba por ser algo inerente do próprio programa de residências e,

assim sendo, um convívio maior com a nova localização (o bairro, a cidade) onde

se  encontra  o  artista  perpassaria  suas  experiências  artísticas.  Nas  palavras  de

Drummond: 

A proposta  de usar a  cidade como espaço expositivo visava sobretudo
pensar uma questão que estava posta no âmbito do projeto – a residência,
viver  na  cidade  de  Belo  Horizonte  –  e  que sempre,  de  algum modo,
permeava a obra dos bolsistas residentes. Também não houve no processo
de seleção uma opção deliberada por artistas que lidavam com o espaço
público em seus trabalhos ou projetos, compreendendo que esta questão
nascia do processo da residência, da intimidade estabelecida com o lugar.
(MOULIN; DRUMMOND, 2009, p. 14) 
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O  comentário  demonstra  claramente  que  há  o  interesse  de  que  os  artistas

participantes do Bolsa atuassem dentro de um recorte curatorial, além de receber o

acompanhamento crítico ou a orientação dos palestrantes. Nessa terceira edição

houve um “mote” e os artistas foram solicitados a dialogar com a cidade. Embora o

título intimidade  e  distância possa  sugerir  amplas  interpretações,  inclusive

contraditórias,  ainda  assim,  existe  um aspecto que pode ser  pensado de duas

maneiras, a existência de um tema pode ser tanto limitadora para muitos artistas,

como um estímulo para outros. 

Essa situação paradigmática pode ser respondida pelos próprios residentes,  por

outro lado, devido a segmentação do edital ser direcionado a jovens em início de

carreira, é presumível que eles ainda estivessem acostumados ao sistema de ensino

promovido pelos  cursos  de artes,  em que é  recorrente  professores  oferecerem

desafios aos estudantes. É esperado no processo de formação acadêmica que um

professor  com  mais  experiência  oriente  os(as)  alunos(as)  a  desenvolverem

determinados exercícios para que coletivamente percebam e comparem as suas

próprias soluções com as desenvolvidas pelos seus colegas, sem visar a igualdade e

sim, analisar a diversidade de linguagens propostas.

Além do acompanhamento crítico,  foram organizadas oficinas e conversas com

artistas, como uma forma de ampliar as questões que estavam sendo desenvolvidas

pelos residentes em suas produções. Ao final do período da 3ª edição do Bolsa os

artistas apresentaram seus projetos e suas realizações em um debate aberto sobre

arte pública com organização do Museu de Arte da Pampulha e apoio da Rede

Funarte de Artes Visuais.

A cada edição do Bolsa são indicados novos  nomes  tanto para a  comissão de

seleção quanto para a equipe destinada a realizar o acompanhamento aos artistas.

Na 3ª  edição,  além dos responsáveis  pelo acompanhamento crítico,  Ana Maria

Tavares, Elida Tessler, Maria Angélica Melendi e Marconi Drummond, curador do
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MAP, também foram convidados artistas como orientadores:  Antoni  Muntadas,

Jorge Menna Barreto e Victor César. Notadamente artistas que buscam em suas

práticas  artísticas  interações  com  o  espaço  urbano  ou  relações  diretas  de

comunicação com o público,  muitas  vezes usufruindo de elementos da cidade

como suporte de seus trabalhos.   

No texto de Tessler publicado no livro do Programa, a artista e professora logo

explica que uma orientação seria um processo que exigiria mais tempo de convívio

entre residente e acompanhante, e uma múltipla orientação não seria producente

aos projetos dos artistas.  Dessa forma,  ela sugeriu que a conversa entre ambos

saísse do “meio”, fazendo uma alusão ao título do livro: O meio como ponto zero:

metodologia  de pesquisa  em artes  plásticas.  Além disso,  Tessler  (2009,  p.  37)

indagou aos artistas sobre determinados aspectos quanto às suas intenções. Ela

explica melhor a dinâmica das conversas na passagem a seguir: 

Assim, couberam-me dois encontros com cada um dos bolsistas, um em
fevereiro e outro em julho de 2008. Na sessão que durava cerca de uma
hora, meu desafio foi encontrar uma maneira de habitar esse tempo de
forma mais  efetiva  possível,  prolongando-o  subjetivamente  em outros
espaços, tais como a memória de cada um, o silêncio da casa ou a Internet,
quando possível.

Mais adiante Tessler explica que propôs aos artistas uma “dinâmica de trabalho que

promovesse o encontro efetivo” (2009, p. 37), ou seja, ofereceu aos artistas diversos

questionamentos,  pois,  desse modo,  eles poderiam refletir sobre seus próprios

projetos, redigindo a respeito. A ela interessava que os residentes se defrontassem

logo com as questões primordiais dos trabalhos e lidassem com os aspectos que

fomentariam um  pensamento  sobre  os  processos  de  criação  e  elaboração  das

pesquisas  individualmente.  Tessler  ainda  comenta (2009,  p.  44)  “A  pergunta

assume assim  a  sua  função  de  preâmbulo  da  conversa.  A  pergunta  é  o  eixo,

incluindo o questionamento,  a  curiosidade e  o movimento que a investigação

promove”. 
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Como uma forma de iniciar o diálogo, Tessler propunha que cada artista, de olhos

fechados, abrisse de forma aleatória uma página do Livro das Perguntas de Pablo

Neruda e, depois, em voz alta lesse as quatro perguntas que se encontravam na

página  sorteada,  uma vez  que  a  parte  textual  do livro  é  formada apenas  por

questionamentos.  As  perguntas  de  Neruda  são  de  natureza  poética  e  nem

permitem respostas que não sigam nessa linha. 

A artista não intencionava com essa atividade que os temas das frases coincidissem

com os projetos de cada um, semelhante a um jogo de adivinhação ou uma solução

divina,  e  sim,  que  essa  leitura  funcionasse  como  uma  ruptura,  um  hiato  na

apresentação  prévia  das  intenções  dos  artistas  quanto  aos  seus  projetos  nas

residências aos acompanhantes. Afinal, se tornaria repetitivo explicar a cada um

dos quatro membros da comissão de acompanhamento o seu projeto. Assim, ela

julgou  que  seria  mais  interessante  que  a  conversa  partisse  do  meio,  de  uma

situação inusitada,  de algumas perguntas mesmo que estas aparentemente não

fizessem sentido. 

Na continuação do exercício ela oferecia mais  perguntas  para que os  bolsistas

respondessem em momento oportuno, na realidade a si mesmos. A seguir, pode-se

ler as questões oferecidas aos residentes:

1)  Descrever  o  máximo  possível  um  dos  trabalhos  que  estão  sendo
realizados neste período. Justificar a escolha desse trabalho.
2)  Elaborar  três  perguntas  para  o  trabalho,  supondo que  ele  pudesse
responder.
3) Elaborar três perguntas para mim, supondo que eu pudesse responder.
4) Qual o tema ou o assunto de teu projeto?
5) Qual o embate que o trabalho está apresentando neste momento? E
como tu reages ao impasse?
6) Há alguma espécie de relação com problemas de trabalhos anteriores?
(TESSLER, 2009, p. 45)  

O interessante do exercício proposto pela artista é que ao se utilizar um canal de

comunicação específico como a escrita, são acionados alguns impasses, como o de

tentar  descrever  uma  situação  ou  mesmo  explicar  o  uso  de  determinados
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procedimentos de forma compreensível ao outro, no caso o leitor. Isso fez com que

os  bolsistas  se  deparassem  com  novas  questões  e,  provavelmente,  tenham

formulado outras soluções para os problemas que surgiram em seus projetos. O

exercício deve ter desencadeado uma complexidade às propostas e aprofundado

ainda mais questões que talvez estivessem em estado inicial, em latência, tornando

algumas mais frágeis e outras mais fortalecidas, afirmando as ideias que vinham

ganhando corpo. Segundo o crítico e escritor francês Maurice Blanchot (2001, p.

67) o exercício de “– Falar, como escrever, nos engaja, pois num movimento de

separação, uma saída oscilante e vacilante.” Como a própria Tessler (2009) sugere:

é importante cair para se chegar ao alto. 

No segundo encontro ela formulou mais três perguntas prevendo que, em primeiro

lugar, algo diferente surgisse no trabalho; em segundo, que todo trabalho deve ter

algo  quase  invisível,  de  difícil  materialização  ou  definição;  e  por  último,  ela

perguntou  sobre  aquilo  que  se  tornou  mais  evidente  na  produção  artística

(TESSLER,  2009).  São perguntas,  apesar de objetivas,  com respostas  de difícil

formulação,  uma vez que exigiu por parte dos residentes  que enfrentassem os

embates  próprios  do  processo  criativo  relativo  às  suas  produções.  Há  uma

diferença crucial entre tomar uma decisão e explicar o porquê dessa decisão ao

outro. É nesse sentido que se fundamenta a pesquisa em artes, além de realizar um

projeto, o artista precisa formular os argumentos que delineiam suas decisões e

desenvolver um pensamento sobre sua produção artística. O trabalho final pode

não  ser  ou  nem  parecer  coerente,  mas  seus  argumentos,  escolhas,  decisões

precisam seguir algum ou vários critérios. Mesmo que o artista opte por aceitar

apenas o acaso em seu processo de trabalho, ainda assim isto será uma decisão

prévia e se constituirá como um método de trabalho.

A terceira edição da Bolsa Pampulha culminou em uma exposição, Preparatória, e

em um debate sobre arte pública,  promovido pela Funarte,  ambos no final  de

2009.  No conjunto de trabalhos e registros  expostos,  é visível  a interação dos

artistas com os espaços públicos. Apesar da intenção, por parte do curador, que a
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exposição  não  funcionasse  apenas  como  uma  amostragem  do  resultado  das

investigações que foram realizadas pelos artistas durante a residência, o recorte

curatorial oferecido a eles se fez presente nos projetos desenvolvidos, em maior ou

menor  nível.  Como  afirma  Marconi  Drummond  (2009,  p.  138),  a  exposição

pretendia “Preservar o caráter investigativo e especulativo e não demonstrativo dos

processos [...]”. Na exposição dos artistas Amanda Melo, Ariel Ferreira, Bruni Faria,

Daniel Escobar, Daniel Herthel, Fabrício Carvalho, Maíra das Neves, Pablo Lobato,

Sylvia Amélia e Yuri  Firmeza,  aparecem questões sobre a ambivalência entre o

público e o privado. Sobre os percursos possíveis e os trajetos impossíveis; sobre as

ações silenciosas daqueles que circulam nas cidades; sobre os móveis, objetos e

detritos que são abandonados nas calçadas;  sobre os presentes que a natureza

oferece em flor e desaparecem na paisagem; sobre aquilo que se torna invisível na

multidão e  que  mesmo soterrado,  pode surgir  com outra  apresentação;  sobre

imposições  políticas,  ideias  apresentadas  em efêmeras  páginas  de jornais  e  as

utopias urbanas imaginadas.

Nesse sentido, a palestra de um dos orientadores, o artista Rubens Mano, deve ter

oferecido subsídios relevantes para os trabalhos, uma vez que ele trouxe questões

relativas ao lugar e também a noção de espaço como uma forma de “preparar o

terreno para um maior questionamento quanto à inserção da arte no âmbito das

cidades” (MANO,  2009, p. 19). Apresentando estudos de autores como Rosalind

Krauss, Miwon Kwon, Suzanne Lacy, Jesús Carrillo, entre outros, que discutiram

noções sobre instalação,  site-specific,  espaço, monumento,  site specificity e arte

pública.

Ao contrário dessa terceira edição da Bolsa Pampulha, mais voltada para relações

com a cidade, a publicação resultante da primeira edição, demonstra que alguns

artistas utilizaram o próprio museu tanto como cenário de suas instalações quanto

como  a  origem  propulsora  de  seus  trabalhos.  Cristina  Ribas,  por  exemplo,

apresentou uma instalação de grandes proporções em que duas piscinas plásticas

cheias de água comportavam outras duas piscinas menores em seu interior, Tempo
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juntos (2003), que por sua vez, estavam em frente a uma carcaça de táxi do Rio de

Janeiro, O Contentor (2003) que “conversa” com frases contidas em grandes painéis

Coleção de intenções (2003) expostos na parede. Fechando o espaço, uma cortina

de 3,40  por 20  metros feita em  voile azul  fecha todo cenário,  Cortina  (2003).

Outros  dois  residentes,  como  Járed  Domício  e  Rodrigo  Matheus  também

utilizavam o museu como suporte de alguns de seus trabalhos,  uma vez que o

primeiro utilizava um grande vão expositivo para ocupá-lo quase que totalmente

com um bloco “flutuante”,  Área  de  Insegurança (2003),  confeccionado em tela

plástica de proteção, comumente usada em obras repleta apenas de ar, e Matheus

que desenvolveu uma empresa fictícia de segurança, Centurium (2004), e instalou

no museu peças que sugerem proteção de incêndio, de vigilância e de sinalização

externa, embora elas não funcionem realmente com esses propósitos. 

A residente Sara Ramo110 explicitou ainda mais essa relação entre intervenção e

contexto com O Jardim das Coisas do Sótão  (2004) no qual ela criou o desenho

harmonioso de um jardim orgânico em que as espécies de plantas e os caminhos

são constituídos de objetos abandonados no sótão do próprio museu e de outras

instituições da Prefeitura de Belo Horizonte (Fig. 22). A instalação ocupou todo o

mezanino  do  museu  com  a  distribuição  repetitiva  de  acentos  de  cadeiras  de

plástico formando imensas pétalas  de rosas  brancas,  tiras  de cortinas  verticais

criando flores, copos de plástico verde “brotaram” do chão, fichas do antigo cassino

se organizavam como sementes espalhadas entre grupos de objetos: ventiladores,

máquinas  de  escrever,  luminárias,  lâminas  de  pastilhas  azuis,  escadas,

calculadoras,  entre tantos outros.  Grupos de objetos  semelhantes  entre si  que

perderam o uso, mas que continuaram a conter o selo do tombamento, mantendo

110 A artista Sara Ramo e outros quatro bolsistas da primeira edição, Cinthia Marcelle, Lais 
Myrrha, Marilá Dardot e Matheus ‘Perpétuo’ Rocha Pitta, alugaram uma casa, na Rua Apodi nº 
69, em Belo Horizonte, que funcionou como um misto de casa e ateliê de 2003 a 2008. Embora 
já se conhecessem, a oportunidade de trabalharem juntos durante o período da Bolsa, 
propiciou que eles desenvolvessem um ambiente de convivência coletiva. Mesmo que cada um 
tenha realizado seu projeto individualmente, eventualmente eram ajudados pelos colegas da 
bolsa ou/e da casa. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/09/1685231-
apos-mais-de-dez-anos-de-convivio-artistas-realizam-1-coletiva-juntos.shtml> Acesso em: 12 
jul. 2016.
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o sentido de impregnação do lugar.

Ao contrário das publicações anteriores,  na quarta edição do Bolsa (2010–2011),

foram incluídas entrevistas com os artistas participantes. Essa iniciativa demonstra

uma maturidade quanto às  intenções  do programa,  principalmente no que se

refere a dar voz aos discursos dos artistas dentro da contemporaneidade e não

apenas a visibilidade de suas realizações ou trabalhos. As entrevistas funcionam

como um outro modo de interlocução,  em que o artista  precisa  formular em

palavras quais são seus propósitos quanto aos seus trabalhos, não necessariamente

como uma defesa daquilo que será visto ou está finalizado, mas os meandros e

inquietações que circundam toda a produção. Alguns trechos dessas entrevistas

serão discutidos no próximo capítulo.

Desde a primeira edição do Bolsa Pampulha até a mais recente, 6ª edição / 32º

Salão Nacional  de Arte (2015-16),  os  editais  são semelhantes  entre  si,  embora

recebam  alterações  de  ano  para  ano.  De  qualquer  forma,  quatro  itens  são

recorrentes: 1) selecionar e conceder bolsa a um determinado número de artistas;

2)  realizar encontros mensais entre bolsistas e os participantes da comissão de

Figura 22: Sara Ramo: O Jardim das coisas do sótão, 2003
- 2004. Fonte: Bolsa Pampulha 2003-2004
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acompanhamento; 3) realizar exposições (individuais ou coletivas); 4) publicar o

resultado das atividades na forma de um livro. 

Podem ser citadas algumas das variações relevantes que ocorreram no edital, como

uma redução do número de artistas bolsistas de 12 para dez, e quanto ao número

de meses, de um ano para seis meses. Por outro lado, o valor oferecido pela bolsa,

teve um aumento de R$ 10.800,00 para cada artista, fracionado em doze parcelas

mensais,  para R$  11.400,00  divididos em seis parcelas,  seguindo,  a princípio,  a

correção da inflação e reduzindo o período da estadia sem contudo reduzir o valor

da premiação. Cabe destacar que o artista recebe essa quantia mensal, mas deve se

responsabilizar  pela  sua  própria  moradia  durante  a  permanência  na  cidade,

semelhante  a  uma  bolsa  de  estudos  oferecida  por  cursos  de  mestrado  em

programas de pós-graduação. 

O  edital  oferece  ainda um ateliê  coletivo,  sem ônus  aos  residentes,  para  que

trabalhem ou pesquisem nele111. Nesse sentido, algumas vantagens oferecidas pela

Bolsa podem ser apontadas, entre elas uma publicação de alta qualidade, ao final

do processo,  contendo imagens e,  em algumas edições,  um DVD dos trabalhos

desenvolvidos durante a residência, textos dos curadores, textos da comissão de

organização,  dos  acompanhantes  ou  orientadores,  e  a  biografia  de  cada

participante. Além disso, os artistas recebem o aporte financeiro, em torno de R$

5.000,00, para utilizarem em seus projetos e ainda contam com a equipe técnica do

museu para a montagem e desmontagem final da exposição, quesito obrigatório a

todos os participantes. Todo o material artístico é devolvido ao artista, exceto as

aquisições de material técnico que por ventura tenham sido adquiridas pelo museu

e destinadas  a  correta  apresentação dos  trabalhos,  como projetores  ou  outros

equipamentos  eletrônicos.  Neste  edital  citado,  também  foi  instigado  que  os

residentes promovessem ações junto à comunidade de Belo Horizonte, como uma

contrapartida social, não constante nas edições anteriores. 

111 Nas primeiras edições não havia esse local disponibilizado para os artistas trabalharem, 
posteriormente isso foi resolvido, sendo oferecido aos artistas um ateliê de uso coletivo em 
alguma instituição ou escola de artes, conforme consta em edital. 



[163]

Quanto ao acompanhamento crítico, seu funcionamento está garantido em edital,

o que comprova que chegando à sexta edição,  essa atividade presente desde o

lançamento do  Bolsa Pampulha tem se mostrado uma solução interessante para

ambas  as  partes  e  um  diferencial  oferecido  pela  residência.  Fazem  parte  da

comissão  de  acompanhamento  o(a)  curador(a)  do  museu  e  mais  quatro

profissionais reconhecidos da área das artes visuais112.  O número de encontros,

assim  como  o  número  de  acompanhantes  e orientadores,  entre  professores,

curadores,  artistas  e críticos  altera conforme o edital.  Os  encontros  com cada

residente são curtos,  por volta de uma hora,  e durante toda a residência estão

previstos pelo menos dois encontros,  sendo que em alguns editais o número é

maior.  Apesar de poucos  encontros  e  palestras  com convidados,  chamados  de

orientadores, o curador do museu está presente durante todo o processo, uma vez

que ele e a equipe são responsáveis por diversas atividades durante a residência: a

condução dos  trabalhos  iniciais,  os  encontros  com os artistas  e  convidados,  a

produção das exposições e da publicação final. 

112 Quando se fala em reconhecidos, não significa que sejam nacionalmente conhecidos na área, 
mas que possuam uma atuação consistente em docência, curadoria, crítica ou atuação artística 
ao menos local.
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Outro aspecto que chama a atenção nos editais do Bolsa é a delimitação da idade

ou da produção artística, como forma de excluir a oportunidade aos artistas em

meio de carreira. Isso é possível ver nas três especificações, embora elas não sejam

cumulativas: no ano de nascimento dos candidatos, por exemplo, nascidos a partir

de 1979  (6ª  Bolsa Pampulha);  no número de exposições  individuais  realizadas

(máxima de uma a três, dependendo do edital); e no tempo de atividade artística,

em que é considerada a data da primeira exposição, não podendo essa ter ocorrido

em período superior a cinco anos. São especificações que promovem a inscrição de

artistas em início de carreira, mas que ao mesmo tempo, sugerem que o candidato

tenha uma produção consistente. Apesar de não ser solicitado em edital que os

futuros residentes tenham curso superior na área de artes, a maioria dos bolsistas

selecionados possuem graduação, e alguns até mestrado, nessa área ou em áreas

afins.

Após  treze  anos  de  atividade,  o  Programa Bolsa  Pampulha revigorou  o  Salão

Nacional de Arte de Belo Horizonte. O projeto de residência implantado dentro do

Figura 23: Encontro com os artistas residentes do Programa Bolsa Pampulha 2013. 
Alan Fontes (MG); Fernanda Rappa (SP); Flávia Bertinato (SP); Frederico Filippi (SP);

Márcio Diegues (PR); Pierre Fonseca (MG); Ricardo Bugarelli (MG); 
Ricardo Reis (MG); Sara Alves Braga (MG) e Tatiana Devos (RJ). 
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museu afinou suas atividades com propostas mais voltadas aos processos da arte

contemporânea,  visando  a  formação  continuada  dos  jovens  artistas  e

oportunizando  que  eles  desenvolvessem  projetos  consistentes  em  termos  de

reflexão artística. Confira a afirmação de Moura: 

[...] a Bolsa Pampulha estabelece uma ideia de comunidade em torno do
Museu que eu acho que é bastante cara à arte contemporânea. O Museu
deixa de ser apenas um lugar de passagem de objetos,  de agentes,  de
artistas,  de público,  e se torna um lugar onde as pessoas voltam mais
vezes,  torna-se  um  ponto  de  reflexão  e  de  encontro  entre  artistas.
(PEDROSA; MOURA, 2011, p. 49) 

É possível que alguns dos trabalhos produzidos durante o Bolsa Pampulha fossem

realizados pelos artistas mais cedo ou mais tarde, mas talvez não alcançassem esse

nível  de visibilidade,  por estarem presentes em uma instituição importante no

cenário  brasileiro,  e  nem  assumissem  essa  proporção,  tanto  em  termos

profissionais, quanto em termos de apresentação. Alguns dos projetos finalizados

necessitavam de um maior tempo de amadurecimento das ideias, outros, de um

aporte  logístico  para  serem  construídos,  ou  ainda  precisavam  de  uma  verba

específica para acontecerem. Aspectos esses, de subsistência, que nem sempre o

jovem artista tem a sua disposição para efetivar propostas de trabalhos. 

Outro aspecto visível decorrente da participação dos artistas selecionados para a

Bolsa Pampulha se refere ao rápido ingresso no circuito de bienais nacionais e em

exposições de grande porte, entre eles o programa Rumos de Artes Visuais do Itaú

Cultural.  Isso demonstra que a inserção de um artista dentro de um programa

vinculado a um museu funciona como um “selo legitimador”,  senão como uma

“aposta”  a esses  artistas,  muitos  em início de carreira,  pelo menos como uma

“promessa”  interessante  ao  circuito  da  arte.  O  jovem  artista  que  cumpre

determinada  programação  e  apresenta  ao  final  uma  exposição  individual  ou

mesmo  coletiva,  atingindo  os  quesitos  exigidos  pela  comissão  de  seleção:

qualidade, relevância estética e conceitual, contemporaneidade e originalidade em



[166]

suas proposições, mostra um evidente amadurecimento profissional, tornando-o

apto a participar de outros eventos de grande porte.  

3.2 Residência artística Red Bull

O programa de residência oferecido pela Red Bull, indústria internacional na área

de bebidas para adultos, pode ser dividido em dois momentos: na primeira fase

quando suas instalações ocupavam prédios em processo de abandono no centro da

capital  paulistana,  e  na  segunda,  quando  o  projeto  se  consolidou  com  a

inauguração  dentro  da  sede  própria  denominada  Red  Bull  Station  na  antiga

Subestação Light Riachuelo – Eletropaulo, também localizada na região central de

São Paulo, em frente ao Terminal da Bandeira.

A primeira edição da residência Red Bull House of Art, ocorreu em 2009 no Hotel

Central e as quatro edições posteriores, no Edifício Sampaio Moreira, nos dois anos

subsequentes.  O foco principal  do projeto  estava centrado na experimentação

como explicam os  organizadores  e  curadores  convidados  pela  Red  Bull,  Luísa

Duarte e Gabriel Bogossian (2013, p. 7), em propor uma residência artística “[...]

que funciona como um laboratório para vivência e convivência, uma plataforma

para compartilhamento de conhecimento, arte e cultura, que incentiva e apoia a

produção emergente de arte contemporânea.”  

Em termos de estrutura, nos primeiros três anos, a residência era oferecida a seis

artistas  jovens  em início  de suas  carreiras  profissionais  para que durante oito

semanas trabalhassem nos espaços (ateliês)  disponibilizados pela Red Bull  em

antigos edifícios comerciais. A cada edição, o processo de seleção dos artistas se

dava  por  indicações  de  professores,  críticos,  artistas  e  curadores.  Na primeira

edição, dos dez artistas convidados a maioria eram estrangeiros (sete viviam nas

cidades de Berlim, Buenos Aires,  Joanesburgo, Lisboa,  Londres e Los Angeles),
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mas  nas  edições  seguintes  houve  um  número  maior  de  brasileiros  e,  mais

especificamente, residentes de São Paulo. Posteriormente, a partir da sexta edição,

também foi definido um número permanente de seis artistas selecionados, sendo

que cinco artistas nacionais e um estrangeiro113.  O período de residência sofreu

diversas  alterações,  inicialmente  de  oito  duplicou  para  dezesseis  semanas.  Na

edição mais recente (12ª), o período foi encurtado para 50 dias. 

Os participantes utilizam os ateliês apenas como espaços de trabalho, pois não há

moradia incluída na edificação, no entanto a Red Bull, disponibiliza uma ajuda de

custo para os artistas não residentes da capital paulista de R$ 500,00 semanais,

mais  a  passagem aérea de sua cidade até  a capital  paulista.  Além disso,  cada

residente recebe R$ 10.000,00 para desenvolver seus projetos, conforme consta no

edital,  recebendo  apoio  técnico  de  uma  equipe  de  produção  e  montagem,

conforme o caso.    

Desde a  primeira edição da  Red  Bull  House of  Art (2013)  estava  previsto  um

acompanhamento crítico realizado por um curador ou uma dupla de curadores,

independente  deles  terem  outras  atribuições  profissionais,  como  atividades

docente  ou  artística.  Esse  acompanhamento  oferecido  aos  artistas  têm  sido

constante e processual na forma de encontros diários e visa dar subsídios às trocas

intelectuais  entre  os  residentes.  Foram  curadores:  Lucas  Bambozzi  e  Maria

Montero (1ª edição), Luísa Duarte (2ª a 5ª edições) e Fernando Oliva (5ª edição),

Paula Borghi (6ª a 9ª edições) e Fernando Velázquez (10ª a 12ª edições). Além do

acompanhamento  diário  do  curador  designado  a  cada  edição,  também  estão

previstos encontros com outros curadores e artistas, palestras, visitas a ateliês e

leituras  de  portfólio,  informais  ou  agendadas,  como é  possível  ler  no  site da

instituição:

Durante o período de residência, os participantes têm à sua disposição um
ateliê e o acompanhamento crítico de um curador.  Por 16 semanas eles
vivem  diariamente  uma  espécie  de  laboratório  aberto,  com  palestras,

113 Na 12ª edição foram selecionados dois artistas estrangeiros (um residente no país) e quatro 
nacionais.



[168]

workshops,  conversas, trocas e exposições. (RED BULL STATION, 2016,
n.p.)

Assim,  alguns  objetivos  e  atividades  lançadas  no  início  do  programa

permaneceram  nas  edições  subsequentes.  Por  exemplo,  que  cada  artista

apresentasse o seu portfólio ao grupo formado pelos residentes e curadores, como

uma forma de “[...] introduzir o seu trabalho, as ideias que o norteiam, as relações

com outras obras e com o debate atual da produção contemporânea.” (DUARTE,

2013, p. 9). Esse diálogo, de acordo com Fernando Velázquez (2016),  proporciona

que jovens com diferentes formações em artes estimulem conversas e trocas de

experiências sobre suas práticas e as definições teóricas do que é arte.  

Um  segundo  objetivo  do  programa  é  instigar  que  os  residentes  produzam

trabalhos inéditos e, se possível, que estabeleçam uma conexão com o contexto

local, embora Duarte e Bogossian (2013, p. 9) expliquem que não se trata de uma

obrigatoriedade da curadoria  aos artistas.  Esses  têm liberdade de criação para

realizarem seus projetos e o papel do(a) curador(a) na residência é oferecer uma

“base de interlocução para as suas produções”.

Um terceiro objetivo da Red Bull House of Art se refere às exposições dos projetos

executados  durante  a  residência.  Para  o  programa é importante  que  o  artista

apresente o andamento de suas proposições em três momentos: em uma primeira

exposição coletiva na  Galeria  Transitória;  nas datas de  open-studio,  em que os

ateliês estão abertos para visitação pública, o qual sugere um diálogo entre artistas

e  visitantes  no  meio  do processo  de  trabalho  dos  residentes;  e  por  último,  a

exposição final  e coletiva apresentando a conclusão das experiências  e “[...]  as

conquistas do percurso de cada artista – [seus] avanços e desdobramentos nas

produções  individuais,  mas  também  novas  dúvidas  [...]  para  a  poética  em

construção de cada um dos participantes.” (DUARTE; BOGOSSIAN, 2013, p. 9). 

Além dessas exposições, que constituem um evidente apelo visual e direcionado à
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divulgação do espaço cultural e, acima de tudo da marca Red Bull, há um objetivo

menos  mensurável,  que  trata  da  formação  dos  artistas  e  do  estímulo  ao

pensamento artístico, percebível tanto nos encontros com o acompanhamento dos

curadores,  quanto  no  grupo de  estudos  sugerido,  por  exemplo,  por Fernando

Velázquez.  Como explica um dos residentes da 12ª  edição,  Tomaz Klotzel 114,  os

artistas tinham liberdade para escolher um tema e definir os autores relativos a ele.

Assim, todos os participantes liam e discutiam um mesmo texto, propiciando uma

troca intelectual efetiva entre os integrantes da residência.          

De  acordo  com  os  curadores  da  edição  inaugural,  Lucas  Bambozzi  e  Maria

Montero (2013,  p.  23),  foi  possível  ver que as  ideias  apresentadas  na primeira

exposição se transformaram em outros projetos e assimilaram novas premissas ao

resultado final: “[...] os artistas [...] apresentaram aqui um resultado amadurecido,

onde muitos deles conseguiram virar uma página no seu próprio discurso, com

propostas muito diferentes de seus trabalhos iniciais”. Não fica claro no texto da

publicação da Red Bull House of Art se essas mudanças ocorreram por influência

das  conversas  entre  os  artistas,  entre  os  artistas  e  os  curadores  do

acompanhamento crítico, ou até da relação que se estabeleceu com o entorno do

Hotel Central.

Após essa primeira edição no Hotel Central, as quatro edições seguintes ocorreram

no Edifício Sampaio Moreira, uma construção de 1924 com 12 andares, sendo que

apenas  uma parte dele havia  sido restaurada,  ficando o restante em clima de

reforma permanente com alguns indícios dos escritórios anteriores.  Os artistas

dispunham de amplos espaços para usarem como ateliê,  assim como poderiam

trabalhar a própria condição de existência e permanência histórica do edifício ou

impregnar isso de forma mais sutil em seus projetos, uma vez que invariavelmente

ele  funcionaria  como  espaço  expositivo  dos  trabalhos  deles.  Portas,  janelas,

azulejos, corredores com ladrilho hidráulico, pisos em parquet, assim como outros

acabamentos que fazem parte da arquitetura eclética do edifício inevitavelmente

114 KLOTZEL, Tomaz. Depoimento: 6 de outubro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. 
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compunham o cenário das obras e instalações apresentadas nas exposições. 

Um aspecto que ficou visível na segunda edição, é que a quase maioria dos projetos

desenvolvidos pelos residentes utilizaram a própria arquitetura do lugar para ser

inserida na poética dos trabalhos, como cenário inusitado ou como constituição

física.  Bhagavan David  pinta com óleo e em cores  vibrantes  detalhes  e linhas

curvas desaparecidas do forro da Galeria Transitória, previamente pintado de cinza

chumbo para o evento. E no mesmo local, Bruno Baptistelli retira parte da pintura

branca da galeria mostrando o revestimento que havia em baixo: linhas de azulejo

bege com adornos marrons surgem por todo o espaço. Ambos trazem à tona a

arquitetura  preexistente,  apagada  pela  nova  configuração  do  programa  de

residência.  Deyson Gilbert desloca o mastro onde eram hasteadas as bandeiras

para dentro do espaço expositivo e aplica um paralelepípedo de gelo na ponta

sinalizando que as antigas ideologias nacionalistas foram se esvaziando com o

passar das décadas. Flavia Junqueira recria ambientes domiciliares e lúdicos dentro

do edifício comercial. Na série Sonhar com uma casa na casa (2010) ela propõe no

terraço do edifício um jardim com casinha de bonecas, vasos de plantas e cadeiras

de praia sobre uma grama verde artificial e, em outro espaço do edifício, balões de

hélio  com  formatos  de  bichos  coloridos  e  metalizados  escapam por  uma das

janelas na instalação Balões (2010), dando ao edifício antigo um aspecto inusitado

de uma suposta vida que ainda habita aquele espaço. 

Um comentário paralelo pertinente a se fazer,  é que a região central  da capital

paulista  vinha  enfrentando  nas  duas  últimas  décadas  uma  evasão  devido  a

complexa situação de especulação imobiliária e interesses econômicos que atraíam

empresas e comerciantes para outros bairros mais prósperos. Iniciativas contrárias

ao processo de degradação e abandono dessa região,  tanto por parte de órgãos

municipais,  quanto  de  empresas  privadas  foram  realizados  para  restaurar  e

reformar edificações antigas,  transformando-as em centros culturais e museus.

Assim foram criadas  a  Estação Pinacoteca,  o  Museu  da  Língua Portuguesa,  o

Centro Cultural Banco do Brasil, a Caixa Cultural, o Museu de Arte Brasileira no
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Edifício  Lutetia  (Residência  da  FAAP),  próximos  de  outros  antigos  espaços

culturais  já  existentes  como  a  Biblioteca  Municipal  Mário  de  Andrade,  a

Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Theatro Municipal, a Casa do Povo, o Teatro

Renault e o Museu Páteo do Colégio. 

Além  desse  aspecto  importante  em  fomentar  um  circuito  cultural  no  centro

histórico da cidade.  Até o final dessa pesquisa, se estabeleceram nessa região o

Estúdio Lâmina, Ponto Aurora, Galeria Pivô no edifício Copan, Matilha Cultural,

Galeria da Sé, Phosphurus Residência e Casa Juisi, esses três inseridos em uma casa

de 1890. Um pouco mais adiante há a Galeria Mezanino e o edifício Farol,  que

abriga a Balsa,  o Fluxo,  o Líquen,  o Núcleo Digital,  o Cultura e Mercado e o

Eduqativo – Instituto Choque Cultural, funcionando como um Hub entre cultura,

design e informação.

Na terceira edição da Red Bull, de novembro a dezembro de 2010, uma tendência

política ficou evidenciada na produção da maioria dos artistas. A curadora Luisa

Duarte, que fez o acompanhamento, explica no texto de apresentação da exposição

de abertura:

Se as relações entre arte e política estão no centro do debate da arte hoje,
elas surgem aqui também, de maneira mais ou menos clara, permeando
boa parte das obras com um tom crítico diante do mundo. Isso é uma
pequena amostra de que uma geração emergente de artistas, a seu modo,
prossegue na tentativa de lembrar que todo ato estético pode ser um ato
político. (DUARTE; BOGOSSIAN, 2013, p. 59)

Alguns artistas explicitaram essa questão, como foi possível ver nos trabalhos de

Clara Ianni que apresentou fotografias em preto e branco de punhos cerrados,

como referências ao desenho ícone da revolta popular, mas que também podem

funcionar como referências a futuros desenhos, Série de 6 fotografias (2010). Outro

trabalho da  artista  ocupou  a parte  externa do edifício,  em que uma bandeira

confeccionada em tecido preto segue do segundo andar até atingir o chão da

calçada, Sem título (2010).
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O  residente  Guilherme  Peters  uniu  em  seus  projetos  de  forma  anacrônica

referências icônicas da revolução francesa a símbolos da juventude da década de

1960.  Em  um  vídeo  de  9'34"  é  possível  ver  um  homem  jovem  vestido  à  la

Robespierre com peruca e meias brancas até o joelho fazendo manobras com seu

skate em um sobe e desce barulhento,  Robespierre  e  a  tentativa  de  retomar a

revolução (2010).  O  skate,  inicialmente  usado  como  divertimento,  ganha

proporções de autonomia na mobilidade urbana, mas mais que isso, adquire um

caráter de contracultura, uma vez que muitos de seus “usuários” realizam pixos,

graffittis e outras formas de manifestação inseridas nas tramas da cidade,  nem

sempre permitidas por lei. Bastille (2010), apresenta pedaços de parede acoplados

aos shapes de skates,  inviabilizando seu uso e ao mesmo tempo impregnando-os

de um sentido histórico, real ou fictício.

Outro  residente,  Jaime  Lauriano,  buscou  como  referência  a  zona  de  conflito

cotidiana entre patrões e empregados da construção civil colocando em evidência a

instabilidade desse embate na série  Trabalho  (2010). Nela é possível ver objetos

típicos de um canteiro de obras, marretes e carrinhos de mão, dispostos um de

frente ao outro, ou um sobre o outro, anulando forças como nas quedas de braço.

Estão de tal  forma vinculados que se torna difícil  visualizar um fim para esse

processo de exploração do trabalho alheio.

Não há como negar que a curadoria dessa terceira residência conversou com um

dos maiores eventos de arte do país, a 29ª Bienal de Arte de São Paulo, que naquele

ano abordou o tema  arte  e  política e que aconteceu no mesmo período115.  Um

trabalho participante dessa Bienal, intencionalmente discreto, estava instalado do

lado de fora do pavilhão e apresentava trinta bandeiras de países participantes da

mostra hasteadas nos mastros do pavilhão, Apolítico (2001) de Wilfredo Prieto. O

detalhe é que elas estavam costuradas em tecidos que iam do tom preto ao branco,

parecendo um conjunto cinzento e  desbotado.  Uma das  críticas  que o  artista

cubano aludia com elas era a falsa noção de igualdade entre as nações. (BIENAL

115 De 25 de setembro a 12 de dezembro de 2010.
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DE SÃO PAULO, 2010)      

A instalação de Prieto beira à invisibilidade, por outro lado, tem a potência das

obras  que  ficam  camufladas  na  paisagem  urbana,  pois  permanecem  no

inconsciente de quem as viu. Independente da residente Clara Ianni ter ou não ter

visto o trabalho do artista cubano, ela utiliza a sua bandeira sem partido ou nação,

solitária e de proporção volumosa, também de forma sutil e política.

Os curadores Luísa Duarte e Fernando Oliva resumem o processo de ocupação das

cinco residências nos dois edifícios como sendo um tempo que proporcionou a 24

jovens  artistas  um  período  pleno  de  experimentações,  contando ainda  com a

apresentação de trabalhos inéditos ao final de cada exposição e que fez parte de

um processo de diálogo constante entre os artistas e curadores. Em suas palavras:

Certamente essa condição de uma maior maturidade e coerência entre o
que se deseja como trabalho de arte e o que se consegue revelar, passa pela
oportunidade de um período intenso e concentrado em torno das próprias
questões,  além,  é  claro,  da  possibilidade  de  trabalhar  de  modo
colaborativo e integrado com outros artistas e em diálogo com a curadoria
e a produção. Nesse sentido, é sintomático que uma queixa comum entre
os residentes ao chegar seja justamente a da falta,  em nosso meio,  de
interlocutores  constantes,  sejam  eles  outros  artistas  ou  curadores  e
críticos. Essa situação de criação isolada e solitária, que desanima e frustra
tantos entre nós, é sensivelmente alterada durante e após esse período de
convivência sistemática. (DUARTE; OLIVA, 2013, p. 141)

          

Em  seu  segundo  momento,  a  residência  tomou  outras  proporções,  pois  em

outubro de 2013 foi inaugurada a sede definitiva da Red Bull Station, localizada na

antiga subestação Light –  Riachuelo.  A edificação de 1926 recebeu uma ampla

reforma e um novo projeto, sem, no entanto, perder sua herança industrial, com

amplos espaços em pé direito alto, janelas de grande formato, paredes descascadas

e iluminação com design industrial. No total são cinco andares, sendo um deles

terraço com vista para o centro da cidade e espaço para shows, um andar dedicado

à  residência  artística  que  conta  com  diversos  ateliês  para  uso  dos  artistas  e

curadores, além do espaço expositivo,  Galeria Transitória.  Há ainda uma ampla
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área para exposições e slams, apresentações musicais e outras atividades culturais

na  Galeria  Central.  Complementando a estrutura oferecida,  há um estúdio de

gravação de alto padrão técnico, o Red Bull Studios, auditório e espaços destinados

a  diversas  oficinas,  palestras,  parte  administrativa  além  de  uma  cafeteria  –

restaurante.  Existem também dois  ateliês  colaborativos,  um analógico e  outro

digital. O Red Bull Basement é a outra residência oferecida pelo espaço e voltada

para o uso criativo da tecnologia digital  e o desenvolvimento de programas de

informática.  O  Pulso,  é  uma  “ocupação”  musical  concebida  para  promover  a

música  independente produzida  na  atualidade.  Por toda  essa  sua  estrutura,  é

visível que houve um investimento considerável na sede por parte da Red Bull, pois

além disso,  há a  manutenção constante de uma agenda de eventos,  palestras,

projeções de filmes e cursos. Os ventiladores dos ateliês da primeira edição foram

trocados por modernos splits.

A partir da inauguração do novo espaço, a sexta edição da residência da Red Bull

House of Art, trocou não só o nome, passando a se chamar Red Bull Residência

Artística,  como também teve algumas regras importantes alteradas.  A principal

delas, foi quanto ao processo de seleção. As indicações foram encerradas sendo

formalizada a abertura de editais, com o recebimento de candidaturas através de

inscrições (sistema nacional e internacional). Na sexta edição, foram mais de 200

inscritos.  O  processo seletivo  passou  a  ser  composto por três  integrantes  que

formam  um  júri,  sendo  que  um  deles  é  o  curador  que  acompanha  o  grupo

posteriormente.  A  primeira  curadora  a  realizar  esta  prática  curatorial  com os

artistas durante quatro edições foi Paula Borghi e nas edições seguintes está sendo,

até o momento desta pesquisa, Fernando Velázquez.

A sexta edição contou com artistas de diversas áreas: Alessandra Domingues, que

trabalhou  o  facho  de  luz  teatral  no  espaço;  Fabiana  Faleiros,  que  de  forma

irreverente  reuniu  poesia  e  música  funk;  Thiago  Honório,  que  trabalhou  o

potencial  dos  objetos,  tanto  imagético,  como  material;  Rodolpho  Parigi,  que

apesar de ser conhecido por suas pinturas, desenvolveu projetos em outros meios;
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Chico Togni,  que transformou sucatas  e  entulhos  em outras  possibilidades  de

existência; e Raquel Uendi, que extrapolou o limiar entre fotografia e escultura. 

Thiago Honório116,  artista e professor,  explica que no período de sua residência

ocorreram transformações no seu projeto inicial advindas da inserção de objetos

de  trabalho,  oferecidos  a  ele  como  dádivas  pelos  outros  profissionais  que

trabalhavam nas obras de reformulação da Red Bull  Station.  Embora o prédio

havia sido inaugurado antes do início da residência, outras partes continuavam em

reforma,  pois apenas os ateliês da residência se encontravam prontos.  Em um

primeiro momento, o projeto de Honório117 tratava da questão da permanência da

memória  do  lugar  materializada  nos  instrumentos  de  trabalho  utilizados  na

reforma da sede. O artista convidou e convocou que os trabalhadores trocassem

seus instrumentos de trabalho desgastados pelo uso por novos instrumentos que

Honório118 compraria  em grandes  lojas  de material  de construção.  A dinâmica

funcionou da seguinte maneira,  a desempenadeira utilizada pelo servente ou a

serra  utilizada  pelo carpinteiro,  seriam trocadas  por novas  peças,  idênticas  às

originais, em termos de utilização. A medida que esses trabalhadores “anônimos”

terminavam suas atividades e encerravam a sua permanência na Red Bull deixavam

na porta do ateliê de Honório119 as suas ferramentas de trabalho, sem exigir a troca,

caracterizando  essa  ação  como  dádivas.  Ao  final,  “[…]  talhadeiras,

desempenadeiras,  picaretas,  arcos  de  serreta,  formões,  enxadas,  marretas,

cavadeiras,  martelos,  pás,  espátulas,  lixas,  discos,  serras,  foices,  cortadeiras,

ponteiras e pés de cabra [...]”120 constituíram a instalação do artista, que recebeu o

nome  Trabalho, na exposição de encerramento da residência.  Conforme Thiago

Honório detalha121:

As primeiras semanas consistiam de discussões exaustivas com os mestres

116 HONÓRIO, Thiago. Depoimento: 1º de outubro de 2015. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice B
117 Ibidem
118 Ibidem
119 Ibidem
120 Ibidem 
121 Ibidem 
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de obras e pedreiros que estavam envolvidos com a construção, o restauro
desse antigo prédio da Light Riachuelo Eletropaulo e eu negociava as
ferramentas que estavam sendo usadas para a restauração. No primeiro
momento as  negociações  consistiam em eu ir  na Leroy Merlin  ou  na
Telhanorte comprar uma ferramenta nova, uma enxada, um martelo, uma
serra, uma lixa, etc., e dava uma nova em troca dessa ferramenta gasta,
esfolhada e usada no restauro da obra. 

Em  relação  ao  convívio  na  residência,  Honório122 faz  um  comentário  muito

interessante, transcrito a seguir: 

No caso da [residência na] Red Bull, entraram seis artistas com poéticas
muito diferentes, com questões muito singulares, e isso foi ótimo, porque
ocorriam momentos de troca.  Seja pelo fato de os ateliês serem muito
próximos ou, às vezes, aconteciam palestras e atividades voltadas não só
para os seis artistas, mas para a comunidade em geral, como também para
essa primeira exposição, em que foram necessárias reuniões para decidir
os trabalhos, e havia ainda os encontros com a Paula [Borghi]. Então tudo
isso facilitou o contato.

           

Na  11ª  residência  artística,  ficou  visível  uma seleção  de  artistas  voltados  para

questões  relacionadas  ao  audiovisual  e  suas  inter-relações.  Essa  ênfase  foi

resultado  de  um  interesse  por  parte  dos  três  componentes  do  júri,  Lucas

122 Ibidem 

Figura 24: Exposição da 6ª Residência Artística na Red Bull Station (2013) com
trabalhos de Thiago Honório, Rodolpho Pariggi e Chico Togni.

Foto: Lost Art/Red Bull Concept Pool
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Bambozzi, Renan Araújo e o curador da Red Bull, Fernando Velázquez, terem em

seu histórico de atividades a presença de linguagens provenientes do vídeo, filme e

da fotografia em suas produções. O texto de apresentação dos artistas escolhidos

para a 11ª edição menciona essa ênfase:  

O  grupo  reflete  por  um  lado,  o  interesse  crescente  dos  artistas
contemporâneos  pela  cultura  do  audiovisual  expandido,  das  novas
tecnologias (incluindo o resgate de tecnologias obsoletas) e das práticas
transdisciplinares, e, por outro, o desdobramento do fazer artístico nos
campos  da  escrita,  da  crítica  e  da  pesquisa  acadêmica.  (RED  BULL
STATION, 2016, n.p.)123 

   

Como  resultado,  foi  possível  ver  nos  trabalhos  de  alguns  artistas  o  uso  de

instrumentos como projetores de  slides e fotos ampliadas em sistema analógico,

um conjunto de peças de um sítio arqueológico, negativos de filmes, assim como

colagens  com  recortes  de  revistas  antigas.  O  curador  Velázquez  (2016,  n.p.)

concluiu  que o período da residência foi  de intensa “investigação,  produção e

intercâmbio”124. Sendo que o grupo também recebeu a visita dos membros do júri e

de  outros  curadores,  como  Galciani  Neves  e  Christine  Melo,  no  intuito  de

aprofundar as pesquisas individuais e dinamizar as trocas entre os integrantes do

grupo de residentes.

123 Cf. informação disponível em: http://www.redbullstation.com.br/residencias/11a-edicao/
124 Cf. no site, disponível em: http://www.redbullstation.com.br/11a-turma-de-residencia-

artistica-exibe-obras-ate-21-de-novembro/ Acesso em: 17 jul. 2016 

http://www.redbullstation.com.br/residencias/11a-edicao/
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Os  artistas  participantes  da  11ª  edição  durante  quatro  meses  foram:  Antônio

Ewbank,  Janaina  Wagner,  Júlio  Parente,  Maura  Grimaldi,  Martin  Reiche

(Alemanha)  e  Tomaz  Klotzel.  Ewbank  apresentou  na  exposição  final  uma

instalação produzida  em colaboração com o coletivo  AcE,  propositalmente  de

difícil  compreensão.  Janaina  Wagner  vem questionando em seus  trabalhos  os

embates entre progresso científico e a potência da natureza, desafiando uma falsa

noção civilizatória.  Júlio Parente utiliza tecnologias digitais e de  video-mapping

para  criar  vídeos  em  ambientes  imersivos.  Martin  Reiche  se  interessa  pelas

questões conceituais geradas pelos fluxos de informação e o tráfego de dados,

criando  equipamentos  ou  imagens  decorrentes  de  seu  uso.  Maura  Grimaldi

investiga o conceito de imagem,  linguagem técnica e processos de produção e

reprodução, muitas vezes utilizando materiais analógicos ou obsoletos para testar

suas  hipóteses.  Tomaz  Klotzel,  busca  decifrar  as  relações  afetivas  e  familiares

cristalizadas na infância na forma de ações ritualísticas e introspectivas em que

determinados objetos funcionam como uma arqueologia pessoal.

A artista Maura Grimaldi comenta a sua experiência na Red Bull Station:

Figura 25: Aparições: Painel de Controle / Documentos / Morel /
Abadiânia, de Maura Grimaldi – construção de painel de controle

para três projetores e sistema de reprodução de imagens em
diapositivos. Foto: Lost Art/Red Bull Concept Pool
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O período de  residência  propiciou  metodologias  de pesquisas  diversas
para analisar esses três campos [a conceituação de imagem, o universo
da linguagem técnica:  os  processos  envolvidos  na  sua  concepção,
produção  e  reprodução  e  a  imagem como experiência  mágica  e
reveladora]  e  suas  práticas,  como  experimentações  químicas  em
laboratório,  construções  de  maquinários,  visitas  a  centros  espirituais
importantes  no  Brasil,  produção  de  materiais  fotográficos,  gráficos  e
sonoros, aprofundamento em obras literárias, dentre outros. (RED BULL
STATION, 2015, n.p.)

No dia do  open-studio,  em  outubro de 2015,  foi  possível  visualizar trabalhos já

realizados  pelos  artistas  antes  da  residência  e  outros  que  se  encontravam em

processo. As portas dos ateliês encontravam-se abertas aos visitantes que podiam

ver uma simulação de exposição que incluía um laboratório de ideias na forma de

objetos à espera de uma utilização e desenhos pendurados na parede ou expostos

em  cima  das  mesas,  como  anotações  ou  desejos  (Fig.  26  e  27).  A  situação

propiciava conversas diretamente com alguns artistas e o curador,  embora elas

fossem breves,  pois  cada um deles  era logo requisitado por outro visitante.  A

Galeria  Transitória,  com suas grandes janelas,  dispunha os trabalhos de forma

organizada e bem espaçada uns dos outros. Com uma disposição informal e sem

etiquetas de identificação. Um texto impresso em grande formato estava disposto

discretamente  em  uma  parede  perto  do  elevador  e  descrevia  os  projetos  dos

artistas e suas intenções poéticas. No meio do espaço havia um sofá de couro com

proporções generosas para se assistir aos vídeos. O clima do ambiente era fabril,

com canalizações aparentes, paredes propositalmente descascadas, apresentando

diversas camadas de tinta e respiradores embutidos.  
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Consta  em  edital,  que  uma  das  incumbências  do  curador  de  cada  edição  é

selecionar junto com o artista uma obra que será doada pelo residente à Red Bull.

Ao contrário do Bolsa Pampulha, que não exige nenhuma doação, nessa residência

há por parte da empresa a intenção de adquirir trabalhos para formar um acervo de

arte contemporânea, prevendo com isso, um investimento a longo prazo. 

Figura 26: Ateliê de Thomaz Klotzel, Residência Artística Red Bull, 2015. Projeto
para Meteora. Objetos recolhidos em sítio arqueológico. Foto: Bettina Rupp

Figura 27: Ateliê da 12ª Residência Artística Red Bull Station, 2015. 
Foto: Bettina Rupp



[181]

Pode-se perceber nas  conversas  informais  com os  residentes  que  alguns  deles

chegaram à Red Bull Station munidos de um projeto, senão bem formatado, no

caminho. Nesse sentido, a prática diária ajudou a confirmar determinadas linhas

de pensamento,  e em sentido contrário,  os embates que começam a surgir na

execução dos trabalhos somados àqueles trazidos pelo grupo e pelo curador, de

alguma forma,  desestabilizam esses pensamentos para serem reconstruídos em

novas bases. Alguns artistas tiveram que lidar com o “desmanche” de suas ideias,

para depois  reconstruírem outras,  mais  próximas  e íntimas de seus  processos.

Klotzel125 disse ter chegado à residência com alguns propósitos bem delineados:

“Posso dizer que o resultado do trabalho foi uma consequência da pesquisa que

realizei através do projeto prévio, mas o resultado, principalmente no tocante a

suporte / mídias / técnicas, foi muito diferente do que eu imaginava”. Ele considera

que foi um dos artistas que mais aproveitou a estadia na residência, ficando mais

horas na Red Bull  Station do que os outros da edição.  Ao contrário de alguns

residentes que moravam em São Paulo e tinham seus compromissos rotineiros, ele,

por ser de outro estado, concentrou esforços em experimentações e leituras para os

trabalhos que estava desenvolvendo. 

A  curadora  Paula  Borghi  quando  foi  perguntada  sobre  como  é  atuar

conjuntamente com as ideias e reflexões dos residentes, ainda em processo, e qual

seria a melhor forma de abordar a produção deles nesse momento, responde:

O ideal é quando o artista vai para residência sem projeto! Porque
daí é possível trabalhar junto de verdade. Mas tem artista que não
consegue, que não quer ou que não acha relevante a sua opinião. E
tudo bem! Mas quando o artista está aberto a troca, a pensar algo
para  além  da  esfera  do  conforto,  em  arriscar,  errar  e  não  se
preocupar no trabalho final e sim no processo, daí é um tesão! Mas
tem  residências  e  residências…  Artistas  e  artistas…  Momentos  e
momentos…  Não  existe  uma  regra  em  como  trabalhar  com  um
artista  residente.  No Saracvra  (espaço que coordeno aqui  no Rio)
temos  um  programa  de  residência,  e  a  minha  relação  com  os
residentes do SARACVRA em comparação com os da Casa Tomada,
da Red Bull e da Curatoria Forense é completamente diferente. Tudo

125 KLOTZEL, Tomaz. Depoimento: 16 de setembro de 2016. Enquete respondida à B. Rupp. 
Apêndice C.
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depende muito do programa de residência, do que este se propõem e
dos artistas que participam.126 

 

Após sete anos, o programa de residências da Red Bull proporcionou que uma série

de  artistas  em  início  de  carreira  profissional  fossem  convidados  a  serem

representados  por  galerias  de  arte,  como  a  Leme  entre  outras;  que  fossem

convidados  a  participar  de  mostras,  eventos  e  bienais;  e  a  ter  um  ingresso,

possivelmente,  mais  facilitado  a  outras  residências  artísticas,  como  a  Bolsa

Pampulha e o Prêmio Videobrasil. Isso comprova o crescente caráter legitimador

que as residências ocupam dentro do sistema da arte.

3.3 Residência artística Labmis

O Museu da Imagem e do Som – MIS-SP, é uma instituição que foi inaugurada pelo

governo do Estado de São Paulo,  em 1970, e que a partir de 2007 passou a ser

administrada por uma parceria público-privada, a Organização Social de Cultura

Associação do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho. Em 2008, sua direção

instituiu um espaço para reflexão, intercâmbio de conhecimento e experimentação

de  novas  tecnologias  dentro  do  museu,  denominado  Labmis.  O  espaço,  em

formato  de  laboratório  está  localizado  no  segundo  andar  da  instituição  e  é

constituído de sala de workshop, estúdio de som, oficina de interfaces, sala de pós-

produção para os residentes,  lounge e auditório. O laboratório é dedicado ao uso

não apenas a artistas consagrados, mas também a pesquisadores emergentes. Além

disso, uma ampla agenda de cursos são ofertados ao público por preços módicos. 

Devido aos convênios firmados com outras duas residências artísticas, a Avatar em

Quebec no Canadá,  e a Impakt,  em Amsterdam na Holanda,  o Labmis recebe

126 BORGHI, Paula. Depoimento: 8 de dezembro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice D.
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alguns estrangeiros desses dois países. Nesse caso, há uma troca de favores entre

essas instituições para financiar a estadia, as passagens e os projetos dos artistas

selecionados. No sentido contrário, o MIS – SP, sempre que possível, abre editais

internacionais para que artistas brasileiros participem de uma residência em um

desses dois países.

Em  2008,  quatro  artistas  foram  convidados  a  realizarem  pesquisas  e

desenvolverem seus projetos dentro do Labmis, os norte-americanos Bill Seaman e

Daniel Howe, o paulista Cássio Vasconcellos e a fluminense Katia Maciel. Dessa

experiência  “piloto”  surgiu  o  programa de  residência  do  Labmis  que,  no  ano

seguinte,  selecionou através de edital  os artistas residentes da primeira edição:

Anaisa Franco, Claudio Bueno, Guilherme Lunhani e a dupla Felipe Sztutman e

Rodrigo Bellotto, que tiveram seus trabalhos expostos na Mostra Labmis. 

Como característica principal, o Labmis se trata de uma residência artística que

estimula e apoia “a produção de arte contemporânea em diálogo com as novas

tecnologias”, estimula “a pesquisa, a criação e a reflexão crítica sobre as práticas

contemporâneas das mídias, em uma intersecção entre arte, ciência, tecnologia e

sociedade”  e forma “redes de intercâmbio”  para a “difusão de conhecimentos”.

(LABMIS,  2015,  n.p.)  Assim,  entram em articulação projetos  nas mais  diversas

áreas de arte e tecnologia: fotografia, vídeo, animação e cinema digitais, áudio, web

arte,  games,  computação  gráfica,  design  de  interfaces,  comunidades  digitais,

software colaborativo, visualização de redes, redes sociais, arte interativa, realidade

aumentada,  arte  e  ciência.  Em  sua  grande  maioria  os  selecionados  para  a

residência participam de uma exposição coletiva e apresentam seus projetos no

site do MIS.  

O edital é aberto anualmente e não tem distinção a qual estado o candidato se

origina ou mesmo idade mínima ou máxima.  Um total  de quatro projetos são

selecionados, independente de candidaturas individuais, duplas ou até coletivos,

para realizarem seus projetos durante três meses. Os artistas até 2015 recebiam
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passagens aéreas de ida e volta ou hospedagem, mais um cachê em dinheiro de R$

4.500,00, dividido em duas parcelas, uma no início e outra ao final, mas em 2016,

essa ajuda foi  cortada.  Além disso,  os residentes recebem suporte técnico para

desenvolverem seus trabalhos,  isso inclui  40  horas de equipe especializada em

tecnologias e 20 horas de orientação teórica, mais um valor extra de R$ 5.000,00

para aquisição de equipamentos ou materiais específicos utilizados na montagem

de  determinados  trabalhos,  que  acabam  ficando  em  poder  do  MIS127.  Em

entrevista,  a produtora do MIS, Cristiane Amaral128,  explicou que a maioria dos

equipamentos que os artistas necessitam já estão disponíveis no museu,  como

microfones, cabos, televisores e monitores, computadores, hubs, projetores e telas,

e que dificilmente os gastos atingem a verba sugerida para a execução de cada

projeto.

Ao artista é solicitado que pesquise durante 15 horas semanais na instituição, em

sua sala de trabalho ou nos estúdios, tempo este que pode ser convertido em cursos

e outras atividades paralelas que ocorrem no MIS. Também é solicitado que ele

participe de um encontro aberto ao público para conversar sobre seu projeto em

andamento ou concluído, fora das dependências do MIS e geralmente em escolas.

Em 2010, após duas seleções, uma prévia e outra final, foram contemplados para a

residência Celina Portella, Denise Agassi, Ricardo Nascimento e o grupo Al Revés,

formado por Alexandre Marino Fernandez e Rafael de Marchi Gherini Molla. No

ano  seguinte,  2011,  foram  selecionados  quatro  projetos:  a  instalação  imersiva

Digital  interruption,  do  Coletivo  Zilch;  Biohappenings,  projeto  audiovisual  de

Pedro  de  Freitas  Veneroso;  a  instalação  audiovisual  A  floresta,  da  Banda

Esquizofônica;  e  a  instalação  De  novo  Ercília,  que  propõe um espaço vestível

sonoro, de Graziele Lautenschlaeger e Digwu.

No  ano  de  2012,  a  residência  selecionou  quatro  projetos  para  que  fossem

127 Valores e regras disponíveis no edital de 2016. Nos editais anteriores eram oferecidas passagens 
(ida e volta) e custo para a estadia. 

128 AMARAL, Cristiane. Depoimento: 30 de setembro de 2015. Entrevista à Bettina Rupp. 
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desenvolvidos  pelos  respectivos  artistas,  além  de  promover  intercâmbio

internacional entre instituições. Os contemplados foram: André Asai e Maria Luísa

Risi,  com instalação interativa  Maldita  Parede;  Eduardo Soares  com o projeto

{trapezios}, Cesar Garcia com a programação de objetos robóticos  Fototímidos e

Paula Dager com a instalação de Paisagens Troposcópicas.

Em 2013, foram contemplados quatro projetos de artistas brasileiros e dois para

realizarem intercâmbios. Os residentes foram: Dulphe Pinheiro Machado, com a

vídeo instalação Coisas que você não sabia sobre você mesmo; Karolina Ziulkoski,

que desenvolveu o aplicativo Arquitetura Móvel; a dupla Letícia Simões e Ricardo

Marques,  que  apresentaram  a  vídeo  instalação  Nomos; Marcelo  Fontana  que

apresentou um projeto de vídeo instalação com performance  Não ha razão de

trazer o passado de volta a não ser para fazer algo novo; e para o intercâmbio

Naiana Magalhães realizou instalação Internal Landscape Project  no Instituto La

Chambre Blanche, no Québec, enquanto de lá veio a artista Manon LaBrecque que

realizou o projeto de dança e performance Jogo de Fissões e Fusões no Labmis.

No  ano  seguinte,  em  2014,  outros  quatro  projetos  foram  contemplados:  a

instalação  vídeo  interativa  Corredor  Polonês  de  Gabriel  Negri  Nilson;  outra

instalação interativa Passageiros de Samantha Fluture; Lucas Rodrigues Ferreira e

Tiago Melo realizaram o projeto sonoro /  plástico /  visual  Eu  turista?;  Bruno

Vianna  realizou  a  instalação  Cinema  Entrópico;  Antônio  Ribeiro  e  Daniel

Limaverde apresentaram um vídeo A grande unificadora teoria sobre o tudo; e o

holandês Timothy Leyendekker apresentou o curta-metragem Blinder.    

No ano passado, 2015,  a residência selecionou quatro projetos para que fossem

desenvolvidos  pelos  respectivos  artistas,  além  de  promover  intercâmbio

internacional entre instituições e artistas. Os contemplados foram: Marcelo Nass

Ruggiero, com o projeto Somimagem; Sonia Teixeira com o vídeo Rosa com Ventos

da Memória; Patrícia Passos com o projeto de áudio e instalação Identifico-Mexeno

e Lívia Pasqual com o vídeo em curta-metragem  A saga do herói.  Na residência
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internacional,  o brasileiro Thiago Hersan viajou para a Holanda, com o projeto

Word Trade Radio. De lá, através do intercâmbio, chegaram as residentes: Douwe

Dijkstra, que produziu o vídeo Assembler e Donna Verheijden, que desenvolveu o

vídeo Land of desire – happy is the new black.  

A  princípio,  ao  final  de  cada  ano,  os  artistas  residentes  seriam  convidados  a

participar  de  uma  grande  mostra  no  Labmis  para  apresentar  os  trabalhos

desenvolvidos  durante  a  residência,  no  entanto  só  ocorreram  três  exposições

coletivas nos anos 2012,  2014 e 2015,  explicitando a ausência de quatro anos de

produções. Alguns ajustes nos trabalhos foram necessários para participarem das

mostras,  pois  muitas  vezes  os  projetos  não são  previamente  pensados  para  o

modelo expositivo,  utilizando outras mídias,  como aplicativos e  internet.  Além

disso, os trabalhos são incluídos em um catálogo virtual da coleção MIS.   

Um dos objetivos do Labmis é trazer os artistas selecionadas a residir em São Paulo

e utilizar a infraestrutura disponível no Museu, que conta não apenas com uma

sala / estúdio para os residentes trabalharem e uma biblioteca especializada em

assuntos de arte e diversas mídias, como também disponibiliza suporte tanto de

técnicos especializados, como oferece uma “equipe para orientação”129 aos artistas.

Essa equipe, que o Labmis sugere, não é fixa e cada participante da residência pode

escolher qual  teórico,  entre artistas,  críticos,  docentes,  arquitetos  e  curadores,

queira trocar ideias, contanto que não ultrapasse as 20 horas estipulados em edital,

o que na prática é difícil de mesurar. Na realidade não se trata de uma equipe à

espera do artista, e sim, encontros esporádicos são agendados com especialistas

para atender os projetos nas distintas áreas e através de contratos temporários. Os

processos  de  orientação,  são  bastante  individualizados  e  cada  artista  tem  a

oportunidade de sugerir qual especialista da área técnica ou teórica gostaria de

receber orientação em sua pesquisa.  

Apesar de a residência artística oferecer uma gama de benefícios interessantes aos

129 O Labmis utiliza o termo orientação conceitual e orientação técnica, diferente de outros 
programas de residência que utilizam o termo acompanhamento.
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artistas: suporte técnico e intelectual, cachê, verba para aquisição de materiais para

o  desenvolvimento  dos  trabalhos,  exposição  e  a  inclusão  do  trabalho  em  um

catálogo ou  site,  Amaral130 considera que há poucos inscritos a cada edição. Em

princípio, isso decorre da própria especificidade da residência, uma vez que para

projetar um trabalho que siga na linha de utilização de meios tecnológicos, mesmo

que usando uma tecnologia lo fi131, implica em algum conhecimento técnico prévio

nessa área. Há uma outra possível resposta para essa situação, na realidade bem

evidente,  sinalizando  que  falta  uma  maior  divulgação  sobre  o  programa  de

residência do Labmis e até das exposições dos residentes.

130 AMARAL, C. 2015.
131 Low fidelity, no sentido abrangente de utilizar sistemas analógicos, equipamentos obsoletos ou 

tecnologias desatualizadas em vídeo e fotografia. 

Figura 28: Sala de trabalho destinada aos residentes do
Labmis, 2015. Foto: Bettina Rupp
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Avaliando o conjunto de propostas desenvolvidas pelos artistas nas edições de 2012

a 2015 disponíveis no site do Labmis, apresentadas no formato de projetos, teasers

ou fotos work in progress, é possível ver o amadurecimento das ideias, da situação

inicial  até a conclusão das propostas. Enquanto alguns trabalhos circulam mais

pela  experimentação,  caso  esta  seja  a  intenção  do  artista,  outros  projetos

apresentam  alto  teor  de  complexidade  quanto  aos  recursos  utilizados,  visível

também na apresentação final. 

Embora  haja  a  intenção  por  parte  do  Labmis  de  que  os  projetos  sejam

desenvolvidos  pelos  artistas  com  a  possibilidade  de  uma  parceria  intelectual

oferecida pela instituição, pode-se perceber que nem sempre ela acontece. De fato,

cada  orientador  de  determinado  residente  redige  o  texto  de  apresentação  do

trabalho produzido pelo artista durante a residência, mas nem sempre significa

que o texto tenha sido resultado de um processo que se desenrolou a partir das

conversas entre artista e crítico, resultando na construção conjunta do texto final.

Há casos em que as apresentações são desenvolvidas apenas posteriormente às

obras já finalizadas, semelhante ao que ocorre em muitas exposições. O curador

Figura 29: Sala de trabalho destinada aos residentes do
Labmis, 2015. Foto Bettina Rupp
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Leo  Felipe132 explica  que  a  sua  experiência  seguiu  nessa  linha.  Convidado  a

acompanhar  a  produção  de  uma das  artistas  residentes,  ao  final  do  processo

percebeu que sua atuação ficou restrita a redação do texto crítico sobre o material

finalizado e a troca de algumas mensagens:  “Penso que o convite veio de uma

necessidade formal,  contratual,  de que houvesse  um texto  produzido por um

crítico ou curador para o Labmis. Não acompanhei o desenvolvimento do trabalho

[...]”.  O artista residente Gabriel  Negri  Nilson133 comenta algo semelhante,  que

apesar da indicação do teórico sugerido ter sido atendida, este ficou restrito ao

texto de apresentação do trabalho: 

Não tive acompanhamento, mas o espaço do MIS disponibilizava as
palestras e os cursos de sua grade gratuitamente para mim, apesar
de eu não comparecer em nenhum. Eles forneceram a compra dos
materiais necessários e o crítico eu que indiquei, meu professor de
TCC  da  faculdade  (Arquitetura  na  USP),  mas  não  houve
acompanhamento em si do projeto.134

  

A artista e cineasta Lívia Pasqual135, que participou do Labmis em 2015, comenta a

sua  percepção  sobre  o  acompanhamento  que  recebeu  na  residência:  “Achei

importante ter acompanhamento de um crítico,  apesar de pensarmos vídeo de

uma  maneira  muito  diferente  e  de  termos  diversas  discordâncias  formais  e

narrativas.  Também é um estímulo poder defender ideias nesse contexto”.  Sem

dúvida, um artista ao ter seu projeto questionado precisa organizar uma resposta a

partir daquilo que vem refletindo, e é nesse momento, que algumas certezas se

confirmam e outras, podem ser deixadas de lado. 

Duas  residentes  tiveram  experiências  produtivas  com  a  orientação  ou

acompanhamento. A artista Paula Dager136, que participou da residência em 2012,

comenta: “Foram apenas dois encontros, mas as conversas foram producentes e me

132 FELIPE, Leo. Depoimento: 28 de novembro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice D.
133 NILSON, Gabriel Negri. Depoimento: 13 de outubro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C. 
134 Ibidem
135 PASQUAL, Lívia. Depoimento: 19 de outubro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C. 
136 DAGER, Paula. Depoimento: 29 de outubro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C. 
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ajudaram a pensar o projeto de uma outra perspectiva.” Ela cita que devido a eles,

alguns procedimentos que vinha realizando nos trabalhos foram alterados e que,

além dos encontros,  também achou relevante as referências teóricas recebidas.

Patrícia Passos137,  artista que participou da edição de 2015,  possui  uma opinião

semelhante, pois percebeu como positiva as trocas que teve com a professora do

acompanhamento  crítico.  Dentre  as  respostas  da  pesquisa  realizada  com  os

residentes, ela assinalou que as conversas “Sugeriram aspectos coerentes com meu

trabalho / pesquisa”, “Foram bastante reflexivas e filosóficas” e “Ampliaram a visão

quanto  a  minha  produção”.  Sem  dúvida,  aspectos  importantes  para  todo  e

qualquer  artista  que  está  iniciando sua  trajetória  profissional  e  que  pode  ser

beneficiado por uma visão externa. Evidentemente que não seja apenas centrada

em elogios,  mas que consiga identificar singularidades e caminhos possíveis  a

serem explorados de modo mais contundente.      

Esses depoimentos acabam expondo duas situações: se por um lado o residente do

Labmis tem a liberdade de indicar um nome que lhe parece ser o teórico, curador

ou  crítico  que  de  forma  mais  adequada  poderá  desempenhar  a  função  de

interlocutor de sua produção, por outro, essa indicação faz com que cada artista

trabalhe isoladamente em seus projetos e converse apenas com seu acompanhante.

Disso tudo, resulta que há uma grande variedade de textos de apresentação dos

trabalhos dos artistas, muito diferentes entre si e com abordagens bem distintas.

Enquanto alguns se restringem a um aspecto técnico,  outros agregam questões

filosóficas a produção do artista; enquanto alguns textos ocupam um parágrafo,

outros, várias páginas. Mas nem se trata do volume de texto, a questão é que as

conversas entre os pares ocorrem de forma isolada, o crítico desconhece o que os

outros residentes da mesma edição estão realizando. Assim, fica bem evidenciado

que o formato de residência do Labmis valoriza essa individualização de forma

bem efetiva. A valorização do programa está centrada na realização dos projetos

que devem ser preparados para serem exibidos no MIS, em exposições coletivas ou

137 PASSOS, Patrícia. Depoimento: 11 de outubro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C. 
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não. O processo e as trocas entre os residentes é deixado em segundo plano.   

Nesse sentido, um último aspecto que deve ser comentado sobre a residência no

Labmis é  que  os  artistas  de  cada  edital  não  trabalham juntos  ou  no  mesmo

período, muito embora a sala disponibilizada para eles até comportaria de três a

quatro artistas em situação de produção. Isso ocorre porque o programa especifica

que as  residências  devam ocorrer em diferentes  temporadas.  Os quatro a  seis

residentes se dividem em períodos do ano, conforme fica mais viável para cada um

produzir  seus  projetos  e  residir  em São Paulo,  respeitando,  evidentemente,  o

tempo hábil  para a realização da exposição coletiva final.  Nos comentários de

alguns dos residentes é possível verificar essa situação de maior isolamento em

algumas edições que ocorreram no Labmis.  Patrícia Passos 138 comenta sobre o

pouco contato com outros residentes na edição que fez parte, isso ocorreu “[...]

devido aos períodos da residência, e o programa da mesma ter um caráter mais

individual,  ou seja,  sem programação estabelecida para os residentes”. Situação

semelhante foi sentida por dois artistas, Nilson comenta: 

Não  tive  interação,  mas  conheci  outro  artista  (de  outro  ano  de
residência)  de  mesma linha de  trabalho.  Na  verdade  eram quatro
residentes ao longo de um ano de trabalho, então não havia muito
contato. O pouco contato que tive com outros residentes era com
trabalhos  que  não  compactuavam  a  mesma  linha,  o  que  não
contribuiu para uma aproximação.139

Pasqual explica o funcionamento da residência pelo seu ponto de vista:

O  Labmis,  por  característica,  não  acolhe  todos  os  residentes  ao
mesmo  tempo.  Talvez  por  isso  tenha  sido  uma  residência  com
pouquíssima  troca  entre  os  artistas,  em  oposição  a  outras
residências das quais fiz parte. Estar em um ambiente com outros
artistas, dividindo a casa inclusive, é essencial para a evolução dos
projetos. Esse talvez seja o maior déficit do modelo adotado pelo MIS
–  inviabiliza o diálogo, não deixa os trabalhos se contaminarem [...],
é essencialmente individual.140 

138 Ibidem
139 NILSON, G., 2016.
140 PASQUAL, L., 2016.
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Esse é um perfil  de residência completamente diferente do que ocorre na Casa

Tomada e na Red Bull Station, em que os editais forçam a chegada e a saída dos

residentes para trabalharem nas mesmas datas pré-definidas pelos programas e

visam  justamente  a  convivência  para  que  os  artistas  estabeleçam  relações

profissionais durante e também no período posterior à residência.

Apesar dessa característica do programa, há edições que propiciaram uma maior

interação entre os residentes, provavelmente em função da própria disponibilidade

deles em estabelecer contato.  Isso apareceu no comentário de Paula Dager 141 “A

troca de ideias, o contato com os artistas e a colaboração entre os projetos foi um

dos pontos mais importantes da residência”.

Alguns dos entrevistados comentaram que o programa de residência do Labmis

possui uma burocracia substancial e um acolhimento pouco amistoso. Uma vez

que  se  trata  de  uma  instituição  de  capital  público,  e  por  isso  mesmo  exige

determinados  procedimentos  para  evitar  mau  uso  dos  recursos,  o  aspecto

burocrático parece ser compreensível. No entanto, a falta de um acolhimento por

parte  da  equipe  do  MIS  ou  mesmo  a  ausência  de  uma  ação  que  favoreça  a

integração  entre  os  residentes,  indica  a  impessoalidade  que  esses  programas

institucionais podem gerar quando, especificamente estão dentro de um museu

em que a equipe precisa dividir o tempo de trabalho com outras tarefas ou quando

não há um curador responsável para organizar os encontros e pensar nas atividades

conjuntas, como ocorre no Programa Bolsa Pampulha ou na Red Bull Station. Se

trata de um programa mais focado no objetivo final  que é a exposição com os

trabalhos realizados durante a residência.  Cabe ao artista aproveitar da melhor

maneira possível a oportunidade de ter seu projeto financiado pela instituição com

toda a estrutura disponível  e obter trocas intelectuais sobre a sua produção no

acompanhamento oferecido.   

141 DAGER, P., 2016.
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3.4 Ateliê Aberto – Casa Tomada 

A Casa  Tomada é  uma iniciativa  de  jovens  artistas,  Tainá  Azeredo  e  Thereza

Farkas142,  que  intencionaram  criar  um  lugar  autogestionado  dedicado  à  arte

contemporânea, inaugurando uma casa no bairro Aclimação, em São Paulo,  no

ano de 2009. A casa possui um ateliê de uso coletivo de 80 m2,  com materiais

básicos  de pintura  e  desenho,  estúdio  de  fotografia  analógico,  biblioteca  com

acervo de publicações de artistas, e sala de reuniões, além de uma cozinha onde são

oferecidos  almoços  e  jantares.  A  Casa  é  caracterizada  como um ambiente  de

trabalho e produção, tanto prática como reflexiva, sem oferecer aos residentes a

moradia.  Conforme informações divulgadas no  site,  trata-se de “[...]  um espaço

independente  reservado  para  práticas,  investigações  e  reflexões  de  caráter

artístico” voltado para diferentes áreas das artes. De acordo com as gestoras, a Casa

Tomada (2015, n.p.) busca discutir “[...] o hibridismo de linguagens nos processos

artísticos contemporâneos”, com o foco tanto nos projetos em andamento quanto

nos resultados dos trabalhos. É visível uma inclinação para estimular que jovens

artistas  promovam  uma  discussão  acerca  de  seus  processos  sobre  arte

contemporânea de forma compartilhada com os outros residentes. Além disso, elas

promovem  encontros  com  galerias,  instituições  e  outras  residências  para

estabelecer trocas de experiências e conexões entre artistas e teóricos. 

De  acordo  com  Paulo  Miyada  (2013),  assim  como  outros  exemplos  de  porte

semelhante, a Casa Tomada é um espaço destinado a discussões e experimentações

no campo da arte contemporânea. Principalmente devido a sua vocação permeável

em apresentar uma série  de atividades  e  programas  com artistas,  curadores  e

críticos, visando trocas efetivas no campo da reflexão. 

Miyada (2013) explica que os espaços independentes brasileiros que procuram fugir

da “lógica mercantil” costumam apresentar três formações no que diz respeito ao

seu sistema de sustentabilidade: o primeiro seria quase impossível, como aqueles

142 Atualmente, dividem a coordenação da Casa Tomada Tainá Azeredo e Gabriel Bogossian.



[194]

espaços que negam o sistema da arte e assumem uma estrutura à margem, que não

prevê  trocas  e  que  permanece  isolado  de  outras  redes  possíveis;  o  segundo,

abdicaria  de  qualquer  momento  de  estabilidade,  partindo  sempre  para  novos

formatos,  assumindo  fracassos  e  radicalizando  proposições,  sem  fazer

planejamento a longo prazo; e o terceiro, buscaria uma profissionalização dentro

das possibilidades de ações relativas à arte contemporânea. 

No  entanto,  como  buscar  a  profissionalização  de  um  espaço  para  que  ele

permaneça  sustentável  e  ao  mesmo  tempo  não  crie  dependência  de  outras

instituições  de  grande  porte?  Pode-se  supor  que  como  possibilidades  de

manutenção dessa terceira proposta estariam previstas redes de relacionamento,

prestação de serviços teóricos, críticos e editoriais, incluindo oficinas e palestras,

montagem e produção de exposições  ou outros  eventos  culturais,  atuação em

curadorias  de exposições,  ou ainda buscar soluções de custos acessíveis,  como

leituras  de  portfólios,  conversas  com  teóricos  e  artistas,  projeções  de  curta

metragens ou filmes alternativos, leilões com valores razoáveis e o oferecimento de

residências artísticas em sistema de média temporada (um a três meses) por conta

dos artistas ou financiadas por instituições apoiadoras dos artistas, na forma de

prêmios-residência. Desse modo, segundo Miyada (2013), a Casa Tomada é um bom

exemplo  dessa  terceira  apresentação  de  espaço  independente  ou  autônomo,

voltado para experimentações de convívio entre os artistas e eventuais convidados

em conversas e apresentações. 

Comparativamente,  não  há  na  Casa  Tomada,  assim  como  em  outros  espaços

autônomos, um sustento na forma de patrocínio oferecido por uma única empresa

privada, como no caso da Red Bull Station, e nem um apoio integral  municipal,

como  acontece  no  Programa  Bolsa  Pampulha.  Enquanto  nos  programas  que

recebem apoio há a exigência subentendida de visibilidade quanto às produções

realizadas pelos artistas, sejam elas exposições, conversas abertas ao público ou

entrevistas à imprensa, caracterizando-se como uma contrapartida ou resposta aos

benefícios concedidos, já nos espaços autônomos não consta essa exigência. Por
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outro lado, manter um espaço em funcionamento, cumprindo prazos, mantendo

uma  programação  ativa  e  remunerando  corretamente  os  envolvidos  na

manutenção,  sem  extrapolar  os  orçamentos,  requer  uma  dedicação  e  um

envolvimento sem precedentes. Pode-se dizer que ambos os espaços, institucionais

ou  autônomos,  possuem  suas  dificuldades  de  permanência,  porque  estão

envolvidos em atender demandas culturais da sociedade, no primeiro caso, ou em

conseguir se manter independente, no segundo.

O  espaço  vinha  publicando  de  forma  online, semestralmente,  um  periódico

chamado Convivências como resultado das atividades e reflexões ocorridas em seu

programa de residências, o Ateliê Aberto. Nos textos é possível captar o aspecto

mais “doméstico” da casa no sentido de unir em um mesmo ambiente os artistas

que estão trabalhando juntos,  no ateliê coletivo ou em outros espaços da casa,

embora ao final cada um realize o seu projeto. É válido salientar que o “trabalhar

junto” não significa que os residentes estejam envolvidos em um mesmo projeto,

atuando  de  forma  colaborativa,  mas  sim  que  compartilham a  convivência  no

espaço.  Os  projetos  não  precisam  evoluir  para  a  instauração  de  uma  obra,

instalação,  vídeo ou performance,  pois  para as  diretoras  da Casa Tomada essa

premissa não é fundamental.  Exceto nos casos em que há exigência externa de

prêmios  que  envolvem  comissionamento  de  obras,  resultante  de  convênios

firmados com outras instituições como, por exemplo, o Festival Videobrasil.  

Figura 30: Casa Tomada - Edith Derdyk apresenta
seu trabalho aos residentes no Ateliê Aberto#6
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Tainá Azeredo143 traz uma informação pertinente sobre o cenário existente quando

elas tiveram a ideia de criar a Casa Tomada, explicando que, em 2009, havia apenas

três lugares que ofereciam residências artísticas na cidade, a Casa das Caldeiras, a

Residência Artística da FAAP no edifício Lutetia, que mesmo em funcionamento

desde  2005,  não  recebia  candidaturas  de  artistas  paulistas,  e  em  situação

semelhante,  a  Red  Bull  House of  Art,  que iniciou  a  residência  tendo em sua

maioria  artistas  estrangeiros.  Cabe  lembrar  que  a  EXO  havia  encerrado  suas

atividades em 2007 e que, também esta, era mais voltada a receber estrangeiros. Já

o programa de residência do Labmis, havia realizado seu projeto-piloto em 2008 e

foi só no ano seguinte que realizou sua primeira seleção por edital público. De

acordo com Azeredo, a iniciativa de criar uma residência tinha o intuito de suprir

uma carência quanto à disponibilização de espaços para artistas de São Paulo ou de

outros lugares para atuarem na cidade. 

Após sete edições do Ateliê Aberto e de intensa programação, a preocupação das

diretoras da Casa Tomada (CONVIVÊNCIAS#7, [2013], p. 17) é que ela não evolua

para uma estrutura “mercantil”. Esse aspecto pode ser percebido na aspiração das

diretoras  do  espaço  sobre  o  próprio  programa  de  residências,  e  que  tanto  o

oferecido por elas, quanto os existentes “[...] consigam resistir à constante pressão

de  reificação,  cuja  tendência  é  formatá-las  como  espaço  de  networking e  de

inserção de ‘jovens talentos’ no mercado”, sem propor como troca uma visão crítica

e questionadora sobre essas  pressões  e  das  forças  de legitimação atuantes  no

campo da arte contemporânea. 

A preocupação de como equilibrar sustentabilidade sem tornar as ações artísticas

em  produtos  imediatos  de  comercialização,  perpassa  muitos  dos  espaços

autônomos  que  não  estão  vinculados  diretamente  a  instituições  privadas  ou

públicas.  Nesse sentido,  desde a primeira edição de  Ateliê Aberto,  o programa

conta com discussões teóricas que acompanham a produção dos residentes.  O

143 AZEREDO, Tainá. Depoimento: 29 de outubro de 2016. Sobreviviendo a la selva 
independiente. Entrevista à Paola Fabres. Videoconferência. Disponível em: 
http://www.ideadamanha.org/site/2016/10/27/220/
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formato desse acompanhamento não é fixo, mudando sua disposição conforme as

edições,  pois  as  coordenadoras  não  exercem  o  acompanhamento  em  si,  mas

convidam agentes externos para realizá-los. Entre as formas que podem ser citadas

constam:  visitas  de  artistas  experientes,  galeristas  e  teóricos  à  Casa  Tomada,

muitas vezes na forma de almoços ou jantares semanais;  conversas individuais

entre professores ou curadores da área das artes com os residentes, para que estes

apresentem  seus  projetos;  conversas  com  teóricos  de  diversas  áreas  do

conhecimento  junto  ao  grande  grupo;  e  acompanhamento  de  um  ou  mais

pesquisadores  durante  todo  o  período  da  residência,  nesse  caso,  sendo  estes

também  pesquisadores  “em  residência”.  Para  Azeredo144,  dentro  das  conversas

coletivas também são priorizados encontros com determinado profissional sobre

alguma questão específica que visa contribuir à pesquisa de um dos residentes, o

que não impede que os demais participem. 

A seguir serão examinados alguns desses formatos sugeridos pelas coordenadoras

da Casa Tomada durante as estadias dos seis a oito artistas e pesquisadores no

Ateliê Aberto,  sendo que período da permanência pode variar de dois a quatro

meses. Inicialmente os residentes convidados eram apenas brasileiros, mas devido

as parcerias firmadas entre a Casa e outras instituições promotoras de  prêmios-

144 Ibidem

Figura 31: Casa Tomada, ateliê coletivo, 2016
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residência, artistas internacionais também participaram do Ateliê Aberto. Pode-se

dizer que mais  da metade dos  sete  programas de residências  realizados  até o

momento  foram  convênios  com  instituições  nacionais  e  internacionais,  e  os

demais funcionaram com convocatórias. 

Além  do  Festival  Videobrasil  (Brasil),  também  foram  realizados  acordos  com

Delfina Foundation (Inglaterra) e Fresh Milk (Barbados). Como resultado desses

programas foram produzidas sete publicações impressas, disponíveis também na

plataforma Issuu, que contam com a participação dos integrantes de cada grupo de

residentes e teóricos que realizaram o acompanhamento crítico, tanto na forma de

conversas  individuais,  coletivas,  confraternizações,  palestras,  etc.  Os  formatos,

assim como os conteúdos dessas publicações são bem variados, o que denota que a

cada edição uma outra conjunção entre residentes e pesquisadores é estabelecida.  

Na primeira edição do Ateliê Aberto foram convidados alguns profissionais para

conversar e  conhecer  a  produção dos  artistas.  Entre  os  convidados  estavam o

curador e crítico Fernando Oliva, a artista Sílvia Mecozzi, o professor Eduardo de

Jesus, Marina Buendia e Ana Luiza Fonseca da galeria Vermelho e o professor e

artista Sergio Basbaum, que formalizou o acompanhamento crítico,  embora ele

argumente que seja mais correto usar a palavra interlocução, pois mesmo quando

realiza  orientações como docente no curso de graduação, ainda assim seria uma

interlocução. Ele acredita que o professor deve permanecer na posição de ajudar o

artista a refletir sobre sua produção por conta própria. Basbaum145 explica como se

deu esse processo:

Para mim, a única posição possível é essa da “interlocução”. Acho que
pode ser de enorme valia, para o processo do artista, ter uma pessoa
com  quem  conversar  durante  o  desenvolvimento  do  trabalho.
Discutir suas ideias, suas intuições. Essa palavra “interlocução” fui
eu quem introduziu naquela primeira leva de artistas que inaugurou
o  Ateliê  Aberto  da  Casa  Tomada.  Inicialmente,  quando  a  Tainá
Azeredo e a Tetê Farkas me convidaram para participar, elas queriam
alguém que fosse um “orientador” [...].

145 BASBAUM, Sergio. Depoimento: 10 novembro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice D. 
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A quarta edição do Ateliê Aberto, ocorreu especificamente para atender a parceria

firmada  com  o  17º  Festival  Videobrasil,  em  2011.  Quatro  artistas  brasileiros

selecionados pelo festival receberam comissionamento para a produção de obras

que integrariam a exposição final e cada um dos residentes teve oportunidade de

trabalhar durante quatro  meses  em seus  projetos  na  Casa  Tomada.  Ainda era

previsto um acompanhamento processual e contínuo que foi realizado por outras

duas  críticas  e  pesquisadoras,  Ana Luisa  Lima  e  Galciani  Neves,  também em

residência no Ateliê Aberto. Além da oportunidade de usufruir do ateliê coletivo,

era esperado que os  residentes  convivessem na Casa Tomada,  participando de

conversas e recebendo visitas regulares de outros profissionais e teóricos das artes,

como os professores Bernardo Mosquera, Marcos Moraes e Roberto Entler.

Dois aspectos interessantes podem ser elencados. O primeiro, é que enquanto dois

artistas,  Carolina Caliento e Paulo Nimer PJota,  trabalhavam no ateliê coletivo

questões mais pictóricas e materiais relacionadas a pintura, desenho e colagem

sobre tela, os outros dois, Guilherme Peters e Regina Parra, estavam trabalhando

com vídeo. Nesse sentido, o espaço oferecido pela residência era mais direcionado

para pensar e discutir sobre seus projetos do que um lugar para realizá-los, uma

vez que a captação das imagens de ambos não ocorreu na residência, e sim, em

locais fora dela. No máximo eles usariam o ateliê no momento da edição de seus

vídeos,  que por sua vez,  devido ao uso de  softwares de edição bastava ter um

computador para finalizá-los. Peters146 comenta sobre certa dificuldade que teve de

equalizar as expectativas da Casa Tomada: “[...] para desenvolver o trabalho que

propus eu precisava estar fisicamente ausente do espaço de trabalho da residência

em alguns  momentos,  e  havia  uma cobrança  para  estar  presente  no local  de

trabalho  da  residência”.  Isso  demonstra  que  os  projetos  possuem  suas

especificidades e que por mais que haja a  intenção de uma integração entre os

146 PETERS, Guilherme Duque. Depoimento: 8 de novembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. 
Apêndice C.
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residentes  através  de  uma  programação  coletiva  de  palestras,  visitas  e

confraternizações,  se o(a)  artista precisar concluir seu trabalho,  ele(a)  terá que

finalizá-lo, ainda mais em casos que envolvem comissionamento de obras e uma

exposição agendada. 

Então surge a questão, por que o artista se desloca até a residência para trabalhar?

Em parte a pergunta é respondida por Tainá Azeredo147 (FARKAS, 2011, 22): “O estar

junto é o ponto principal do programa. Pensar numa organicidade do convívio é

pensar na desestabilização dos métodos de trabalho e pesquisa do residente. Viver

esta residência é se fazer presente no contato com o outro.” O professor Marcos

Moraes148 (FARKAS,  2011,  22)  complementa  ainda  que  em  virtude  dessa:  “[...]

possibilidade de convivência e deslocamento na cidade de São Paulo, o Ateliê pode

ser visto como contraponto ao isolamento decorrente dos processos de fuga da vida

contemporânea e ameaças do cotidiano de grandes metrópoles [...].” A residência

funcionaria como uma resistência ao sistema desagregador e individualista que se

tem  na  atualidade  no  qual  as  longas  distâncias  dentro  das  grandes  cidades

reforçam ainda mais.  Além disso,  poder contar com a possibilidade de trocar

ideias, dúvidas e até certezas com os profissionais que acompanham os projetos de

perto ou mesmo aqueles que visitam a Casa seguindo o cronograma de atividades,

pode  ser  um  fator  enriquecedor  ao  processo  criativo  do(a)  artista.  Peters 149

complementa  a  situação:  “Os  acompanhamentos  e  conversas  com curadores  e

críticos, não acontecem com a mesma intensidade e frequência fora do ambiente

de residência”, ainda mais nos casos em que há efetivas “[...] trocas de informações,

e muitos questionamentos e indagações sobre o projeto a ser realizado”.    

O segundo aspecto é que o acompanhamento crítico ganhou um caráter mais

experimental  nessa  quarta  edição.  Se Galciani  Neves  optou  por entrevistar  os

147 Cf. informações sobre o 17º Festival Internacional de Arte Contemporânea Videobrasil, 
disponível em: http://www.videobrasil.org.br/17/panoramas-do-sul/atelie-aberto/?lang=pt 
Acesso: 3 jul. 2016

148 Ibidem
149 PETERS, G., 2016.

http://www.videobrasil.org.br/17/panoramas-do-sul/atelie-aberto/?lang=pt
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residentes usando como ponto de partida a relação dialógica, em parte seguindo a

proposta do filósofo Martin Buber,  Ana Luisa Lima elaborou uma metodologia

própria de aproximação silenciosa, buscando com isso questionar o lugar da crítica

de arte e de como ela própria vinha atuando como editora da Revista Tatuí, entre

outros projetos. A seguir, um trecho redigido por Neves sobre a sua abordagem em

relação aos artistas:

O tempo da criação (ou leia-se mudança) é o gerúndio. E mudança
não é a simples sucessão de movimentos, um após o outro, ordenada
e previsivelmente, para que se possa adiante narrar o retrospecto;
mas a passagem entre um e outro e o entrelaçamento de todos seus
intervalos. O olho tende a fixar, a tornar a passagem novamente uma
posição,  e  logo  depois,  uma  série  delas,  preferindo  lidar  com  a
definição do momento, estancando o movente, impondo-lhe pausas
e um ponto final. (CONVIVÊNCIAS#4, [2011], p. 7) 

      

E na próxima passagem, um trecho redigido por Lima sobre a sua abordagem de

caráter experimental frente ao acompanhamento crítico sugerido e ao fato de que

ela vinha atuando como crítica de arte e editora da Revista Tatuí nos últimos anos:

[...]  pelo  fato  de  lhe  deixarem  claro  que  não  estaria  ali  para
acompanhar  e  dar  conta  de  entender,  apontar  ou  mesmo
diagnosticar  a  produção  daqueles  artistas  que  seriam  seus
companheiros de jornada, lhe pareceu uma ótima oportunidade de
respiro.  [...]  Não só isso,  mas esse lugar de quem “acompanha” o
processo criativo do artista não lhe parecia muito generoso. Não por
não achar instigante ser testemunha da concepção e gestação de
uma obra, mas pelo desconforto de nunca ter entendido ao certo os
termos dessa convivência (artista-crítico) que, desapercebidamente,
poderia  passar  de  dialógica  a  autoritária.  (CONVIVÊNCIAS#4,
[2011], p. 9)  

Entre os métodos que Lima estabeleceu para se aproximar dos artistas que estavam

na Casa, vale trazer alguns exemplos adotados por ela em seu curioso programa de

“Experimentos em Crítica de Arte: das investigações sensoriais” da produção em

andamento dos artistas. Durante a primeira semana ela captaria sons e ruídos com

um gravador; na segunda semana tiraria fotografias; na terceira, ela faria anotações
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silenciosas, redigiria diálogos imagináveis ou crônicas; na quarta, captaria imagens

através de audiovisual; e na última, ativaria as sensações de tato e olfato relativos as

experimentações que estavam sendo criadas na residência.  

Após  essa  experiência  do  seu  Programa  composto  por  três  fases,  Lima  fez

descobertas valiosas sobre “o lugar” da crítica e, afinal, concluiu que a relação entre

crítico e artista durante o período da residência é ainda mais complexa do que

aparentava.  Vale conferir uma parte de sua conclusão sobre a experiência dela

quanto à abordagem crítica, uma vez que seus experimentos: “[...] não deslocavam

o lugar da crítica de arte de sua fala apriorística. E que “experimentar” o processo e

não o trabalho de fato seria investir-se nessa nova forma de esquizofrenia que é

subjugar a obra pelos seus modos de criação.” (CONVIVÊNCIAS#4, [2011], p. 15).

Lima explica que ao concentrar registros nos processos ela “[...]  estaria atrelada

apenas ao discurso do artista de modo que essa fala não representaria, no fim das

contas, uma construção dialógica, mas possivelmente o sequestro do pensamento

do artista sobre seu próprio trabalho [...]” (CONVIVÊNCIAS#4, [2011], p. 15).

Além do programa de residências,  em que teóricos e críticos são convidados a

participar na posição de acompanhamento dos artistas, a Casa Tomada oferece o

Ciclo  de  Pesquisas.  Trata-se de um edital  para que jovens  artistas  ou  teóricos

tenham a oportunidade de apresentar suas trajetórias e pesquisas em andamento,

ou mesmo concluídas recentemente, em uma palestra aberta ao público e que tem

por objetivo ampliar a  visibilidade desses  projetos  e  estudos.  A  ideia  da Casa

Tomada é que o Ciclo seja capaz de propor novas discussões em outras áreas do

conhecimento.  Apesar  de  a  intenção  ser  bem  abrangente,  o  fato  é  que  os

palestrantes, de um modo ou de outro, apresentam temáticas interligadas com arte

contemporânea, isso não depõe contra, pelo contrário, reforça o posicionamento

assumido pela Casa Tomada em relacionar assuntos e questões com esse tema de

pesquisas. 

Um comentário final de Tainá Azeredo avalia a importância da experiência como
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sendo parte constituinte não só no Ateliê Aberto, mas como em todo programa de

residência,  assim  como  ela  afirma  ser  válida  a  ideia  de  incentivar  processos

criativos de forma coletivizada. Azeredo (CONVIVÊNCIAS#7, [2013], p. 17) atribui

que  o  deslocamento  de  ateliê,  cidade  e  até  de  outro  país  que  o  artista  ou

pesquisador se propõe a pôr em prática, estando disponível para trocar ideias com

outros residentes, ocupa “[...] um espaço comum dedicado à reflexão e produção” e

propicia  que  ocorram  “[...]  relações,  encontros,  experiências”  outras,  que  não

aconteceriam caso permanecesse no mesmo local de trabalho.

Se comparada a outras iniciativas que oferecem residência artística, mesmo sem

um apoio institucional, o que se percebe em sete anos de atividades, é que a Casa

Tomada conseguiu estabelecer seu espaço físico (sempre no mesmo endereço) e

seu espaço conceitual devido aos programas e outras atividades, sem perder seu

objetivo  principal  de  questionar  as  relações  da  arte  contemporânea  com  o

pensamento crítico e o mercado, assumindo riscos e incertezas nessa empreitada.

Também se sabe que não será pela exibição de filmes e apresentação de palestras

gratuitamente, assim como alguns cursos teóricos e práticos oferecidos a custos

módicos, que os gastos fixos mensais de uma casa, diga-se com ótima localização

em São Paulo, serão suportados. De acordo com Azeredo150, para manter a casa em

funcionamento é necessário um conjunto de ações que ampliam os modos de

financiamento.  Para tanto,  ela cita que as  receitas provém de diversas  frentes:

participação em editais públicos, como o ProAC de São Paulo e a Funarte, em nível

federal.  Parcerias  institucionais  como  os  programas  ou  prêmios-residência do

Festival Videobrasil, Delfina Foundation e Fresh Milk. Doações espontâneas ou via

Projeto Catarse.  Leilões anuais com múltiplos doados pelos artistas.  Apoios de

materiais  para os trabalhos dos artistas.  Cursos,  acompanhamento de projetos,

oficinas e até ajuda de fundos internacionais.  A permanência de acordos com

outras instituições que oferecem programas de residências torna-se vital para a sua

subsistência, assim como os editais de fomento às artes. Em contrapartida, o local

150 AZEREDO, T., 2016.
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onde  está  inserida  a  residência  precisa  atender  as  exigências  básicas  desses

acordos. Ou seja, precisa ser um espaço interessante, não apenas fisicamente, mas

principalmente  no  que tange  os  aspectos  simbólicos  e  que  esse  espaço  possa

propor novas discussões sobre o fazer e pensar a arte contemporânea, tanto aos

olhos dos artistas residentes, quanto das instituições que promovem esses prêmios

viagens.  

  

O que fica claro é que os artistas que são proprietários ou gestores de espaços

autônomos atuam na maioria das vezes como produtores culturais,  inscrevendo

projetos em editais e articulando redes de contatos. Muitos dedicam a sua vida a

fomentar  projetos,  percebendo  essa  atividade  como  geradora  da  própria  arte,

enquanto outros artistas, se cansam dessa parte do trabalho, mais burocrática, e

decidem dedicar-se apenas aos seus projetos particulares e, quando necessitam,

contratam  produtores  para  agilizar  seus  objetivos.  Azeredo151 afirma  que

compreende  sua  gestão  na  Casa  Tomada  como  uma  prática  artística,  uma

151 AZEREDO, T., 2016.

Figura 32: Encontro na Casa Tomada: Estudos sobre
mercadismo - com Marina Torre, Jorge Sepulveda T. e

Guilhermina Bustos, 9 de setembro de 2016.
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curadoria até, embora ela não se considere uma artista e sim uma pesquisadora de

arte  contemporânea  atuando  em  um  espaço  própria  para  experimentações,

compartilhamento de ideias e o estabelecimento de conexões entre os diversos

envolvidos. 

       

3.5 Pedregulho – Residência artística

Por iniciativa de duas artistas e pesquisadoras, Beatriz Lemos e Cristina Ribas, foi

organizado o Pedregulho – Residência Artística, que ocorreu de outubro de 2009 a

janeiro de 2010  dentro do Conjunto Habitacional  Prefeito Mendes de Moraes,

localizado  no  bairro  de  São  Cristóvão,  no  Rio  de  Janeiro  (RJ).  O  projeto  foi

formulado para participar do edital Arte e Patrimônio, oferecido pelo Ministério da

Cultura em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

– IPHAN, por meio do Paço Imperial e contou com o patrocínio da Petrobras. 

Ao todo ocorreram quatro edições de residência artística no Pedregulho, cada uma

com duração de um mês, aproximadamente, no qual foi alugado o apartamento nº

613 da Associação de Moradores. Posteriormente, um espaço de vão-livre entre os

andares do edifício se transformou em uma área de lazer cultural por sugestão dos

residentes. Os artistas e coletivos foram acompanhados por arquitetos, urbanistas,

historiadores,  pesquisadores  e  críticos  de  arte  no  intuito  de  promoverem  um

diálogo não apenas entre eles, mas também com a comunidade que habitava o

condomínio de arquitetura modernista. (LEMOS; RIBAS, 2010)

As ações dos residentes não se resumiram apenas ao espaço destinado, uma vez

que  logo  houve  uma  interação  com  a  comunidade,  principalmente  com  as

crianças. Entre as atividades de integração dos residentes com os moradores do

conjunto  habitacional,  ocorreram  alguns  eventos  festivos,  uma  oficina  de

construção  de  brinquedos,  um  chá  com  bazar  e  algumas  aulas  práticas  de
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fotografia, oferecidas por uma das artistas que morou no apartamento. Sobre as

conversas previstas no Pedregulho entre os teóricos convidados e os residentes, o

intuito era discutir questões caras aos moradores relacionadas aos patrimônios

arquitetônico e cultural do conjunto de edificações construído entre 1948 e 1957,

projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy e que contou com o apoio da

engenheira Carmem Portinho, sua esposa152.

Estando a residência inserida dentro de um edifício residencial bastante populoso,

a troca entre moradores e residentes não só era pretendida,  como prevista em

edital. Conforme comenta Cristina Ribas em texto publicado no site do projeto:

A vontade de “experimentar” esse prédio tão grandioso em suas formas, e
de curso histórico e político que deve ser revisto com urgência, somou-se a
nossas trajetórias no campo das artes visuais, assim como à promoção de
intercâmbios entre cenas de arte e agentes, investigações sobre memória e
formação de arquivos,  redes sociais e políticas públicas.  A tentativa de
compreender,  mapear e problematizar arte e sociedade no Brasil  e na
América Latina tornou-se então via comum para formar as equipes que
participaram da residência no Pedregulho. (PEDREGULHO, 2016, n.p.)  

Realizar trocas e conversas com os habitantes de um edifício nem sempre são

tarefas  fáceis.  Alguns  obstáculos  no  convívio  social  podem  se  tornar

intransponíveis  caso  a  orientação  de  um  projeto  vise  ações  coletivas  ou  até

colaborativas sem alcançar repercussão na comunidade. Um exemplo interessante

de ser resgatado quanto a essa questão é o anteriormente citado Project Unité. Há

semelhanças com o projeto Pedregulho, pois ambas edificações estão preenchidas

pela ideologia modernista, repleta de acertos e também fracassos. Curiosamente,

após várias décadas desde as duas inaugurações, o primeiro em 1957 e o segundo

em 1965, é interessante observar o movimento de jovens artistas e curadores na

152 O Pedregulho também recebeu o apelido de Minhocão, podendo ser facilmente confundido 
com o Conjunto Habitacional Marquês de São Vicente, outra edificação semelhante da capital 
fluminense e que também foi projetada pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy, na década de 
1950. O prédio possui seis andares e fica localizado na Gávea, sob um túnel onde passa uma 
autoestrada. O conjunto tem 308 apartamentos e cerca de dois mil moradores. Cf. informações, 
disponível em: http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-do-minhocao-se-orgulham-do-
ambiente-familiar-mas-ainda-sofrem-com-poluicao-sonora-527514.html#ixzz4XG0hx3zc 

http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-do-minhocao-se-orgulham-do-ambiente-familiar-mas-ainda-sofrem-com-poluicao-sonora-527514.html#ixzz4XG0hx3zc
http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-do-minhocao-se-orgulham-do-ambiente-familiar-mas-ainda-sofrem-com-poluicao-sonora-527514.html#ixzz4XG0hx3zc
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busca  por  estabelecer  uma  conversa  com  os  moradores  atuais  e  a

monumentalidade dos prédios. O propósito era instigar que cada um elaborasse

um  pensamento  sobre  suas  sensações  e  relações  com  a  arquitetura  moderna

emblemática e portentosa de utopias,  presente em ambos os prédios,  corroídos

pelo desgaste do tempo e falta de manutenção.

Figura 33: Kaza Vazia no apartamento 613. Residência Pedregulho,
2010. Foto: Branca Mattos

Figura 34: Ed. Pedregulho (Minhocão). Foto: Luiza Baldan.
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Em termos estruturais,  o projeto Pedregulho tem algumas similaridades visíveis

com Project Unité, como, por exemplo, ambos os prédios possuem elevado número

de unidades habitacionais (212 no primeiro e 414 no segundo) e se encontravam

em processo de deterioração física, necessitando reparos efetivos. Outro aspecto é

o  fato  dos  projetos  artísticos  estarem  inseridos  dentro  de  edifícios,  ou  seja,

ocorrendo concomitantemente com o funcionamento normal de seus ocupantes,

no caso, os moradores. Por fim, vale ressaltar, o aspecto quanto à formulação dos

projetos  artísticos,  uma vez  que as  iniciativas  foram lançadas por curadores  e

artistas,  que  perceberam  as  relações  complexas  existentes  entre  arquitetura,

patrimônio cultural, ideais modernos, cotidiano, relações de convivência, descaso

público e interações com a cidade. 

Para atender as exigências do edital do Ministério da Cultura, as organizadoras do

projeto,  Ribas  e  Lemos,  precisavam  previamente  definir  quem  seriam  os

convidados  que  participariam  das  residências,  tanto  artistas,  como  teóricos.

Cristina Ribas153 explica um pouco mais como foi a proposta do Projeto, uma vez

que elas tinham a “[...] intenção de que as posições artista, historiador, crítico e/ou

curador de arte, e arquiteto, urbanista e ou historiador de arquitetura e urbanismo

pudessem  trabalhar  mais  em  uma  dinâmica  de  grupo”,  ou  seja,  sem  papéis

definidos no sentido de que apenas os artistas poderiam criar projetos e caberia

aos  teóricos  discuti-los.  Elas  pretendiam  “[...]  que  as  funções  de  criação,

historicização, análise, ‘crítica’ pudessem ‘rodar’ e ser dinamizadas” por todas as

posições  de “[…]  artista,  historiador,  crítico  e/ou  curador de arte,  e  arquiteto,

urbanista e ou historiador [...]”154. Ribas155 ainda complementa sobre o processo ser

mais  horizontal  e  permeável  a  contaminações,  em que uns  aprendem com os

outros.

Assim, foram definidos os seguintes grupos: Residência 1. Os artistas participantes

foram Jarbas Lopes (RJ) e Katerina Dimitrova (Bulgária). Os teóricos, o arquiteto e

153 RIBAS, Cristina. Depoimento: 27 de novembro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. Apêndice D.
154 Ibidem
155 Ibidem
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professor Welligton Cançado,  que redigiu o texto  Vizinhanças  transitórias,  e o

historiador e crítico de arte Felipe Scovino, que apresentou Inserções em circuitos

sociais. Na Residência 2, estiveram presentes os artistas do coletivo Kaza Vazia, de

Minas Gerais,  e os teóricos foram o professor e pesquisador em artes visuais e

educação, Luiz Guilherme Vergara, que redigiu Kaza Vazia – oficina da esperança,

e o arquiteto Markito Fonseca,  que apresentou  Pensamentos compartilhados.  A

Residência 3, contou com a artista carioca Luiza Baldan e o historiador e professor

Maurício Lissovsky, que redigiu A descoberta da porosidade, e a Associação Chiq da

Silva, que apresentou o texto  Entre retratos e grades. Na  Residência 4  estiveram

presentes os artistas do coletivo Frente 3  de Fevereiro,  de São Paulo,  e teve as

seguintes contribuições teóricas:  a arquiteta,  professora e crítica de arte Marisa

Flórido César, redigiu  O aqui também é lá,  a professora, a arquiteta e urbanista

Paola Bernstein Jacques, apresentou Notas sobre o Projeto Pedregulho e a arquiteta

e urbanista Clara Passaro, contribuiu com  Minhocão de São Cristóvão (LEMOS;

RIBAS, 2010). Cada grupo de artistas e teóricos estava apto a promover encontros

dentro do apartamento nº 613 e a realizar projetos participativos, nas mais diversas

linhas, de confraternizações a oficinas.

De acordo com as organizadoras, a premissa que nortearia as residências seria o

entendimento  que  a  arte  pode  ser  um  veículo  precioso  de  conversa  com  a

sociedade e ao artista cabe o papel de ativar novos pensamentos sob um outro

ponto de vista (LEMOS; RIBAS, 2010). Nesse sentido, as ações ocorridas dentro do

universo das residências seriam voltadas a formar redes de relacionamento, em um

primeiro momento, e evoluir para discussões políticas alicerçadas nos princípios

que haviam gerado a construção do Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de

Moraes, seis décadas antes. A urgência por reformas de alto custo versus o descaso

de órgãos públicos em relação às condições estruturais do edifício e aos mais de

mil moradores de baixa renda, tornou um impasse sem solução aparente. 

Beatriz  Lemos  (LEMOS;  RIBAS,  2010,  p.  6)  explica  “Como um laboratório  de

pesquisa, panoramas e problemáticas foram levantados por convidados especiais e
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interessados que se somaram ao projeto” discutindo questões afins, arquitetura e

urbanismo,  problemas  habitacionais  e  o  modernismo,  enquanto  movimento

formulador de ideologias, realizações e também utopias. Um dos projetos da Kaza

Vazia permaneceu no conjunto habitacional na forma de um Komplexo Kultural,

que trata-se da transformação de uma área livre em espaço de leitura e criação. 

Mesmo diante do número expressivo de moradores, Lemos (LEMOS; RIBAS, 2010)

comenta que era esperado que a participação não se daria de forma integral, mas

claramente ela percebeu que os moradores que interagiram com os artistas, suas

proposições e discussões,  de algum modo,  foram contaminados pelas ideias do

projeto e foram aderindo de forma expressiva conforme o andamento das ações.

Posteriormente à residência, o edifício foi contemplado com uma verba no valor de

R$ 46 milhões, concedida pela CEHAB (Companhia Estadual de Habitação – RJ)

em troca de reformas substanciais,  que ocorreram de 2011 a 2015156.  Algo que os

moradores  não  contavam  mais  que  pudesse  acontecer  diante  das  constantes

infiltrações e dos problemas estruturais do prédio.  A frase de Lemos  (LEMOS;

RIBAS, 2010, p. 5) no texto de abertura sobre o Pedregulho não poderia ser mais

apropriada:  “De fato,  são os sonhos que constroem o real,  por mais irreais ou

improváveis que eles possam parecer. Desejos e ideais foram materializados com a

construção deste conjunto habitacional,  que se tornou símbolo da utopia como

ideal a realizar.” 

Afinal, o projeto de residências artísticas, pretendia trazer a público a situação de

descaso pela qual passava o edifício, entre outros objetivos, mas não teve nenhuma

relação  com  as  decisões  tomadas  no  projeto  de  reforma.  Em  um  primeiro

momento ocorreu uma licitação e,  depois,  veio a confirmação do resultado em

edital público. Mesmo que essa resposta não fosse prevista de forma tão rápida

156 Cf. reportagem de Gustavo Maia. “Um prédio da zona norte do Rio atrai 15 mil visitantes ao ano;
veja por que”. UOL notícias – cotidiano. 3 jun. 2015. Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/03/um-predio-na-zona-norte-
do-rio-atrai-15-mil-visitantes-por-ano-por-que.htm#fotoNav=1 Acesso em: 25 jul. 2016
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pelas organizadoras e pelos participantes das residências artísticas, alguma solução

era altamente desejada. Por outro lado, discussões importantes entre arquitetos,

urbanistas e moradores ocorreram no Pedregulho, pois havia o risco de que a curto

ou longo prazo o conjunto de obras para a manutenção acabasse expulsando os

moradores do conjunto habitacional. O risco de um processo mal encaminhado,

pode levar ao efeito negativo conhecido como processo de gentrificação, em que as

melhorias  urbanísticas  não  são  realizadas  para  os  habitantes  do  lugar

permanecerem  nele,  mas  ao  contrário,  resultam  na  atração  de  investidores  e

especuladores imobiliários.  O sistema basicamente é oferecimento de quantias

módicas pelos investidores para adquirir os imóveis de uma classe de menor poder

aquisitivo, e, posteriormente, eles são agraciados com benefícios e ajudas estatais

para reformar imóveis e a região como um todo. Na sequência, eles revendem os

imóveis hipervalorizados.

Essa preocupação perpassou o projeto de residências no Pedregulho desde a sua

concepção até a sua realização, nas palavras de Lemos “A estada de artistas, críticos

e arquitetos no Pedregulho alcançou devida difusão nos meios de comunicação,

contribuindo para o debate crítico em torno do tombamento, patrimonialização e

legalização de títulos [...]”  (LEMOS; RIBAS, 2010,  p.  6 [destaque nosso]).  Ribas

também comenta as implicações quanto a tomada de decisões em que muitas

vezes os maiores interessados, no caso os moradores, poderiam nem estar a par 157.

Além disso, outras questões relativas ao planejamento das cidades e de como as

secretarias conduzem o problema do  deficit habitacional entraram na pauta da

residência.  Conforme explica Ribas “O Pedregulho,  implantado em um terreno

federal,  pode-se  dizer  que  até  hoje  ‘espera’  a  solução  pública  primeiro  desta

regularização fundiária, assim como a possível titularização dos apartamentos [...]

157 Cristina Ribas esclarece que o conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes, inclusive o 
bloco A, o Pedregulho, é tombado pela Secretaria de Patrimônio do Município do Rio de Janeiro
(Sedeprah), sendo que foi criado em 2002 um conselho que se ocuparia em iniciar um processo 
de restauro das edificações. Em 2010, quando da publicação do catálogo sobre a residência, 
havia se iniciado o processo de licitação para restauro do conjunto habitacional, através da 
Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro, que posteriormente foi efetivado e concluído.  
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ocupados por meio de títulos de posse [...]” (LEMOS; RIBAS, 2010, p. 12 [destaque

nosso]). Se por um lado havia o sonho dos moradores de receberam o título de

posse dos apartamentos, por outro, havia a realidade do orçamento para a reforma

e restauro necessários  ao  conjunto  de  edificações,  realizado  previamente  pela

Prefeitura do Rio de Janeiro, e inviável de ser quitado pelos moradores. Ribas (2010,

p.  12)  conclui  que havia um conjunto de questões paralelas ao projeto artístico

destinado ao Pedregulho e que eram fundamentais para o seu entendimento: “De

que forma será conduzido o projeto de restauro do Pedregulho? De que forma os

moradores estão sendo informados dessa questão? E o que muda na vida diária dos

moradores  com  a  realização  disso?”  Questões,  sem  dúvida,  relevantes  aos

moradores.  

Quando  se  está  diante  de  um  conjunto  habitacional  que  abriga  centenas  de

famílias, as questões apontadas pelas curadoras se apresentam tanto como uma

espécie de amplificador das angústias desse grupo, quanto um modo de atingir a

reflexão em outras esferas sociais. Não se trata mais de um foco individual, mas de

um número considerável  de pessoas em situação de instabilidade,  quase como

uma perspectiva de amostragem dos problemas habitacionais da sociedade atual.

A noção de segurança que a moradia proporciona é uma das preocupações mais

básicas do ser humano, ampliada pelas dimensões de disputa por territórios e o

desenvolvimento das cidades. 

Assim, Ribas complementa que além de buscar esclarecimentos sobre a situação

do Pedregulho visando alternativas, a decisão de tornar as discussões ainda mais

complexas revigora o aspecto político do conjunto habitacional, que por si só traz

uma bagagem histórica.  Desse modo,  ela explica:  “Assumir a complexidade ao

conhecer os entraves e as urgências do Pedregulho é antes de tudo entender o

projeto  político  do  prédio  sem  retirar  os  elementos  que  o  intensificam  [...]”

(LEMOS; RIBAS, 2010, p. 13). No entanto, para que essa discussão atingisse o grau

de complexidade esperado seria preciso convidar pessoas que estivessem inseridas

dentro desses círculos de discussão, almejando um aprofundamento dos tópicos
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que  seriam  discutidos.  Evitando  assim,  conversas  superficiais  ou  que  se

encaminhassem para uma mera repetição de queixas individuais.  Com isso,  as

organizadoras explicam:

[...] precisávamos também aliar iniciativas potentes que interatuam com
políticas urbanas e habitação de interesse social no Brasil, como o Grupo
Chiq da Silva, e o arquiteto Markito Fonseca, com experiência em diversos
projetos de habitação social  no Rio de Janeiro;  assim como incorporar
profissionais  cuja  experiência  transitória  em  campos  de  atuação
complementares fosse bastante do motor deste projeto e de ativações no
campo da arte relevantes para pensar o espaço urbano como território de
ocupação. (LEMOS; RIBAS, 2010, p. 11)

                       

A residência Pedregulho demonstra em sua essência um dos grandes paradoxos do

modernismo, presente tanto na arquitetura como no urbanismo, do qual ainda se

perpetua como legado na sociedade atual: o ideal da convivência harmônica sob

uma mesma edificação que desfrutaria os benefícios do equilíbrio social. O projeto

desse conjunto habitacional ambicionava atingir uma igualdade social, visível em

sua implantação. O projeto contava com escola,  posto de saúde, creche,  centro

esportivo com piscina,  e outros  espaços públicos  que seriam gerenciados pelo

Estado, na época Distrito Federal, em conjunto com os moradores, o que resultaria

um núcleo de convivência coletiva. Curiosamente, após se verificar a situação de

abandono e de se observar que esses ideais não seriam suportados pelos grupos

sociais que habitariam essas construções, não apenas no caso de Pedregulho, mas

em  uma  série  de  conjuntos  habitacionais  projetados  por  outros  arquitetos

modernistas – como a unidade de Firminy, projetado por Le Corbusier – percebe-

se os resquícios de um pensamento inclinado ao coletivo que ainda habita essas

propostas, tanto na curadoria de Yves Aupetitallot quanto na do Pedregulho.   

No texto de Ribas (LEMOS; RIBAS, 2010) ela transforma a palavra coletivo em ação

“coletivar”, ou seja, proporcionar possibilidades de diálogo e convívio no intuito de

construir ações conjuntas entre residentes e moradores do condomínio. Um dos

teóricos  integrantes  da  residência,  Wellington  Cançado,  explora o conceito  de

arquitetura monumento e como as ações coletivas se desenvolveram na residência.
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O arquiteto comenta que o condomínio seria esse modelo

[...] espacial da coexistência contemporânea é, ao mesmo tempo, herança
tectônica do projeto coletivista moderno e prova cabal  de sua própria
impossibilidade.  Na Barra  da Tijuca ou  no Pedregulho,  o condomínio
perfeito deve ser uma coletividade utopicamente uniforme administrada
sob a égide das convenções e disciplinada por uma moral duvidosa. Deve
ser, em última instância, um monumento sólido, estável e imaculado: a
mais perfeita utopia arquitetônica.  Uma espécie de ruína estéril  de um
futuro  anacrônico,  ocupada  por  obedientes  moradores  do  presente.
(CANÇADO, 2010, p. 19)

Aqui é possível ver a crítica que Cançado faz à ideologia por trás dos pressupostos

modernistas, visando conduzir vidas à limitação arquitetônica. É de conhecimento

público depoimentos de Oscar Niemeyer explicando que projetava com o intuito

de impedir que seus projetos  fossem modificados,  preservando não apenas as

linhas originais, revestimentos e cores, mas também a prerrogativa de que aqueles

que  habitariam  em  suas  edificações  não  poderiam  alterar  a  aparência  dessas

edificações.  Ou seja,  em hipótese alguma os usuários ou mesmo proprietários

teriam direito de inserir suas identidades nesses territórios áridos para a fertilidade

criativa.  Ao  final,  caracterizando  essas  construções  como  arquiteturas

monumentais e condicionadas a um período histórico. Nas palavras de Cançado

(2010,  p.  19)  o  Pedregulho  se  encontra  em  constante  dualidade:   “[...]  ser

monumento e condomínio ao mesmo tempo.” 

Entretanto, é possível ver no Bloco A que as regras rígidas de seu estatuto desde a

inauguração,  foram aos poucos sendo destituídas pelo uso coletivo,  reflexo em

parte pelo descaso do Estado. Por exemplo,  a proibição de possuir animais nos

apartamentos, de colocar plantas, móveis ou outros objetos em áreas de circulação,

alterar o  modelo  das  janelas,  instalar  varais,  condicionadores  de ar  e  antenas

parabólicas nas paredes externas, assim como uma série de outras subversões que

ocorreram  no  Pedregulho,  colocariam  em  risco  a  estética  moderna  e  a

patrimonialidade da edificação. Nesse sentido, as palavras de Cançado (2010, p. 19)

corroboram para a compreensão dessas subversões: “Habitar as utopias implica [...]
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em negociar os riscos,  consumir as impossibilidades de dentro,  desconfiar das

soluções infalíveis, transformar o ideal em habitual”. Ele conclui seu raciocínio: 

Implica em pensar projetos futuros como práticas de prospecção de vidas
melhores  e  não  mais  como  ordens  autoritárias  e  prescritivas  de
comportamentos alheios. Implica em pensar a noção de patrimônio como
valor compartilhado pelos “de dentro” e não “valor agregado” à paisagem
genérica do turismo “de fora”.  Implica em aceitar as culturas e as suas
distintas camadas de práticas particulares. (CANÇADO, 2010, p. 19)

                         

Assim, é interessante perceber que a perspectiva da ação coletiva foi invertida, mas

não esquecida pelos propósitos  da residência.  Se no pensamento que regia os

conceitos  da  arquitetura  moderna  seriam  elas  que  decidiriam  a  forma  de

convivência dos moradores nesses conjuntos habitacionais, revelando um processo

vertical, de cima para baixo, agora a orientação é inversa, ou pelo menos, em parte.

Um grupo atua de forma horizontalizada,  buscando que a própria comunidade

compreenda a sua existência no Pedregulho e, através de propostas de terceiros,

possa tomar decisões quanto as prioridades e ações que podem ser desenvolvidas

pelos moradores, levando em conta suas reais habilidades e disponibilidades de

tempo na realização dessas iniciativas. 

O  projeto  da  residência  intencionava  atuar como uma fonte  de  irradiação  de

propostas,  mas  aquilo que  não repercutisse  de forma positiva,  provocasse um

interesse efetivo ou incitasse uma afinidade, simplesmente nem seria desenvolvido

pelos moradores, não receberia a aderência necessária para acontecer. Isso parece

algo mais próximo da realidade das pessoas que habitam esses lugares, do que a

imposição de uma decisão prévia que não leva em conta a pluralidade de vozes,

antes mesmo de saber quem serão os integrantes desses conjuntos habitacionais, e

quais são suas necessidades e expectativas.

Ao ler a respeito das iniciativas propostas pelos artistas e grupos coletivos que visavam

ações participativas,  como,  por exemplo,  o Kaza Vazia,  é possível  perceber que a

herança do ideal  moderno da convivência coletiva não se desfez totalmente,  mas



[216]

assumiu outra dinâmica. Cançado descreve especificamente a atuação desse grupo:

A  horta  e  o  pomar  orgânicos  [...]  iniciados  pelo  Kaza  Vazia,  e
cuidadosamente cultivados pelos moradores e alunos da escola,  são ao
mesmo  tempo  fonte  de  renda  para  o  Conjunto  e  estratégia  de  uma
pedagogia  urbana  mais  ampla  que  objetiva  a  transformação  cultural,
ecológica,  econômica de todo o bairro.  A antiga lavanderia foi  limpa,
reformada e passou a ser administrada pela Associação dos Artistas do
Pedregulho [...]. (CANÇADO, 2010, p. 19)

                  

Como exemplo, essas duas ações aparentemente simples de serem implantadas e

mantidas, uma horta e uma lavanderia,  revelam ainda dois aspectos importantes

desse processo de residência dentro de um edifício.  Um deles,  o aspecto mais

evidente,  se  refere  a  baixa  estima  em  que  se  encontravam  os  moradores  do

Pedregulho.  Cansados  de  suas  solicitações  serem  abafadas  pelo  descaso  das

autoridades, o desgaste da edificação, era um reflexo de um sentimento de menos-

valia impregnando o conjunto. Além, claro, de todas as circunstâncias individuais e

dificuldades pelas quais cada uma das famílias ou moradores muito provavelmente

vem passando. Esse sentimento pode ser visto no depoimento do presidente da

Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Mendes de Moraes, Hamilton

Marinho  (apud  LEMOS;  RIBAS,  2010,  p.  15):  “[...]  muitas  pessoas  só  vivem

acessando  a  internet,  e  trocando  e-mails,  mas  vocês  vieram  aqui,  fizeram

residência, viram nossa realidade, conviveram conosco, se emocionaram e até se

apaixonaram um pouquinho pelo Pedregulho.” Assim como nesta outra passagem,

“Morador  há  47  anos,  ainda  não  tinha  presenciado  uma  organização  e  uma

integração tão grande com os moradores e, principalmente, as crianças”.

Nesse sentido, essa “integração” que relata o presidente da associação, fomentada

pelos artistas e coletivos da residência, resgata intenções da ideologia de muitos

projetos  urbanísticos  e  arquitetônicos,  que  visavam  a  convivência  entre  os

moradores  desses  conjuntos  habitacionais,  e que por diversos motivos,  não se

efetivou na grande maioria dos casos. Principalmente, porque o veículo utilizado

nessa ambição de relacionamento seria a própria arquitetura e suas edificações: a
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igreja, a cancha de esportes, o mercado, a creche, etc. e não o fator convivial e

humano que constrói por excelência essas relações.    

O segundo aspecto trata da situação de dispersão da sociedade atual que valoriza a

individualidade, resultado do sistema capitalista e de um conjunto de meandros

políticos. A cultura atual de moradia nos edifícios das grandes cidades trancafia

cada família em uma unidade habitacional, mantendo-a “protegida” por grades nas

janelas e portas de ferro, provendo cada apartamento com a sua internet e TV a

cabo. E ainda dificulta o acesso de visitantes com porteiros eletrônicos, zeladores,

câmeras e preenchimento de documentos nas portarias.  Claro que há exceções,

mas chega a ser curioso que vizinhos não saibam os nomes de outros moradores,

não troquem alimentos e nem dividam custos facilmente compartilhados, como a

internet de banda larga. 

Felipe  Scovino  (2010),  que  acompanhou  os  artistas  Jarbas  Lopes  e  Katerina

Dimitrova  na  residência,  fez  um relato  das  condições  do Pedregulho  naquele

Figura 35: Ed. Pedregulho (Minhocão)
Foto: Luiza Baldan
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momento. Impactado inicialmente pelas motos estacionadas no vão vazio entre o

segundo e o quarto andares, destinado a receber os moradores pelas rampas de

acesso e levá-los às escadas, ele se surpreendeu com o uso equivocado por alguns

que circulavam por ali de moto (Fig. 35). É importante lembrar que abaixo do vão

há  ainda  dois  andares  de  apartamentos.  Após  conversar  com  os  moradores,

Scovino percebeu que as conhecidas diferenças entre “zona norte e zona sul” do

Rio, afinal, haviam sido transpostas para dentro do Pedregulho, criando áreas de

diferenciação entre zonas mais nobres  e menos nobres  dentro do edifício.  De

acordo  com Scovino  (2010,  p.  25),  “As  denominadas  instalações  sociais  ou  de

convívio dos moradores estavam abandonadas ou inutilizadas há anos. O mercado

e a lavanderia eram relíquias do passado.” Esses aspectos foram conversados em

conjunto  com os  residentes  que  encontraram mecanismos  para  incluir  outras

formas de pensar a convivência.  Entre os projetos desenvolvidos durante quase

trinta dias, vale citar o cinema-mudo composto por imagens projetadas sem som

no  edifício;  a  distribuição  de  câmeras  fotográficas  para  que  os  moradores

registrassem o seu dia a dia; a  Biblioteca Minhoca na Pedra, uma sala de leitura

improvisada com livros doados através de uma rede de contatos na  internet e a

distribuição de adesivos com dicas para uma correta separação do lixo.

O segundo grupo de residentes que chegou a ocupar o apartamento foi o Kaza

Vazia,  formado  por  artistas  mineiros.  O  coletivo  agitou  as  dependências  do

Pedregulho  com  uma  série  de  ações:  Cinema  do  pôr  do  sol;  Projeto  cartas;

Farmácia natural; Mutirão da catação de lixo; e Biblioteca portátil. Além dessas,

disponibilizaram bacias largas de alumínio para promover uma pescaria que atiçou

a imaginação das crianças e se envolveram em um bazar de objetos usados.  O

grupo nomeava as iniciativas trocando a letra “c” por “k”, transformando, assim,

atividades comuns em ações pertencentes a um determinado grupo de jovens e

crianças que residia no Pedregulho,  como a brincadeira  karpa e anzol. Agregava

assim, uma identidade local a gestos da vida comunitária, incentivando uma maior

interação entre os moradores.        
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A terceira residente foi a carioca Luiza Baldan, que ativou relações afetivas com

alguns moradores utilizando como dispositivo a fotografia.  A artista chegou ao

condomínio munida de diversas câmeras fotográficas analógicas de origem russa,

conhecidas popularmente como  Lomograficas,  e distribuiu principalmente para

crianças  e  adolescentes  terem  contato  com  os  antigos  métodos  de  obtenção

fotográfica.  A  sua  intenção  era  que  através  da  fotografia  esses  moradores

registrassem locais dentro do edifício que eles achassem importante por algum

motivo, contaminando o lugar com uma carga afetiva. Baldan também realizou

uma série de fotos organizando-as como uma espécie de “álbum de fotografias”

com retratos dos moradores do condomínio. Sua interação com as crianças se deu

de forma muito  interativa,  uma vez  que elas  frequentavam o apartamento da

residência, aproveitando para desenhar e brincar. 

Uma das ações do coletivo de arquitetos cariocas Chic da Silva na residência foi

promover uma oficina com sete crianças do condomínio dentro de uma Fábrica de

brinquedos  na  Mangueira,  relativamente  próximo  do  condomínio.  Lá  elas

puderam participar da montagem de alguns brinquedos pedagógicos em madeira e

ter contato com uma linha artesanal. Muito diferente dos brinquedos eletrônicos,

que oferecem poucos desafios às crianças e atuam com a lógica do imperialismo

cultural,  em que os brinquedos são uma extensão daquilo que é produzido nos

programas televisivos e filmes norte-americanos, direcionados ao público infanto

juvenil.

O  último grupo  de  residentes  ocupou  o  apartamento  em  janeiro  de  2010.  O

coletivo paulista Frente 3 de Fevereiro158 possui 21 integrantes e, para a residência,

apenas alguns deles participaram efetivamente. O coletivo convidou integrantes

do  Afrofuturismo159,  que  possui  forte  orientação  política  e  propôs  diversas

conversas  no  condomínio  e  “laboratórios”  fora  dele.  Algumas  dessas  ações

registradas em um documentário, Arquitetura da exclusão, com duração de 15 min.

158 Cf. mais informações, disponível em: http://www.frente3defevereiro.com.br/blog/
159 Cf. mais informações, disponível em: http://www.geledes.org.br/tag/afrofuturismo/
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O atravessamento teórico contou com textos de arquitetas e urbanistas:  Marisa

Flórido, Paola Berenstein Jacques e Clara Passaro.

As  discussões  perpassaram  as  noções  mais  agudas  dos  limites  impostos  pela

estratificação social,  visíveis  na construção de muros,  demarcações de zonas e

unidades pacificadoras em favelas cariocas, dissolvidos nas areias escaldantes e nas

multidões do carnaval de rua. Marisa Flórido (2010, p. 55) resume as intenções que

marcaram a última residência no Pedregulho, no qual as intenções do coletivo se

firmaram para expor “[...] as fronteiras internas da cidade; para a falácia por trás

dos  discursos  de  convivência  pacífica  das  diferenças;  para  os  símbolos

manipulados e espetacularizados destes apaziguamentos e alegrias coletivas, como

o carnaval e a praia.” E também na forma de uma ação mais pontual que tentou

intervir  na  projeção  subliminar  das  imagens  televisionadas,  “Sua  atenção  se

voltaria, finalmente, para a inserção estratégica nas mídias como a televisão, para a

intervenção na cidade-imagem”. 

O coletivo Frente 3 de fevereiro articulou três intervenções urbanas sob a questão

O Rio continua negro? com a agitação de uma bandeira de grandes dimensões na

arquibancada do sambódromo,  em pleno ensaio de carnaval;  a pintura de um

grande buraco no muro gigantesco da favela Santa Marta e a confecção de um

grande globo terrestre, blimp160, com a inscrição “Haiti Aqui”, que circulou sobre as

águas da praia de Ipanema e sobre as cabeças de 500 mil foliantes no carnaval de

rua. 

No  blog do  projeto  da  residência,  o  coletivo  manifestou  algumas  situações

conflitantes  do  processo  de  criação,  demonstrando que  da  ideia  inicial  até  a

realização,  nem  sempre  tudo  transcorre  de  forma  tranquila,  principalmente

aqueles  projetos  que  envolvem  o  engajamento  de  outras  pessoas.  Certos

obstáculos,  acabam  por  inviabilizar  determinadas  iniciativas,  que  são

transformadas  em  outras,  mais  passíveis  de  serem  realizadas.  Segue,  alguns

160 Balão branco de grandes proporções, variando de dois a três metros de diâmetro, usado para 
comunicação visual em feiras e eventos.
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trechos,  na forma de depoimentos,  sobre as intenções que o coletivo pretendia

inserir  no  carnaval,  aproveitando principalmente  a  transmissão  televisiva  “[...]

estamos  diante  de  várias  negativas  e  ficamos  em  marcha  lenta.  Seguimos

inventando  algumas  atividades  que  ajudem  na  pesquisa”  (FRENTE  3  DE

FEVEREIRO, 2016, n.p.). Depois o grupo fez uma nova tentativa percebendo que os

impasses  podem  advir  de  ambos  os  lados,  não  apenas  das  instituições,  mas

também da desconfiança dos moradores,  “[...]  vamos tentar realizar a ação no

Santa Marta,  mas tá difícil  ter um apoio da própria comunidade.  [...]  talvez o

caminho seja se desvincular de uma comunidade específica e partir para ações

totalmente independentes na cidade” (FRENTE […], 2016, n.p.). 

Apesar de algumas dificuldades iniciais  em dar continuidade em um ou outro

projeto, o coletivo fechou o período da residência com um resultado intenso de

intervenções urbanas e ações colaborativas,  discussões e entrevistas que foram

transformadas em registros no blog e no documentário. 

Um contraponto interessante que acabou evidenciado no projeto é que “muros”

estão “construídos” tanto dentro dos condomínios de luxo quanto nas favelas. A

dificuldade de circular livremente em um também ocorre no outro. A diferença

crucial está no que move a construção desses “muros”. Enquanto que no primeiro,

os motivos são o de barrar a entrada de pessoas de baixa renda nos condomínios,

no segundo, são o de controlar a circulação de estranhos “indesejados” ao local.

Além disso, os depoimentos dos entrevistados denunciam o quanto o racismo se

camufla nos discursos e acaba sendo assimilado e reproduzido até por aqueles que

são vítimas de discriminação social.
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Algumas  conversas  abertas  ao  público  ocorreram no  MAM  –  RJ,  para  que  os

artistas e teóricos apresentassem seus trabalhos e questões desenvolvidos durante

as residências, logo ao fim do período da estadia. De acordo com as curadoras, esse

seria  o  momento  para  uma  avaliação  crítica  do  projeto  e  para  “[...] relatar  a

experiência de moradia e as ações desenvolvidas no Pedregulho” pelos artistas,

moradores e teóricos. Essa conversa “[...] foi essencial para elaborar criticamente o

projeto  como  um  todo  e  a  interferência  das  realizações  no  cotidiano  e  nos

Figura 36: Frente 3 de Fevereiro, esboços do projeto, (2010)

Figura 37: Frente 3 de Fevereiro, ação no carnaval (2010). Foto: Marcelo Wasen
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caminhos futuros do conjunto (PEDREGULHO, 2016, n.p.). Ribas161 ainda faz um

último comentário relevante para a compreensão do projeto Pedregulho:

[...] há uma questão sobre a qual nunca escrevemos que é o fato de
que  muita  gente  pensava  que  nosso  projeto  fazia  parte  da
restauração do prédio do Minhocão – o que não é verdade. Isso nos
trouxe  algumas  críticas…  porque  fomos  chamadas  de
'gentrificadoras', quando o que aconteceu foi uma casualidade entre
o calendário de nosso projeto e a liberação de recursos e a realização
da reforma do prédio que era há muito esperada.  A realização de
projetos  de  arte  e  ou  a  relação  entre  indústria  criativa  e
comunidades/bairros é uma questão sempre delicada em processos
de regeneração e gentrificação e não podemos deixar de endereçar…
(RIBAS, 2016) 

O encerramento da residência ocorreu com o lançamento de um livro catálogo

Pedregulho – Residência Artística no Minhocão na forma de uma festa dentro do

próprio condomínio, em março de 2010. Por fim, no ano seguinte, ainda como uma

reverberação  da  residência,  foi  apresentado  um  documentário  dirigido  pelo

francês  Raphaël  Grisey,  realizado  em  parceria  com  o  Projeto  Pedregulho  e  o

programa de residência Capacete Entretenimentos: Minhocão (cor, 31’, 2010). 

Quando as iniciativas formuladas pelos residentes são incorporadas por um grupo

de moradores e, posteriormente, perpetuadas por outros de forma indireta, pode-

se dizer que um projeto de residência de fato atingiu a esfera social,  conforme

havia sido previsto em edital. 

161 RIBAS, C., 2016.
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4 Espaço, tempo e interlocução em residência

Pondera com calma, mas executa rapidamente as decisões.

Isócrates 

As  residências  artísticas  diferem  entre  si  por  suas  apresentações,  intenções,

estruturas físicas, processos seletivos, e tantas outras especificidades, mas alguns

aspectos são intrínsecos à atividade.  Elas acontecem em um tempo específico,

ocupam determinado espaço, proporcionam algum nível de imersão, possibilitam

convivência entre os pares e convidam os artistas a refletirem sobre suas produções

inseridas  em  novos  contextos,  o  que  inevitavelmente  é  gerado  por  um

deslocamento. A produção resultante disso pode adquirir diversos formatos: um

livro, uma partitura, uma coreografia, um projeto expositivo ou até um conjunto de

pensamentos  formulados  pelo(a)  artista  e  que,  por sua  natureza  abstrata  não

assume uma fisicalidade na  aparência  de um objeto.  De um grande leque de

características  ou  diferenciações,  pode-se  dizer  que  esta  pesquisa  optou  por

priorizar questões  conceituais  que  envolvem  espaço,  tempo  e interlocução nos

programas de residência artística, relacionados à arte contemporânea.  

4.1 Do lugar ao conceito de espaço

Sabendo que a residência será esse lugar que oferece ao artista  espaço, tempo e

interlocução para trabalhar em seus projetos é relevante compreender o que é esse

espaço.  Michel  de Certeau e Luce Giard  (2014,  p.  203)  ao pesquisarem a vida

cotidiana,  apresentam uma noção de espaço privado como sendo “O território

onde se desdobram e se repetem dia a dia os gestos elementares das ‘artes de fazer’
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é antes de tudo o espaço doméstico,  a casa da gente.  De tudo se faz para não

‘retirar-se’ dela, porque é o lugar ‘em que a gente se sente em paz’”. 

O lugar também abriga objetos e móveis. Certeau e Giard (2014, p. 204) tecem uma

análise minuciosa do que acontece em uma residência, no sentido de moradia, na

qual até os mínimos detalhes podem revelar a personalidade de quem a habita,

formando um “relato de vida”:

Um lugar habitado pela mesma pessoa durante um certo tempo esboça
um retrato semelhante, a partir dos objetos (presentes ou ausentes) e dos
costumes  que  supõem.  O  jogo  das  exclusões  e  das  preferências,  a
disposição do mobiliário,  a escolha dos materiais,  a gama de formas e
cores, as fontes de luz, o reflexo de um espelho, um livro aberto, um jornal
pelo chão, uma raquete, cinzeiros, a ordem e a desordem, o visível e o
invisível, a harmonia e as discordâncias, a austeridade ou a elegância, o
cuidado ou a negligência,  o reino da convenção,  toques de exotismo e
mais ainda a maneira de organizar o espaço disponível [...]”. (CERTEAU;
GIARD, 2014, p. 204) 

  

É impossível negar que esse lugar repleto de objetos impregnados de suas histórias

e de gestos que se repetem no cotidiano, também abriga o sonhar, o devaneio e o

pensar.  Certeau e Giard (2014,  p.  204)  comentam sobre aquilo que permanece

invisível no espaço: “Neste lugar próprio flutua como que um perfume secreto, que

fala do tempo perdido, do tempo que jamais voltará, que fala também de um outro

tempo  que  ainda  virá,  um  dia  quem  sabe.”  Assim,  o  lugar  com  endereço  e

metragem quadrada se transforma em um espaço de memórias e vivências. De um

lugar com limites definidos, passa a ser um espaço ilimitado. O chão, as paredes, o

teto, as portas e as janelas dão vazão ao pensamento, ao imaginar, ao projetar, ao

realizar. O lugar começa a expandir-se, ampliar-se e até mover-se. Ou seja, o lugar

não é mais o mesmo, atingiu a condição de espaço. Como sugere Helene Sacco

Carbone (2009, p. 23), em seu projeto artístico casa-movente, a sua casa “[...] tem o

básico  para  acolher  um  morador  com  medido  conforto  e  atender  as  suas

necessidades de recolhimento, reflexão, criação, imersão e dispersão.” 

E o que dizer dos objetos? Eles acumulam pó tanto quanto sentimentos afetivos,
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sendo difícil algumas vezes colocar no lixo determinados pertences, mesmo que

estragados ou usados à exaustão. Na casa assim como no ateliê essas descrições são

muito semelhantes, pois o artista tem dentro de si o hábito de colecionar objetos,

tanto daquilo que o interessa, por determinado período de tempo, como daquilo

que fará parte do seu repertório de trabalho por um longo período.

O arquiteto e professor Fernando Freitas Fuão (2003, p. 12) apresenta o sentido de

espaço como sendo existente a partir da percepção individual do “eu”. “Está no

interior  de  quem  o  vivencia,  está  nas  pessoas  que  nele  se  deslocam

constantemente. Curiosamente transportamos o sentido do espaço para qualquer

lugar que formos.” Para ele são as relações estabelecidas entre a dimensão do corpo

e os elementos da arquitetura que formam o espaço, sempre em situação relativa,

pois  cada  um  terá  a  sua  própria  compreensão  daquilo  que  sente,  observa  e

compreende: “Não existe um espaço objetivo e autônomo do ser humano. Existem

diferentes maneiras de perceber e compreender esse espaço ‘bruto’,  lá fora, sem

significação, a espera de minha chegada.” Fuão parte do princípio fenomenológico

de que os espaços não são dados, mas constituídos por aquele que chega:

Os  objetos,  os  espaços  e  a  arquitetura,  servem-nos  apenas  de
instrumentos.  Caso  não  tenham  nenhuma  relação  com  o  nosso
desígnio, permanecem no estado de existentes brutos: são como se
não existissem. Os espaços que nós visualizamos, quando deixam de
ser usados,  vivenciados, voltam ao estado de ser bruto, esvaziado.
Mas seus múltiplos significados, seus sentidos, nós transportamos.
(FUÃO, 2003, p. 12) 

Um  dos  palestrantes  que  foi  convidado  a participar  da  primeira  edição  da

residência artística  Ateliê Aberto, na Casa Tomada, o professor de comunicação

Eduardo de Jesus  (CONVIVÊNCIAS#1, [2009], p. 8), apresenta uma contribuição

relevante  à  noção  de  espaço  da  casa  como  sendo  uma  possibilidade  de

“reconfigurar a experiência” e não importando se “[...] amplo ou muito pequeno, as

qualidades do espaço se desdobram pelos seus modos de uso e pelos afetos que

destinamos  a  ele,  reconstruindo nossas  experiências  na  lacuna entre  hábito  e
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novidade.” Jesus (CONVIVÊNCIAS#1, [2009], p. 8) continua, “Cada espaço traz em

si  as suas qualidades físicas e concretas e a elas colocamos novas camadas de

sentido  que  fazem  com  que  um  espaço  possa  significar  e  agir  em  quem  o

experimenta.” Assim seriam as casas, pois elas comportam camadas que misturam

“memórias e experiências”, e além disso, as mais variadas reações afetivas que vão

se agregando na “fisicalidade” do ambiente, confundindo aquilo que é “realidade”

com aquilo que é de natureza da “fabulação”(CONVIVÊNCIAS#1,  [2009],  p.  8).

Juntos, aspectos físicos, sensações e sentimentos, são os elementos responsáveis

por criar o espaço, por construir o espaço percebido. 

Do ponto de vista  do artista,  o  ateliê  também adquire essa  mesma noção de

construção do espaço percebido e sua relação com o corpo em movimento, seja

atuando fisicamente ou em pensamento. Será o lugar onde ele “se sente em paz”

para produzir, uma vez que será um ambiente, na maioria das vezes, solitário e

destinado às artes do fazer, destinado ao seu trabalho diário. Pode-se dizer que está

mais próximo ao conceito de casa162 até do que de um escritório comercial ou uma

galeria,  mesmo  que  muitos  ateliês  recebam  visitas  de  compradores  e

colecionadores. É claro que a vivência e a convivência dentro de um ateliê, não será a

mesma que em uma casa, no sentido de lar que abriga uma família com integrantes

de diversas gerações ou, no sentido amplo do termo, que abriga amigos sob um

mesmo teto, que compartilham gastos tanto quanto alegrias. Por outro lado, nas

residências artísticas em que o trabalhar se une ao habitar e o processo imersivo

exige uma disponibilidade de tempo e uma interação constante por parte do artista

com o espaço de trabalho, o ateliê adquire facilmente esse sentido também. 

Isso acontece até mesmo nos casos em que os artistas não dormem na residência,

como é possível verificar em dois comentários sobre o ambiente no Ateliê Aberto

162 Sabe-se que é comum artistas possuírem assistentes e há ainda aqueles que possuem uma 
grande equipe de mais de quarenta funcionários, como o dinamarquês Olafur Eliasson. No 
entanto, o ambiente dos ateliês de artistas se aproxima mais de uma instância íntima do que 
dos ambientes de trabalho com massiva circulação de pessoas e que adquirem uma situação 
mais pública do que privada.  
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da Casa Tomada. No primeiro, novamente Jesus (CONVIVÊNCIAS#1, [2009], p. 8)

explica que achou o espaço da residência “[...]  tão acolhedor e aberto que logo

comecei a pensar em quem o ocupava e como isso iria se dar. O espaço da Casa

Tomada mescla o aconchego doméstico, o espaço da intimidade e as potências para

o externo, para aquilo que está e vem fora.” Isso porque a casa, situada em uma rua

residencial, ainda conserva os vestígios de uma moradia, com cortinas e sofá na

sala, cozinha e jardim frontal. 

E no segundo comentário, as próprias organizadoras do espaço Tainá Azeredo e

Teresa Farkas  (CONVIVÊNCIAS#4,  [2011],  p.  5) oferecem seu relato sobre como

foram conduzidas as experiências de convívio entre os integrantes da residência ao

longo do programa: “Este encontro acontece no dia-a-dia e se estabelece das mais

variadas formas. No observar o trabalho do outro, nas discussões, nos cafés com

bolo, nos embates, nas discordâncias e até mesmo no silêncio o encontro se dá.”

Elas deixam claro não apenas os resultados, mas também o processo é relevante ao

programa  e  que  “[...]  acompanhar  o  desenvolvimento  e  transformação  dos

trabalhos é estar aberto para o encontro” (CONVIVÊNCIAS#4, [2011], p. 5). 

4.1.1 A viagem dentro do ateliê 

Assim, o termo comumente usado para definir o local de trabalho de um ou vários

artistas é ateliê. Esse termo emprestado do francês, l’atelier, é originado de astelier

e  tem  datação  etimológica  de  1332.  Ele  remete  ao  local  onde  os  artesãos

trabalhavam a madeira,  entre outros materiais  na Idade Média (CESAR,  2002;

FARNAULT, 2009), organizados em guildas. Astelle é a lasca de madeira que escapa

do esculpir e é deixada de lado, ficando acumulada nos cantos. O objeto pronto

nem sempre permanece por muito tempo no ateliê, portanto, foram as suas sobras,

mais do que as obras, que nomearam o lugar. 

Flórido  Cesar  (2002,  p.  12)  comenta  que,  além  de  atelier,  também  seriam
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recorrentes as expressões taller, que do espanhol define o ato de talhar ou esculpir,

e studio, termo italiano decorrente do latim studeo, studium, relacionado ao “[...]

estudo, aplicação, a curiosidade intelectual, gosto, afeto, desejo”. Ela salienta que a

palavra  studio era  associada  aos  estudantes  da  universidade  na  Idade  Média.

Principalmente  durante  o  Renascimento,  em  Florença,  os  artistas  passam  a

reivindicar que suas atividades estejam associadas mais ao nível intelectual do que

ao fazer manual. Diferenciando-se assim das guildas.  

Além de possuir os instrumentos necessários para o trabalho do artista, sejam eles

máquinas, ferramentas, matérias-primas, livros, fotografias e todo material de uso

específico para as práticas artísticas,  o ateliê possui  características da atividade

principal desenvolvida no lugar que são os aspectos únicos que os diferenciam uns

dos outros, pois eles contém o material simbólico necessário ao processo criativo.

Os  ateliês  funcionam  como  grandes  depósitos  de  ideias  que  alimentam  o

manancial criativo do artista. Mais do que ser um local físico para a produção de

objetos,  a  importância  do  ateliê  está  em  oferecer  suporte  para  a  produção

simbólica, que agrega ao material confeccionado atributos imateriais. 

Nas palavras de Eric Bonnet (2008, p. 7), “O ateliê é o lugar onde o artista habita,

ritualiza seus atos, organiza seu espaço privado e seus hábitos, seleciona e dispõe

seus materiais, acumula suas relíquias e inventa a transformação da matéria.” Ou

seja,  modifica  a  aparência  dos  objetos,  interfere  na  matéria,  transforma

constantemente suas proposições,  altera o sentido original  da lógica,  desloca a

razão de ser de mecanismos e sistemas. E será que o artista contemporâneo ainda

necessita de um ateliê como local de trabalho?

Em sua dissertação de mestrado,  O ateliê do artista: tramas do intervalo, Flórido

Cesar (2002) faz uma pesquisa bastante minuciosa sobre as alterações que foram

ocorrendo no local de trabalho dos artistas ao longo do tempo. Chegando inclusive

a uma pergunta semelhante, pois uma vez que na arte contemporânea uma série de

posicionamentos foram derrubados e limites foram diluídos, o próprio ateliê teve
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sua necessidade questionada após tantos exemplos,  readymade,  land art ou arte

conceitual, pois o artista não precisava mais desse espaço consagrado para realizar

suas proposições.

Na arte contemporânea, a distinção entre objeto e prática, produção
e  recepção,  tende,  por  vezes,  a  mitigar:  há  uma  fluidez  das
fronteiras,  uma  imprecisão  e  um  comércio  entre  as  categorias
artísticas; entre vários saberes e campos da experiência; entre a obra,
o artista e o espectador, entre a arte e o mundo. Uma imprecisão que
tanto expande o campo de atuação e reflexão da arte, quanto coloca
a própria arte nos limites de sua indefinição. (CESAR, 2002, p. 95) 

E Cesar pergunta, diante de todas essas indefinições, qual o lugar do ateliê nesse

cenário? Mais do que um lugar de “refúgio”,  onde eram produzidas as obras,  o

ateliê, passa a ser também incorporado pelos artistas: “Como a arte, o ateliê poderá

ser qualquer coisa ou não ser. Afinal, refletir sobre a produção e a fruição estética

na  atualidade  é  voltar-se  sobre  suas  possibilidades  e  suas  esquizofrenias:  é

interrogar o lugar e o papel  da arte [...]”  (CESAR, 2002,  p.  111).  Assim, o ateliê

também pode ser “criticado ou reformulado”. Pode ser do tamanho de uma mesa

ou de uma fábrica, ocupar uma varanda ou um notebook, ser um lugar vazio ou

constantemente cheio  de pessoas,  pode ser um restaurante ou  um brechó de

roupas, um “espaço mental” ou uma escola. Não há limitações de espaço nem de

funções. O ateliê pode ser aquilo que o artista, dupla ou coletivo decidir. 

É  fato que umas  das  práticas  realizadas  por artistas  na arte  contemporânea é

acionar questões do contexto onde está inserido em seus trabalhos, com o intuito

de trazer questionamentos e apresentar uma outra visão dos lugares onde vive,

circula, interage.  Sendo assim, o próprio ateliê do artista tem sido usado como

repertório de trabalhos e, muitas vezes, é inserido nas exposições. Em alguns casos,

o  artista  expõe parte  de seu  ateliê  ou  até  todo conteúdo de objetos  dele  são

transportados ao espaço expositivo. Dois exemplos podem ser citados: o gaúcho

James Zortéa, que apresentou parte da papelada e de objetos que constavam em

seu ateliê na exposição Fissuras do Desenho, (2006), no Museu do Trabalho, e o
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pernambucano Paulo Bruscky, que ao ser convidado a participar da 24ª Bienal de

São  Paulo  (2004)  desmanchou  internamente  a  sua  casa  ateliê em  Recife  e

remontou os espaços internos de sua casa, que também funciona como ateliê, no

pavilhão da Bienal, seguindo a planta baixa original, com salas, paredes, portas e

janelas. Dentro dessa simulação de sua casa foram disponibilizados (quase) todos

os  seus  pertences,  inclusive  nos  mesmos  lugares  que  eles  ocupavam.  O  que

transpareceu, no caso de Bruscky, é que o ateliê, enquanto contexto, interage em

seu trabalho tanto quanto é uma decorrência de sua produção.

Poucos anos antes, o professor e artista Flávio Gonçalves 163 organizou a exposição

Documentos de Trabalho (2000), na Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS.

Ele vinha pesquisando a importância dos documentos reunidos no entorno do

artista como sendo decisivos na prática do desenho contemporâneo. Gonçalves

solicitou visitar os ateliês dos artistas convidados, não apenas para ver os trabalhos

que fariam parte da exposição, e sim, observar o que estaria presente na atmosfera

de  cada  ateliê,  indicando aquilo  que  poderia  indiretamente  se  projetar  ou  se

materializar na produção deles. 

Gonçalves  (2009,  n.p.)  explica:  “Esses  documentos,  ainda  que  colecionados,

permanecem como lembranças num terreno da memória; guardados nos fundos

de uma gaveta ou largados invisíveis num canto do atelier.” Os documentos aos

quais ele se refere podem ser anotações, imagens rasgadas de revistas, livros de

infância, álbuns de fotos, objetos que estão no ambiente de trabalho e a própria

arquitetura do lugar, por exemplo, a grade curvilínea de uma janela. Ele continua

sua explicação,  esses documentos “compõem,  portanto uma teia imaginária de

referências que se tece continuamente; e quando analisados revelam a persistência

(ou a recorrência) de ideias ou temas, de formas ou modos de agir que não são

facilmente visíveis nos trabalhos.” 

Aprofundando  um  pouco  mais,  não  se  trata  para  Gonçalves  apenas  do

163 Flávio Gonçalves é professor e doutor no departamento Artes Visuais e no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS.
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deslocamento de uma foto de impacto retirada da revista National Geographic no

mês anterior para compor uma pintura, e sim, a permanência “fantasmática” que

as imagens passam a integrar esse universo de memórias e de que forma elas

incidem  sobre  a  produção.  Os  documentos  de  trabalho  presentes  no  ateliê

impregnam de referências o trabalho do artista contemporâneo, mais do que por

sua aparência literal,  como eram antes  a cadeira,  os materiais  de pintura e as

cortinas,  retratados  primeiro  pelos  artistas  acadêmicos  com  realismo  e

posteriormente  pelos  modernos  com  transformações  de  cores,  perspectivas

forçadas,  desproporcionais  ou  denunciando volumetrias  exageradas.  Gonçalves

explica, 

Se a visibilidade de um documento de trabalho pode ser de difícil percepção,
em virtude de seu grau de recorrência ou transfiguração no trabalho, a sua
persistência ou evocação estaria relacionada a uma reafirmação de seu valor
ou de seu potencial fantasmagórico. Nesse sentido os documentos de trabalho
são tomados como expressão fantasmática do desejo de criar, configurando
através de seu conteúdo alegorizado a visão de mundo do artista. Esse mundo
pode ser entendido como arte,  como vida,  como princípio de  realidade.
(GONÇALVES, 2009, n.p.)

Dessa forma, o ateliê é mais do que um lugar para a produção de novos materiais, é

um  espaço  que  expande  ideias  e,  ao  mesmo  tempo,  condensa  memórias  e

referências que persistem na produção do artista, mesmo que estas não entrem nas

composições imediatamente, algumas podem permanecer latentes no processo de

criação,  persistindo  de  modo  imaterial  antes  de  se  transformarem  em  uma

proposição artística. 

E o que acontece quando o artista sai do seu ateliê e passa a trabalhar em outro espaço?

Como se dá esse deslocamento? Se por um lado o artista deixa para trás um ateliê

impregnado de objetos e memórias, por outro ele se encontra em um local “estranho”,

com novos atrativos e desafios.  Lugar este que,  pela  descrição dos programas de

residências, geralmente se trata de um ambiente “neutro” ou minimamente mobiliado,

como um imóvel para alugar, sem vestígios do antigo morador. 
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4.1.2 O efeito do deslocamento

Independente  se  o  local  é  um  ateliê  ou  quarto  com  espaço  de  trabalho,  as

residências artísticas possuem normalmente uma arquitetura de interiores sóbria,

composta por móveis  básicos com mesa e  cadeiras,  um sofá,  uma cama,  uma

cozinha  reduzida  e  um  banheiro.  Não  há  neste  ambiente  uma  decoração  ou

mesmo rastros do antigo residente, exigência presente na maioria das residências.

Assim como não haverá aquilo que identifica ou pertence ao ateliê do próprio

artista:  recortes  de  revistas,  livros,  arquivos,  pilhas  de  objetos  acumulados,

presentes de amigos, uma samambaia pendurada no teto, uma janela com vista

para o “barulho” da rua, uma cadeira faltando um braço, algo que pareceu “exótico”

aos olhos do artista,  um abajur que não acende direito ou uma  rachadura na

parede. Será o abandono material de seus documentos de trabalho. Embora, tudo

aquilo que tenha sido introjetado na memória, o artista levará consigo, isso inclui a

lembrança de desenhos esquemáticos,  projetos  em cadernos ou guardados em

pastas e envelopes, conforme sugere o artista e professor Hélio Fervenza (2016) 164

aos seus alunos. 

Em entrevista a Moraes, a artista Adriana Guivo165 (2009, p. 54) comenta sobre sua

experiência de chegar na Cité des Arts e ter um choque inicial ao abrir a porta e ver

apenas o mobiliário básico. Para ela foi como se o quarto estivesse vazio, pois não

havia seus pertences, nada que sinalizasse o seu passado e, nem tampouco, rastro

dos últimos residentes. Guivo decidiu então abrir a mala e espalhar flores de tecido

recortadas para criar uma atmosfera mais próxima ao que estava acostumada, além

de costurar capas para duas almofadas,  que haviam sido esquecidas dentro do

armário. Esse breve relato demonstra como é difícil para certos artistas reconstruir

164 Informação verbal fornecida por Helio Fervenza em sala de aula, 5 out. 2016, no Instituto de 
Artes, disciplina: Ateliê de Criação e Percepção II.

165 Cf. MORAES, Marcos. Residência artística: ambientes de formação, criação e difusão. 2009. 
Tese (Doutorado) – USP, São Paulo, 2009. p. 54  
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seu novo ambiente de trabalho do zero.

Outra residente entrevistada por Moraes, Lia Chaia166 (2009, p. 56), comentou algo

semelhante sobre esse ato de ocupar o ateliê na Cité des Arts, um lugar “vazio” e

“sem personalidade”. Ela conta que aos poucos foi habitando o ateliê, ocupando as

paredes  com  mapas  e  inserindo  sua  decoração  nele.  Percebeu  que  outros

residentes  também  modificaram  seus  aposentos  e  foram  inserindo  sua

personalidade nos espaços, deixando-os mais com jeito de casa, de casa ateliê,  e

menos com o jeito impessoal de um quarto de hotel.

Moraes  percebeu  que,  antes  de  mais  nada,  muitos  residentes  da  FAAP

necessitaram “ocupar”  primeiro  o  ateliê,  como uma forma de interagir  com a

residência e inserir traços de sua personalidade ao espaço,  para,  só depois,  dar

seguimento aos seus projetos. Ele salienta ainda, que alguns artistas possuem essa

habilidade de criar um estúdio ou ateliê móvel, que pode ser carregado nas costas e

montado com facilidade em qualquer lugar, necessitando apenas a utilização de

um  notebook e  alguns  acessórios  ou  materiais,  dependendo  do  caso.  Essa

facilidade permite o deslocamento e o nomadismo do artista contemporâneo. Ele

comenta: “O artista leva consigo a noção do espaço de trabalho, ele desloca consigo

esse espaço e o insere em conformações arquitetônicas diversas.” (MORAES, 2009,

p. 56)

Na residência, não há o mesmo  canto ao qual o artista estava acostumado a se

encostar para refletir sobre seus trabalhos, será todo ele um novo canto, um novo

lugar para a imersão. Por outro lado, as lembranças desse espaço anteriormente

frequentado por ele poderão ser ativadas. Como sugere Bachelard (2008, p. 145):

“todo canto de uma casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço reduzido onde

gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em nós mesmos, é, para a imaginação,

uma solidão, ou seja, o germe de um quarto, o germe de uma casa.” E mais adiante

ele continua: “Sob muitos aspectos, o canto ‘vivido’ rejeita a vida, oculta a vida. O

166 Ibidem, p. 56
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canto é assim uma negação do Universo. [...] Se nos lembramos das horas do canto,

lembramo-nos de um silêncio dos pensamentos” (BACHELARD, 2008, p. 145). O

que Bachelard diz com isso é que cada pessoa desenvolve o seu espaço onde sente-

se abrigado para refletir sobre suas ideias, ler um livro, confabular. É o momento e

o lugar adequado para  se  afastar  do entorno,  dos  outros,  das  urgências,  para

desenvolver seus próprios devaneios. É a noção de que existe essa característica de

dimensão espacial da introspecção e que ela pode ser designada a outros lugares. 

Ao chegar no novo espaço de trabalho, o artista atribui a esse ateliê, as marcas da

memória do seu canto dedicado à reflexão e à produção. A maioria dos artistas

entrevistados confirma que ao se deslocarem de ateliê, em outra cidade ou país,

levaram consigo a  “impregnação”  de seu  espaço de trabalho.  Um dos  artistas,

Cristiano Lenhardt167, comenta não ter “carregado” a percepção do seu ateliê, “[...]

carreguei meu jeito de ver as coisas, minha curiosidade.” Por outro lado, ele afirma

o quanto ter experimentado espaços de trabalho durante as suas residências fez

com que ele próprio se desse conta da importância desse ambiente profissional em

sua vida: “Eu descobri como um espaço como um ateliê, com rotina de trabalho, é

produtivo.”168  

Semelhante à sugestão de Gonçalves sobre os documentos de trabalho, Bachelard

comenta  ainda  a  importância  daqueles  elementos  caros  ao  artista,  e  que,  no

entanto, se diluem no cenário do ateliê: 

[...] voltemos a devaneios mais curtos, solicitados pelo detalhe das coisas,
por traços do real à primeira vista insignificantes. Quantas vezes não se
tem mencionado que Leonardo da Vinci aconselhava os pintores com falta
de inspiração diante da natureza a contemplarem com olhos sonhadores
as fissuras de uma velha parede? Não haverá um plano de universo nas
linhas que o tempo desenha na velha muralha?  Quem já não viu  em
algumas linhas que aparecem no teto,  o mapa do novo continente? O
poeta sabe tudo isso. Mas, para expressar à sua maneira o que são esses
universos  criados  pelo  acaso  nos  confins  de  um  desenho  e  de  um
devaneio, ele vai habitá-los. Encontra um canto onde permanecer nesse
mundo do teto fendido. (BACHELARD, 2008, p. 152) 

167 LENHARDT, Cristiano. Depoimento: 14 de outubro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp. 
Apêndice C.

168 Ibidem
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Assim como o exemplo  citado anteriormente  de  Adriana  Guivo,  é  comum os

residentes,  ao  chegarem  em  determinado  quarto  ou  ateliê,  modificarem  a

disposição dos móveis para facilitar o fluxo de trabalho e começarem a adornar o

ambiente com objetos pessoais ou adquiridos na cidade hospedeira no intuito de

sentirem-se mais ambientados e confortáveis nesse novo espaço, tornando-o mais

parecido  com o  seu  canto.  Bachelard  (2008,  p.  146)  comenta  que  esse  canto

funciona  como  um  refúgio,  um  lugar  no  qual  é  possível  permanecer  imóvel

propositalmente para pensar e imaginar, pois “Ele é o local seguro, o local próximo

de minha imobilidade.  O canto é uma espécie de meia-caixa,  metade paredes

metade porta. Será uma ilustração dialética do interior e do exterior [...]”. O canto

terá a capacidade de ativar a consciência no artista que precisa “estar em paz”, em

um momento de “imobilidade” para a partir desse estado irradiar seu pensamento.

Assim ele ergue um “quarto imaginário” que protege seu corpo e o esconde em seu

refúgio particular favorecendo seu momento de trabalho e reflexão. Dentro de sua

mobilidade maior, de seu deslocamento de ateliê, cidade, país, o artista necessita

dos momentos de imobilidade para pensar e produzir dentro do novo refúgio, que

será o ateliê da residência. E se o residente não tem um “espaço de trabalho ou

ateliê”, como afirmam alguns artistas residentes, entre eles Letícia Lampert 169, esse

canto de silêncio temporário ou emprestado para as reflexões cumprirá um papel

ainda mais necessário.

Como explica Bachelard (2008, p. 153), “Nesses ângulos, nesses cantos, parece que

o sonhador conhece o repouso intermediário entre o ser e o não-ser. Ele é o ser de

uma irrealidade.  É  necessário um acontecimento para lançá-lo fora.”  Assim,  o

artista encontra o seu ser nesse refúgio que é “uma espécie de unidade de lugar, de

tempo e de ação”, no qual ele terá o espaço necessário para imaginar processos,

investigar  materiais  e  até  abandonar  ideias  antes  mesmo  de  realizá-las.  Sem

dúvida, o refúgio será o espaço do devaneio dentro da residência, mas para o artista

169 LAMPERT, Letícia. Depoimento: 16 de setembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C.
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residente que precisa cumprir prazos e seguir cronogramas, será também o espaço

da prática e dos embates decorrentes dos processos. 

A diferença de trabalhar em seu ateliê e no novo espaço de trabalho,  pode-se

pressupor,  é que antes  terá ocorrido um deslocamento,  tanto físico e exterior,

quanto subjetivo e interior. Durante a residência o artista terá experienciado algo

que o lançará para o lado de fora do refúgio. Ele se dará conta de algo que não havia

antes de sua partida, algo que só percebeu em sua produção após a sua chegada na

residência. Algo sobre sua existência que só terá se dado conta ao se deparar com o

desconhecido,  com o  novo  lugar,  com seus  embates  e  diálogos  travados  com

estranhos,  pois,  ao  chegar  na  residência,  dificilmente  o  artista  encontrará  os

amigos e conhecidos. Ele fará o movimento de deixar o seu ateliê, seu antigo canto,

para aceitar as transformações decorrentes da vivência no novo ateliê,  sentir e

processar as inquietações que esse novo canto provoca. E esse deslocamento e as

experiências  desenvolvidas  darão  subsídios  para  que  o  artista  acesse  a  sua

consciência  do  existir,  possa  refletir  e  realizar  o  seu  trabalho.  Mesmo  que  o

trabalho final seja completamente diferente do seu projeto inicial ou, ainda, que

não  se  constitua  em  algo  físico,  mas  exista  em  estado  de  latência  e  persista

enquanto ideia ou pensamento. 

Quando o artista se estabelece na residência e deixa para trás o seu ateliê, e por

extensão,  seus  documentos  de  trabalho  e  suas  lembranças  impregnadas  nos

objetos e nos projetos, ele intenciona abandonar o seu contexto para ter contato

com um novo repertório presente no novo local. Esse movimento, que é proposital,

Bachelard (2008, p.  210) denomina como sendo um abandono da “cosmicidade

anterior”, no qual “[...] mudando de espaço, deixando o espaço das sensibilidades

usuais, entramos em comunicação com um espaço psiquicamente inovador.” Ele

cita como exemplo o trecho do livro escrito pelo poeta Philippe Diolé, que relata

duas experiências antagônicas. Na primeira, o poeta nada nas profundezas do mar,

na “água ilimitada”; e na segunda experiência, ele começa a atravessar parte do

deserto do Saara, caminhando pelas “areias infinitas”. A explicação de Bachelard
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sobre a mudança de espaços é apropriada ao movimento que o artista faz entre seu

ateliê e a residência, pois podemos imaginar que o artista está mergulhado em seus

documentos,  arquivos,  anotações,  trabalhos,  projetos,  realmente  submerso

naquele ambiente reconhecível. Ilimitado de memórias. E quando se desloca para

a residência, é como se ele estivesse caminhando em um deserto, um lugar árido de

referências do passado, movediço, sem proteção, mas por outro lado, um espaço

inteiramente novo, propício a miragens ao olhar dunas e ver tudo ao redor como

novidade. Um espaço de infinitas possibilidades.

Bachelard (2008, p. 210) comenta um aspecto paradoxal: “Não mudamos de lugar,

mudamos de natureza”, como uma forma de explicar que apesar das modificações

ocorridas no contexto, mesmo que mínimas a cada dia, ou mesmo frente a uma

mudança  radical  de  contexto,  da  cidade  para  dentro  de  uma zona  rural,  por

exemplo,  quem  se  modifica  é  o  artista.  Será  ele  quem  terá  a  capacidade  de

perceber,  absorver e sentir a mudança de forma espacial.  A sua  natureza será

alterada após a mudança. A “natureza do espaço” possibilita aos artistas sensações

e dimensões diferentes, entretanto, somente àqueles que estão receptivos a essas

percepções. 

A artista, e também uma das residentes da Cité des Arts pela FAAP, Maria Teresa

Louro, faz um comentário pertinente em entrevista a Moraes (2009, p. 70) sobre

essa mudança de natureza sugerida por Bachelard, para ela a residência é:

[...] uma experiência em qualquer dimensão. Na verdade a residência é um
deslocamento,  é  um  reposicionamento.  Se  é  para  um  lugar  muito
diferente  que  você  estava  é  uma  coisa,  se  é  para  um  lugar  parecido
também é outra coisa. Mas a residência é uma experiência, eu acho, para o
artista começar a residir nele mesmo, de fato. A residência não é o lugar, é
o  lugar  novo  que  se  instala  na  pessoa.  Tanto  faz  se  você  vai  para  a
Indonésia ou para a Sibéria [...]. A residência é, na minha opinião, hoje
ocupar um outro espaço em si e no próprio trabalho.170 

 

Maria Teresa Louro traz uma afirmação esclarecedora. Se por um lado a residência

170 Cf. MORAES, M. Ibidem. p. 70 
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é uma experiência de deslocamento, ou melhor, decorrente do deslocamento, por

outro, ela ativa “a natureza” do artista. Semelhante à explicação de Bachelard, pois

para ativar esse “outro espaço em si e no próprio trabalho”, nem sempre basta ficar

no mesmo lugar, observando tudo do mesmo ponto de vista. Em certos momentos

é necessário deslocar-se e rever, reavaliar a sua própria produção disposta em outro

espaço,  assim  como  o  pensamento  artístico  em  outra  densidade,  e  perceber

situações  de atrito relacionadas ao contexto,  ao período de tempo,  aos outros

residentes ou críticos e artistas.

Basbaum171,  explica que o artista precisa  resistir,  antes de mais nada, sobre suas

ideias,  projetos e trabalhos.  Isso por si  só é um grande desafio durante a vida

acadêmica e depois, na profissional. De certa forma, na residência o artista tem a

oportunidade de exercitar essa resistência, pois dá corpo às suas proposições. 

Retrocedendo a questão do lugar,  enquanto aspecto físico,  deve-se considerar a

influência dele na produção do artista.  As interferências do contexto atuam na

reflexão e impregnam a produção do residente.  Muitos artistas apresentam um

projeto  que  acompanha  a  candidatura  deles  na  solicitação  das  residências,

entretanto, ao chegarem ao local, se dão conta que não fará mais sentido realizar

aquele projeto, pois o espaço modificou a “natureza” das propostas dos artistas.

Um bom exemplo  citado  por  Moraes  (2009)  é  sobre  a  experiência  do  artista

Marcius Gallan na Cité des Arts da FAAP. Gallan chegou em Paris com um projeto

em mente, ao redigir os relatórios foi se dando conta, aos poucos, que o entorno –

as visitas às exposições e as conversas com outros residentes –, estava alterando

suas  ideias.  Ele  compreendeu  que  o  projeto  inicial  poderia  ser  realizado  em

qualquer lugar,  assim, ele não abandonou-o de todo, mas aceitou as mudanças

decorrentes  do  processo  de  deslocamento  e  inseriu  esse  aspecto  ao  projeto,

desenvolvendo algo dentro dessa relação espacial. 

Outra residente da FAAP na Cité des Arts, a artista Sandra Cinto172 entrevistada por

171 BASBAUM, S., 2016.  
172 Cf. MORAES, M. Ibidem, p. 76 
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Moraes (2009, p.  76) comenta ter passado por uma experiência muito peculiar

sobre os processos de criação, entre os atrativos externos e os desejos internos.

Assim que chegou à residência, começou a tirar fotos de diversos locais na cidade.

Mais próximo do final da estadia, ela decidiu editar as imagens capturadas durante

o período e colocou as fotografias sob a mesa. Em determinando instante se deu

conta que até um turista poderia ter realizado aquelas imagens de Paris. Assim, ela

optou por deixar de lado essas fotos e realizar algo que trabalharia com as questões

internas da própria artista e não com os aspectos externos oferecidos inicialmente

pelo contexto. Ela optou por apresentar um trabalho que envolvia as questões de

ser  uma  mulher,  uma  artista  e  brasileira,  provavelmente,  ativadas  pelo  novo

contexto. Dessa forma, ela se fechou no ateliê para produzir esse outro trabalho

internalizando essas questões e, justamente, fugiu da experiência externa obtida

inicialmente  com as  fotos.  A  viagem,  o  deslocamento  e  a  consciência  do  ser

ativaram outras instâncias no trabalho dela.

Por não terem um espaço de trabalho até a quarta edição do Bolsa Pampulha173,

ocorreu  de  alguns  residentes  alugarem  casas  e  a  transformarem  em  ateliês

residência, como foi a criação da Casa de Passagem174, em 2003, por Cristina Ribas,

Járed Domício e Paulo Nenflídio, que inclusive recebia a visita de outros artistas, e

a casa na Rua Apodi nº 69175,  organizada pelos bolsistas:  Cinthia Marcelle, Lais

Myrrha,  Marilá  Dardot,  Matheus  ‘Perpétuo’  Rocha  Pitta  e  Sara  Ramo,  que

continuou em atividade por cinco anos.  Além de ter um lugar para trabalhar,

morar e dividir despesas durante o período de recebimento da Bolsa, essas casas

foram espaço para convivência, trocas intelectuais, discussões sobre arte, relações

com o contexto da cidade ou bairro e o estabelecimento de uma rede de contatos,

propiciando,  inclusive,  a  apresentação dos  projetos  dos  artistas  aos  visitantes.

Enfim, foram  residências dentro dos programas de residências. O texto a seguir

publicado  pelos  integrantes  da  Casa  de  Passagem oferece  uma  visão  desses

173 A partir da quarta edição, os bolsistas passaram a contar com um ateliê coletivo localizado em
uma região central de Belo Horizonte, no Centro Cultural da UFMG (COHEN, 2011).

174 Cf. o site, disponível em: https://desarquivo.org/node/677/
175 Cf. nota 97.
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objetivos: 

Da vontade de ter espaço, gerar espaço, preencher esse espaço, desde a
visão que nos possibilita nossa origem – as artes visuais. Concebemos a
casa de passagem como um lugar que recebe intervenções de artistas de
todos os gêneros, hospeda aqueles que passarem por aqui e precisarem de
pouso, e dá vazão a muita coisa que acontece em belo horizonte, seja pela
divulgação de eventos culturais nas portas da casa ou eventualmente na
página  (http://planeta.terra.com.br/arte/casadepassagem).            
Procuramos também estar com os olhos bem abertos para a realidade que
nos cerca, e por isso a casa dá lugar a manifestações de outras ordens.
Também porque se a arte por vezes é um mecanismo que nos afasta,
deixando  mergulhar  nos  imaginários  mais  íntimos,  ela  pode  também
dialogar, debater, concordar, com demais manifestações contemporâneas
que  procuram  alterar  as  condições  apaziguadas  do  cotidiano  dessas
cidades onde estamos (tão distanciados de uma outra origem.............).
(DESARQUIVO, 2016, n.p.)       

A artista Fernanda Gassen176 comenta sobre a sua experiência de residência na

Universidad Torcuato di  Tella (Buenos Aires).  Ela apresentou um projeto para

participar do edital da Bolsa Luiz Aranha – 2011, da Fundação Iberê Camargo, e

explica que ao chegar na residência percebeu que se tratava de um ambiente mais

“formal”, pois ocorria dentro de um curso de graduação e onde eram pesquisadas

diferentes linguagens. Assim, seu projeto inicial teve que ser modificado e “[...]

realizado em paralelo às aulas. Como se tratava de uma pesquisa por espaços para

realização de piqueniques, os mesmos foram realizados nos fins de semana com a

participação  dos  colegas  e  amigos  que  conheci  em  BsAs”.  Ela  salienta  que  a

residência  previa  a utilização de  espaços  públicos na cidade,  uma vez  que “O

trabalho foi desenvolvido tendo como ponto de partida o entorno”.

Em outro exemplo,  Thiago Honório177,  comentou  que foi  a  experiência  com a

situação de obras  em andamento na edificação da residência  que propiciou a

realização  de  seu  trabalho.  Percebendo  as  questões  latentes  de  memória  e

patrimônio que a antiga Subestação da Light suscitava, ele desenvolveu a ideia da

176 GASSEN, Fernanda Bulegon. Depoimento: 16 de setembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. 
Apêndice C.

177 HONÓRIO, Thiago. Depoimento: 1º de outubro de 2015. Entrevista à B. Rupp. Apêndice B

http://planeta.terra.com.br/arte/casadepassagem
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troca  de  ferramentas  gastas  na  reforma  por  novas,  compradas  em  lojas

especializadas. É um claro exemplo de uma proposta relacionada a um contexto

específico e que envolveu a participação de outras pessoas.

Desse modo, ao chegar na residência, mesmo que o artista tenha um projeto ou

um conjunto de ideias aproximadas do que pensa realizar, ao se deparar com o

novo contexto,  pode modificar ou até abandonar o projeto inicial.  Como uma

forma de ativar, assim, conceitos espaciais em relação ao lugar e decorrentes do

deslocamento. O artista terá que lidar com o novo ambiente e deixar para trás,

temporariamente,  os  seus  “documentos  de  trabalho”.  Assim,  incide  algumas

situações geradoras de questões quanto à interação do artista com o novo ambiente

e qual resultado criativo decorre dessa situação:  quanto o artista carrega consigo

desse potencial “fantasmático” de seu ateliê? O quanto ele abandona, para seguir

adiante na nova produção? E o quanto ele absorve desse novo ambiente para suas

produções futuras?  Aproveito os questionamentos que Eric Bonnet traz sobre o

artista viajante ou nômade,  a respeito da influência do novo ambiente em seu

processo de criação: 

Como eles transferem suas experiências em obras? O itinerário da viagem
revela a experiência corporal vivenciada, ele desenha um percurso, uma
temporalidade, uma ida e um retorno, ele define territórios, estratégias de
circulação, uma topografia e uma geografia onde se misturam o exterior e
o íntimo.  O  viajante  pode fazer de  seu  percurso  uma obra.  O  artista
também pode se fazer de viajante e se modificar, ou ainda transformar seu
ateliê para renovar a sua atividade criadora.178 (BONNET, 2008, p. 7)

Moraes (2009, p. 10) salienta que além das condições de espaço e tempo oferecidas

ou previamente definidas pelas residências, há nesse deslocamento do artista para

um novo ateliê, “[...] um conjunto de condições e circunstâncias que abarcam a

178 “Comment transfèrent-ils l’experience em oeuvre? L’itinéraire au-dehors relève de l’expérience 
corpporelle vécue, il dessine un parcours, une temporalité, un départ et un retour, il définit des 
territoires, des stratégies de circulation, une topographie et une géographie où se mêlent 
l’extérieur et l’intime. Le voyageur peut faire de son itinéraire une oeuvre. L’artiste peut aussi se 
faire voyageur et déplacer, ou inverter son atelier pour renouveler les formes de son activité 
créatice.”
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relação do homem com o espaço e o tempo – de moradia, mas, ao mesmo tempo,

de inserção de outras relações, conviviais,  profissionais, educacionais,  afetivas e

sociais.” 

Sem dúvida, na residência voltada para a arte contemporânea, mais do que buscar

o isolamento, o artista busca o deslocamento do seu cenário de produção, que

acaba por intervir no próprio processo criativo, porque justamente ele(a) passa a

interagir com outras pessoas e realidades até muito distintas da sua. Indivíduos

esses  que podem ser artistas  compartilhando o mesmo espaço de trabalho na

residência,  ou críticos e curadores que visitam o espaço. Desde os que fazem o

acompanhamento crítico,  como aqueles  que querem conhecer a produção dos

residentes e estabelecer contato com eles e,  talvez,  sem essa proximidade nem

tivessem essa oportunidade em virtude da distância física. 

Há  também  os  técnicos  que  trabalham  em  determinadas  residências,

possibilitando novos contatos profissionais ou artistas convidados para visitarem

os residentes e trocarem experiências.  E  alguns programas oferecem cursos de

curta duração em atividades relacionadas com a residência ou não. Por exemplo, o

Labmis disponibiliza  gratuitamente  aos  residentes  os  cursos  de  edição  em

programas de imagem, ou outros, que por ventura estejam ocorrendo na sede do

MIS  –  SP  naquele período.  Enfim,  há  uma gama de relações  e  trocas  que se

estabelecem entre o residente e o outro. 

Afinal, a pergunta seria se essas relações poderiam ser vigentes estando o artista

em seu próprio ateliê? Sim, poderiam em muitos casos, mas provavelmente não

teriam um embate semelhante ao que ocorre na residência,  pois nela,  além de

serem acionadas as relações de tempo concentrado e imersão em determinado

projeto,  são também ativadas as noções citadas quanto ao convívio com outros

residentes, teóricos técnicos e produtores. Isto exige do artista um posicionamento

diferenciado. 

Outro aspecto que difere do ateliê pessoal para o ateliê da residência, é a questão
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da localização. A residência em outra cidade ou estado pressupõe intrinsecamente

um deslocamento efetivo que pode reunir tudo aquilo que envolve a paisagem: as

ruas, os meios de transporte, as edificações, a vegetação, o clima. Quanto à rotina:

os hábitos, o mapa mental, a alimentação, as distâncias entre os lugares; e quanto

às características típicas de determinada região: o sotaque, a música, a cultura, as

histórias, etc. 

Quando  o  deslocamento  se  dá  para  outro  país,  todos  esses  aspectos  ficam

exacerbados,  ainda mais  nos  casos  em que há diferença  de idioma.  Um bom

exemplo que pode ser citado é do artista chinês Jamsen Law, que foi premiado na

edição internacional do Festival Videobrasil, em 2007. Ele intencionava fazer um

trabalho multimídia sobre o comércio de flores entre a Holanda e a Ásia Ocidental,

quando  estava  na  Residência  WBK  Vrije  Academie,  em  Haia,  mas  acabou

desistindo do projeto.  Nesse intervalo de tempo,  ele  participou  de sessões  de

meditação com um monge japonês, onde iniciou leituras sobre o budismo. Essa

experiência provocou transformações em sua pesquisa artística fazendo com que

ele realizasse gravações a partir de sons e ruídos da natureza.  Law terminou a

residência  sem  ter  um  trabalho  finalizado,  mas  admitiu  que  as  seis  semanas

funcionaram  como  um  retiro  em  que  pode  compreender  a  forma  que  vinha

explorando a  relação da  arte  com os  ensinamentos  ancestrais  repassados  pela

filosofia budista.  Ele comenta:  “Tempo e espaço são por demais preciosos para

alguém de uma cidade como Hong Kong. Não preciso me alimentar de montes de

informação para um projeto,  mas preciso de tempo para digerir e espaço para

refletir” (ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, 2013, p. 62). 

Também premiado no Festival Videobrasil, o artista Luiz Duva comenta que fez

sua  residência  no  Le  Fresnoy  –  Studio  National  des  Arts  Contemporains,

Tourcoing, Nord-pas-de-Calais,  na França, em 2007, e resume diversas questões

que circundam o deslocamento de país. Para ele, uma residência se trata de ir ao

encontro do desconhecido,  tendo como bagagem uma intuição daquilo que se

espera. De acordo com Duva, 
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[...] o melhor nem foi estar numa escola como a Le Fresnoy, o que em si já
seria incrível, mas sim ter de enfrentar meus próprios limites em relação à
comunicação, à cultura, ao clima e às relações que se estabeleceram no
trabalho e com as pessoas que conheci lá. E então, a partir disso, propor
algo que fosse o resultado dos elementos dessa experiência, transmutados
em uma obra audiovisual. (ASSOCIAÇÃO […], 2013, p. 62)

 

Assim,  observa-se que a residência será esse espaço híbrido entre as forças do

íntimo  inseridas  em  um  ambiente  externo.  Um  espaço-entre,  que  carrega  as

memórias do ateliê do artista (ou de seu local de trabalho) e ao mesmo tempo faz

com que ele interaja com esse novo lugar, deslocado, onde o artista poderá pensar a

sua produção relacionada a esse contexto.  Para encerrar, o verso de Noël Arnaud

sugerido por Bachelard  (2008,  p.  146),  apresenta uma síntese coerente sobre a

noção de espaço e a relação com o artista em residência: “Sou o espaço onde estou”.
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4.2 As noções de tempo na residência

Alice: Quanto tempo dura o eterno?
Coelho: Às vezes apenas um segundo. 

Lewis Carroll

No intuito de compreender melhor os aspectos constituintes dos programas de

residência  artística,  a  partir  das  questões  conceituais  de  espaço,  tempo e

interlocução,  serão analisadas  duas  abordagens  quanto à  percepção do tempo.

Assunto de difícil definição e que vem sendo discutido na filosofia, assim como em

outras áreas: física, astronomia, música, cinema, etc. A primeira, trata o tempo em

seus  desdobramentos  passado,  presente  e  futuro,  seguindo  os  pressupostos

lançados por santo Agostinho e desenvolvidos pelo filósofo francês André Comte-

Sponville,  que apresenta a tese  ser-tempo.  Ele defende sua tese após fazer um

levantamento das definições sobre o tempo formuladas por diversos filósofos no

decorrer da história e explica que na filosofia há duas noções claras sobre o tempo,

uma delas é relativa à consciência, que seria mais subjetiva “o tempo da alma”, e a

outra é relativa ao “tempo do mundo dos relógios”, sendo mais objetiva. A segunda

abordagem será a  noção de tempo como momento oportuno, estabelecida pela

mitologia  Grega  Clássica  na  aparência  do  deus  Kairos  e  relacionada  a  outras

definições  mitológicas  para  o  tempo:  Chronos  e  Aiôn,  com  o  propósito  de

relacionar  o  tempo  percebido  na  residência  como  um  instante  ou  momento

propício para a ação. 

4.2.1 Tempo presente

Enquanto em um ateliê,  a priori,  o artista não tem uma delimitação quanto ao

período de tempo em que permanecerá trabalhando nele, uma vez que é ele ou ela
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que gerencia seus horários e a relação com o espaço, ao contrário, na residência

artística,  o  período  de  estadia  é  um  fator  delimitador  da  atuação  ou  do

desenvolvimento dos projetos. Além disso, muitas vezes eles precisam negociar o

uso dos espaços coletivos, assim como equipamentos, com os outros. Pode-se dizer

que o fator tempo, destinado aos artistas para que eles possam trabalhar em seus

projetos, é um dos aspectos mais característicos que envolvem as residências. Na

grande maioria delas, o período de estadia oferecido é previamente estabelecido

em editais, processos seletivos ou até mesmo quando são efetuados convites. Se no

ateliê horários e dias se confundem, na residência, será necessário enfrentar prazos

para conseguir finalizar os projetos.

Foi visto anteriormente que os programas podem variar de alguns dias até seis

meses, sendo que há casos mais raros em que a estadia alcança até um ano. Além

disso,  as residências  também se diferenciam quanto a produção solicitada aos

candidatos. Enquanto alguns programas são mais voltados à reflexão e não exigem

dos artistas uma produção efetiva, exceto a solicitação de eventuais relatórios ou

palestras, na maioria dos demais, não só há a exigência de produzir algo, como

ainda  é  solicitado  ao  artista  expor  seus  trabalhos  em  mostras  coletivas  ou

individuais ao final da residência. Pode-se citar como exemplo o Bolsa Pampulha. 

Inclusive,  alguns editais  preveem a cedência de alguma obra para o acervo da

instituição,  o  que  exige  a  execução  efetiva  de  um  trabalho,  como  ocorre  na

residência da Red Bull Station. O artista Tomaz Klotzel 179 explicou que além de

estar preocupado com o prazo de conclusão o trabalho que faria parte da exposição

final, também decidiu em conversa com o curador da edição, Fernando Velázquez,

qual de seus trabalhos produzidos seria mais adequado doar à instituição. Para

Klotzel,  era  uma  questão  estratégica  definir  qual  deles  integraria  o  acervo

futuramente.   

A relação estabelecida entre o artista e o tempo dedicado a sua produção será

179 KLOTZEL, Tomaz. Depoimento: 6 de outubro de 2016. Entrevista à Bettina Rupp (via Skype).
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diferente se há ou não exigência de realizar um trabalho, porque no primeiro, visa

somente à reflexão e no segundo caso,  além da reflexão, também é exigido ao

residente  a  produção  de  um  resultado  efetivo:  um  vídeo,  uma  performance,

objetos, desenhos, uma instalação, uma intervenção pública, uma publicação, etc.

A  noção  de  tempo  associada  a  um  prazo  de  execução  exige  do  artista  um

cronograma de atividades bem específico, prevendo uma série de situações, que

podem ser tanto positivas como até adversas. 

Sobre essa noção de tempo e produção, Gassen180 comenta: “Em função de que as

atividades  foram  condensadas  em  três  meses.  Tudo  foi  mais  intenso  e  mais

produtivo.” Lenhardt181, comenta que conseguiu organizar o tempo disponível em

cada  uma  das  residências  que  participou:  “Eu  saio  para  trabalhar,  quando  o

trabalho acaba quero voltar para casa. Eu consigo me programar e usar o tempo

exato oferecido”. Já Pasqual182 explica que é constituinte do seu processo passar por

um momento de “[...]  decantação, coisa que em um sistema de residência não é

possível se a exigência for ter o projeto pronto dentro desse tempo. Por outro lado,

é um tempo de imersão para avançar em ideias e conceitos, testar possibilidades,

errar muitas vezes.” Ou seja, para os residentes, a noção de que havia um prazo

específico para a realização dos projetos funcionou, de algum modo, como um

delimitador da atuação, e aqui, a palavra não necessariamente assume um aspecto

negativo. Para alguns o prazo pode representar um problema, para outros será uma

forma de organizar as atividades e os pensamentos.  

A paulistana Maura Grimaldi183, que participou de diversas residências, entre elas a

Casa Tomada, Red Bull Station e Bolsa Pampulha, explica: 

O tempo de trabalho determina muitas vezes o quanto podemos estender a
pesquisa ou não, o quanto nos envolvemos com os entornos e as pessoas
que circulam a nossa volta. Portanto, o tempo é algo fundamental dentro

180 GASSEN, F., 2016.
181 LENHARDT, C., 2016.
182 PASQUAL, L., 2016.
183 GRIMALDI, Maura Castanheira. Depoimento: 16 de setembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. 

Apêndice C.
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da proposta que se pretende desenvolver. 

Assim, pode-se afirmar que a definição de um prazo de tempo, que também é o

período de atuação do artista, funciona como um fator estruturador das ações que

serão desenvolvidas na residência. Esse prazo estabelece uma situação de melhor

aproveitamento das horas, tornando-as mais produtivas, como explica Gassen 184,

ou  menos  dispersivas,  sem  que  os  acontecimentos  do  entorno  tomem  uma

dimensão exagerada, como sugere Grimaldi. 

Na residência, haverá momentos de apenas reflexão, intercalados com outros de

produtividade  acelerada.  Nilson185,  de  São  Paulo,  comenta  essa  aceleração

conforme foi se aproximando a data final da residência: “Como houve muito [...]

aprendizado  ao  longo  do  tempo,  os  primeiros  dois  meses  foram  mais  de

desenvolvimento e concretização e o último mês de produção, se tornando mais

intenso na última semana e principalmente nos últimos dias.” 

Algumas  ideias  terão  que  ser  descartadas  por  diversos  motivos:  porque  não

condizem mais  com as  expectativas  do artista ao chegar no novo contexto da

residência; o artista constata que não há meios efetivos de realizá-las dentro do

prazo  estabelecido;  ou,  simplesmente,  porque  as  ideias  se  encontram  ainda

dispersas,  exigindo mais pesquisas ou um amadurecimento,  no qual  um prazo

curto dificultará a instauração dos trabalhos.

Angela  Pohlmann, artista e professora,  analisa em sua tese as relações entre os

processos criativos e o tempo. Ela sugere que o artista abandone a noção de tempo

estabelecida pelos relógios para desbravar as percepções de amplitude possíveis,

alcançando um estado de suspensão. Em suas palavras, “Tentar falar do tempo no

processo de criação, ou melhor, da percepção do tempo no processo de criação, é

entrar num caminho denso, indeterminado, desconhecido. Suspende-se o tempo

184 GASSEN, F., 2016.
185 NILSON, G.N., 2016.
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cronológico para  vivê-lo  de forma expandida.”  (POHLMANN,  2005,  p.  1)  Essa

definição  é  apropriada  para  refletir  sobre  o  momento  criativo  do  artista,

principalmente quando está trabalhando em seu ateliê ou estúdio. Ao se deslocar

para a residência o “tempo cronológico”,  delimitador de prazos,  não poderá ser

deixado de  lado.  Pelo  contrário,  os  comentários  dos  artistas  participantes  das

residências apontam que eles utilizam-no a seu favor em seu processo de trabalho.

Como  se  a  delimitação  de  um  prazo  induzisse  a  uma  concentração  maior  e

eliminasse possíveis distrações ou interferências do cotidiano, desnecessárias em

determinado período das atividades. Passos186 parece utilizar o tempo disponível a

seu favor de forma a aproveitá-lo integralmente: “Foi o período que mais fotografei,

dediquei-me a palestras, visitei galerias e museus e pesquisei.” 

Como foi visto, ao chegar na residência, o(a) artista pode sentir certo desinteresse

pelo  projeto  inicial  ao  se  deparar  com  um  novo  contexto,  mais  estimulante,

deixando-se  contaminar  por  ele,  modificando  ou  até  abandonando  o  projeto

inicial.  Estariam sendo ativados conceitos  espaciais  em relação ao lugar.  Além

disso, o(a) artista também pode se sentir pressionado(a) a revisar as possibilidades

concretas  de  realizar  suas  ideias  em  função  de  cronogramas  estabelecidos.

Estariam sendo ativados conceitos temporais. Propõe-se a pergunta, que conceitos

temporais seriam esses? Afinal, parece claro que durante a estadia, o artista terá

que negociar relações entre a percepção de um tempo dilatado, mais favorável aos

processos criativos, e um tempo mais condensado, como uma resposta necessária

aos prazos estipulados conforme as exigências das instituições e residências. 

O artista, ao chegar na residência, sabe que tem um prazo a cumprir, por outro

lado, a noção de tempo será muito peculiar para cada residente,  pois ele pode

sentir que o tempo se dilata ou se condensa, se expande ou se comprime, conforme

vão passando os dias.  Isso porque, como explica Comte-Sponville (2006, p.  16),

“Nosso tempo – o tempo vivido,  o da consciência ou do coração – é múltiplo,

heterogêneo, desigual. É como se não cessasse de se difratar ou de se diferir em nós

186 PASSOS, P., 2016.
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[...]”. E o autor ainda explica que há a todo momento um jogo entre aquilo que faz

parte dos desejos e daquilo que constitui as reais possibilidades de concretização

deles. Comte-Sponville (2006, p. 16) continua: “É por isso que existe um tempo

para a espera e outro para a saudade, um tempo para a angústia e outro para a

nostalgia, um tempo para o sofrimento e o outro para o prazer, [...], um tempo para

a ação ou para o trabalho, [...]”, e assim, sucessivamente. 

Um simples relógio estabelece com clareza que é impossível retroceder no tempo.

Mesmo  que  alguém  altere  seus  ponteiros,  não  conseguirá  desfazer  os

acontecimentos decorridos ou acelerar algo para que aconteça mais rápido.  Os

instrumentos  que  “medem”  a  passagem  das  horas,  minutos,  segundos  foram

desenvolvidos para auxiliar as pessoas em seus afazeres, mas por si só medi-lo não

o define e nem ajuda a esclarecer do que se trata, são recursos exteriores ao próprio

tempo.  Seguindo  no  exemplo  dado  anteriormente,  sabe-se  que  não  há  como

inverter  a  ordem  da  flor  em  semente  e  essa  percepção  é  desde  muito  cedo

compreendida por todos. 

Em  sentido  contrário,  enquanto  os  minutos  vão  sendo  contabilizados

incessantemente,  uma  pessoa  pode,  de  forma  consciente,  lembrar  os

acontecimentos  do passado enquanto prevê projetos  para um futuro próximo.

Todo ser humano carrega em si  as noções de passado, presente e futuro,  tanto

daquilo que ocorreu em sua vida particular (mesmo tendo que lidar com lapsos da

memória), como daquilo que ocorreu em seu entorno, contemplando uma visão

ampla da história  da humanidade.  É  claro que essa história  apresenta apenas

alguns dos fatos ocorridos que, por diversas intenções e ideologias, foram elegidos

para construir uma linha do tempo. Essa linha do tempo, embora obedeça a uma

contagem  comum  da  passagem  dos  anos,  séculos  e  milênios,  não  assume

necessariamente uma apresentação única, mas uma teia imbrincada de raízes e

bifurcações,  que  se  multiplicam em novos  pontos  da  história  sucessivamente,

tecendo uma rede de acontecimentos que provocam mudanças. Pode-se dizer que

são as mudanças que facilitam a percepção de que o ontem não é mais igual ao
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hoje  e  de  que  há  uma  sucessão  de  eventos  que  ocorrem  simultaneamente,

responsáveis por gerar movimentos. 

No entanto, para Comte-Sponville (2006, p. 27) o conceito genérico de que há um

tempo no passado, outro no presente e um terceiro no futuro, que ofereceria assim

três instâncias de tempos finitos, não seria o tempo dessa maneira constituído.

Para o filósofo, uma das suposições é que não há como determinar onde começa

um e onde termina o outro, pois se assim o fosse o presente seria um ponto sem

duração. A compreensão do que é o tempo, começa a se complexificar. O tempo,

para ele é um ser-tempo, que sempre existiu, uma vez que “Os dias não deixariam

de passar se nenhuma alma estivesse presente para ver o sol se pôr; não deixariam

de  se  suceder,  se  ninguém  estivesse  lá  para  vê-lo  nascer”.  Por  essa  ótica,

compreende-se que o tempo ocorre independente da existência humana e segue

seu fluxo na expansão do universo, sendo sempre um mesmo tempo. Ele elabora a

seguinte sentença: “Sem a alma, só haveria presente; e se não houvesse mais que o

presente, não haveria tempo”. Então, a capacidade que o ser tem de compreender o

tempo como sendo algo que comporta tudo e que tudo está nele, gera a consciência

sobre o tempo, como sendo um só,  mas porque “A alma – por se lembrar,  por

prever, por esperar ou temer… – é o que faz que uma coisa distinta do presente

exista”  (COMTE-SPONVILLE,  2006,  p.  29).  E  essa  “coisa  distinta”  é  a  noção

daquilo que aconteceu, que está acontecendo ou poderá acontecer. 

Sabe-se que o tempo é inapreensível, não pode ser guardado nem acumulado, por

outro lado, está sempre lá, pois contém toda a existência. “Ser é ser no tempo; logo,

o tempo tem de ser”, afirma Comte-Sponville (2006, p. 22). Por conter e “carregar”

tudo, o tempo é “a condição do real”. Dessa forma, o filósofo esclarece que existiria

o tempo contínuo, um “eterno hoje”187, e um tempo da consciência, que abrange as

concepções de um antes (ontem), um agora (hoje) e um depois (amanhã):

O tempo precisa da alma, não para ser o que ele é (o tempo presente), mas

187 A expressão “eterno hoje” é de autoria de santo Agostinho (354 – 430) e aparece em seu livro 
Confissões, parte XI. 



[253]

para ser o que já não é ou ainda não é (a soma de um passado e de um
futuro), em outras palavras, para ser o que nós chamamos de tempo: ele
necessita da alma, não para ser o tempo real, o tempo do mundo ou da
natureza, mas para ser, e é bastante lógico, o tempo… da alma. (COMTE-
SPONVILLE, 2006, p. 30)

Comte-Sponville parte dos escritos de santo Agostinho para discutir do que se trata

o tempo e qual a relação do ser com os três tempos usualmente reconhecíveis:

passado,  presente  e  futuro.  Este,  por  sua  vez,  havia  compreendido  que  seria

equivocado afirmar que haviam três tempos diferentes e distintos no mundo, para

ele  seria  sempre o:  “[...] presente das  coisas  passadas,  presente das  presentes,

presente das futuras.” (AGOSTINHO, 2004, p. 327)

Essa constatação poderia ser resumida para entender a relação entre o ser (sua

alma) e os seus tempos, uma vez que, como explicou santo Agostinho (2004), a

memória constitui o passado no estado presente, a intuição direta é o presente do

estado  presente,  e  aquilo  que  se  espera,  é  o  futuro  em  seu  estado  presente

(COMTE-SPONVILLE, 2006). Admitindo-se que as três designações dos tempos se

resumem apenas ao presente e, como seres que possuem a capacidade de pensar,

cada pessoa terá a sua própria percepção de tempo frente aos acontecimentos

ocorridos ou previstos, tem-se assim uma situação de impasse entre a inexistência

de passado e futuro, de um lado, e a percepção de que ambos existem, de outro. 

Isso  explicaria  como cada  pessoa  teria  a  sua  própria  noção de  temporalidade,

conseguindo unir os tempos passado, presente e futuro quando bem entendesse ou

quando fosse necessário em seu exercício diário do viver, alternando entre lembrar

uma mudança de casa na infância e no instante seguinte imaginar como seria

morar em outra cidade. Só a consciência pode se deslocar na linha do tempo para

abrir  arquivos  pessoais,  observar  os  acontecimentos  passados,  formular

associações e decidir possibilidades quanto ao devir. 

Ainda assim,  é preciso ter claro que esses  acontecimentos poderão ser apenas
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relembrados, não estarão mais ocorrendo de fato, no sentido de sua fisicalidade.

As sensações que o presente oferece, embora aconteçam realmente, ainda assim

são fugidias.  Muitas vezes não se tem a real  compreensão daquilo que se está

sentindo ou vivenciando em determinado momento. A situação pode ser melhor

analisada com o passar de dias  ou  semanas.  Passado esse tempo percebido,  a

pessoa  poderá  ter  uma  visão  mais  aprofundada  sobre  um  determinado

acontecimento  e  terá  mais  subsídios  para  analisar  uma  vivência,  um  tempo

reflexivo. Por isso, alguns artistas comentam que as experiências nas residências

proporcionam um caráter residual na memória e no processo de trabalho. Algumas

ideias  só  serão  desenvolvidas  posteriormente,  em  outros  projetos  ou  até

transformadas em cursos, livros, roteiros de filmes, pois elas foram elucubradas

naquele  período  expansivo  em  que  o  artista  estava  vivendo  em  determinado

contexto. Mesmo que essas ideias não tenham sido concluídas durante a estadia,

não significa que o fator impossibilitador tenha pesado sobre a falta de tempo, mas

porque era necessário que elas fossem analisadas e elaboradas posteriormente. 

Uma das residentes do Labmis da edição 2015,  Passos188,  comentou ainda uma

outra situação relativa ao caráter residual. A artista havia formatado um projeto

que foi aprovado em edital e ela conseguiu realizá-lo de acordo com o cronograma,

no entanto, houve reverberações e ela explica que:

Durante  o  período  da  residência  existe  uma  dedicação  integral,  sem
distrações,  ao  projeto.  É  necessário  que  as  ideias  estejam  mais
materializadas o possível para apresentação final. A residência acaba e é
necessário apresentar o trabalho naquele momento, mas isso não significa
que ele está terminado. No meu processo sinto a necessidade de “repouso”
das ideias e no projeto em si, para depois o mesmo ser revisitado com um
novo olhar mais maduro e “nascer”. 

 

Alguns comentários de residentes entrevistados para esta pesquisa confirmam que

a noção de tempo é individual,  evidentemente.  No entanto,  perguntados se o

período de tempo oferecido pela residência afetou o processo de trabalho, houve

188 PASSOS, P., 2016.
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uma unanimidade,  pois  todos  responderam afirmativamente  que  sim:  “afetou

bastante”  ou mesmo “um pouco”,  independente se suas estadias serem de uma

semana  ou  quatro  meses.  A  seguir  trechos  de  algumas  das  respostas  que

exemplificam a relação entre o tempo oferecido e o necessário para realizar o

projeto:

Como eu tinha muito tempo, seis  meses,  levei  bastante  tempo também
para definir  um projeto.  Acho que se tivesse  menos tempo,  responderia
mais rápido pela necessidade de cumprir prazo. Mas isto não é ruim nem
bom, acho que é uma consequência do tempo disponível e do meu modo de
trabalhar.189 

Foi  um  período  longo, com  subsídio  para  nos  dedicarmos  somente  à
pesquisa  da residência,  portanto,  pela  primeira vez pude mergulhar  em
uma pesquisa por quase quatro meses e fazer somente isso, todos os dias,
todo o tempo que quisesse.190 

É possível observar nesses dois depoimentos, de Letícia Lampert e Tomaz Klotzel,

que realizaram residências em Xangai (China) e São Paulo, respectivamente, que o

período na residência pôde ser classificado por eles como “longo”. Se tratou de um

período adequado para que eles se dedicassem a suas pesquisas e desenvolvessem

seus projetos conforme as demandas solicitadas. Um residente que tem seis ou

quatro meses para trabalhar é muito diferente daquele que contará com apenas

uma semana,  por exemplo.  Ainda mais  nos  casos  em que o artista  precisa  se

estabelecer em uma nova cidade e organizar sua rotina, levando em conta assuntos

relativos à moradia, alguns aspectos burocráticos e aos deslocamentos pelo mapa

urbano. A artista e fotógrafa Denise Helfenstein, ao ser perguntada sobre como o

tempo influenciou em sua produção durante a estadia de apenas cinco dias na

residência  rural  Nuvem Arte e Tecnologia,  comenta que embora o período de

tempo tenha sido curto, a sensação de expansão dele era evidente: “Alterou meu

uso do tempo! A sensação (e o desejo) era de produção constante, com movimento

de pesquisa e de ações de trabalho desde cedo até a noite – algo bem fora da norma

189 LAMPERT, L., 2016.
190 KLOTZEL, T., 2016.
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[...], trabalho em momentos específicos e descontínuos.”191  

No  entanto,  definir  o  tempo,  como  sendo  breve ou  longo,  traz  uma  questão

filosófica. Se não existe  passado e nem  futuro,  como pode o tempo ser medido

como breve ou longo? Como contar aquilo que não existe mais ou que ainda não

aconteceu?  Comte-Sponville  (2006,  p.  32)  explica  que  essa  noção  se  trata  da

temporalidade.  “Só  há  temporalidade porque nós  nos  lembramos  do  passado,

porque antecipamos o futuro”, temos a capacidade de colocar lado a lado instâncias

diferentes de tempo, mas isso só é possível através do “espírito” ou mente. 

A temporalidade não é o tempo tal como ele é, ou seja, tal como passa; é o
tempo tal como dele nos lembramos ou como imaginamos, é o tempo tal
como o percebemos e o negamos (já que retemos o que não existe mais, já
que nos projetamos em direção ao que ainda não existe), é ‘o tempo da
consciência’  [...]  vivida.  [...]  o  irresistível  e  irreversível  aparecimento-
desaparecimento da sua presença. (COMTE-SPONVILLE, 2006, p. 32)

Enquanto a temporalidade é distendida entre as percepções de passado e futuro, o

tempo é sempre presente. A temporalidade é carregada por nós, individualmente,

e o tempo carrega, “arrasta”, a todos. (COMTE-SPONVILLE, 2006, p. 32)

Assim, a exigência de cumprir um prazo e apresentar um resultado nas residências

artísticas funciona como uma difração192 do tempo. O residente ao concentrar os

esforços  para  realizar  um  projeto  em  tempo  hábil  atua  como  se  ele  pudesse

“comprimir” o tempo por uma fresta, causando um alargamento de onda. Não que

o tempo possa ser identificado como uma onda, mas a percepção que o artista

possui  do tempo na  residência  se  assemelha a  uma onda que pode ter  a  sua

frequência acelerada ou retardada, aumentando, no primeiro caso, o número de

picos ou ápices, por intervalo de tempo. Esses picos podem ser traduzidos como

191 HELFENSTEIN, Denise. Depoimento: 19 de setembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice C.
192 Difração é a 

passagem de uma onda pela borda de uma barreira ou através de uma abertura provocando, 
em geral, um alargamento do comprimento de onda e interferência das frentes de onda que 
criam regiões de maior ou menor intensidade. [As ondas podem ser eletromagnéticas, de som 
ou aquelas associadas a partículas atômicas e subatômicas e a barreira pode ser formada por 
fendas ópticas ou mesmo átomos em uma rede cristalina.] 
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momentos decisivos nas escolhas e tomadas de direções. 

4.2.2 A residência como tempo oportuno

 

Desde a  Grécia  Clássica  o  tempo (χρονο)  é  um assunto que vem inquietando

diversos  pensadores,  sendo  que  foram  concebidas  algumas  divindades  para

representá-lo, como um modo de definir seu nascimento, ou surgimento, como

uma  clara  tentativa  de  auxiliar  na  compreensão  do  fenômeno.  Para  isso,  os

filósofos  gregos  lançaram  algumas  definições  a  respeito  do  que  seriam  as

propriedades do tempo. 

Em termos  ocidentais,  o  sentido mais  usual,  e  que  se  mantém até hoje,  está

relacionado  à  mitologia  grega,  na  forma  do  deus  Chronos  (Χρόνος),  uma

divindade primordial do tempo, filho de Gaia e Hidros. O termo crono originou

diversas palavras vinculadas ao tempo objetivo, diário ou relativo às ciências que

medem o tempo: cronologia,  cronômetro,  cronograma, crônica e crônico,  entre

outras.  Muitas  delas  estão  marcadas  pelo  sentido  de  repetição,  frequência  e

cotidiano, como na passagem dos dias e noites, semanas, meses e assim por diante.

Outros dois sentidos são atribuídos ao tempo na Grécia Clássica, embora cada um

com uma acepção diferente:  Kairos  (Καιρος), como sendo o tempo oportuno, e

Aiôn (Αιών), como sendo o tempo eterno ou a eternidade, a passagem dos séculos,

o  destino  ou  idade.  Enquanto  kairos (καιρος)  estaria  ligado  ao  sentido  de

“instante”, aiôn (αιών) seria a “duração”.

Apesar  de  Kairos  ser  uma  divindade  menor  e  possuir  poucas  pesquisas  e

representações sobre ele, se comparado a tantas outras da mitologia grega, há um

consenso quanto ao seu significado como sendo “o momento oportuno em relação

a  um  determinado  devir,  um  modo  de  fluir  [...]”  (BENITO  JR.,  2012,  p.  52),

“momento conveniente ou oportuno, tempo favorável, ocasião, [...] pegar a sorte
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pelos cabelos” (BALLY, 1984, p. 1000-01). Para Trédé-Boulmer (2015) é uma noção

de tempo que não pode ser cronometrado, pois está sob a vigência da experiência

particular, do instante em que a sensação de profundidade é acionada e sentida.

Uma relação entre a consciência do tempo e de si mesmo. 

Kairos está relacionado a um definido conjunto de ações que devem ser concluídas

em determinado prazo de tempo, sem atrasos ou possíveis hesitações.  Eugênio

Benito Jr. comenta que Kairos era filho de Zeus e da deusa Tykhé, da prosperidade,

da abundância e da sorte. Kairos se movia rapidamente e tinha uma madeixa de

cabelos na testa. Para agarrá-lo, era necessário segurar-lhe o topete. Ele continua a

descrição:

O encontro com ele só poderia ser feito cara a cara, como a sensação de
dois amantes que se olham profundamente e têm a sensação de que o
tempo parou. Se assim não for, Kairos some rapidamente e é impossível
segui-lo ou trazê-lo de volta. [...] Em nenhum momento Kairós refletiria o
passado ou pressentiria o futuro – ele simboliza o melhor instante no
presente: o instante em que a gente consegue afastar o caos e abraçar a
felicidade. (BENITO JR., 2012, p. 52)

Essa noção de que Kairos não traz o passado e nem apresenta uma visão do futuro,

obriga que o ser sinta o momento presente na sua maior profundidade, tomando

decisões de forma muito consciente, embora possa parecer que elas sejam tomadas

de  modo  impulsivo  ou  inconscientemente.  Talvez  o  movimento  de  agir,  seja

impulsivo, mas o desenrolar da ação, não necessariamente. 

Comte-Sponville também comenta sobre o sentido atribuído a kairos. Ele sugere

que Kairos  seria  o  regente do momento presente,  ou  melhor,  seria  o  próprio

presente, então a cada instante, e para cada pessoa esse “instante” teria um período

de  tempo  diferente  e  particular,  assim,  todos  receberiam  oportunidades

intermitentemente.  É  como se  uma pessoa  sentada  assistindo  a  um filme ou

dormindo,  percebesse  aqueles  instantes  como  momentos  oportunos  para  ter

ideias, pensar em soluções, criar trabalhos, inventar objetos, desenvolver projetos e

assim por diante. Pode até ser que existam pessoas com a incrível habilidade de ter
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ideias criativas a cada minuto e em modo contínuo, mas o cotidiano nos mostra

que essa não é a realidade da maioria da população adulta, que em grande parte do

turno de suas vidas está executando tarefas,  desde as mais automáticas,  como

dirigir um veículo, até as mais complexas, que envolvem a tomada de decisões.

Assim,  é  compreensível  imaginar  que  em  outros  momentos  fatos  serão

relembrados tanto quanto atividades serão organizadas, ocupando grande parte do

raciocínio lógico de cada indivíduo durante um dia. Enquanto determinadas zonas

do  cérebro  estão  plenas  de  atividades,  em  exercício,  outras  estão  com  baixa

atividade, como que em descanso. 

Assim, será necessário discordar de Comte-Sponville (2006, p. 142) nesse aspecto

apresentado por ele quando afirma que “É o kairos do mundo (o instante propício,

o momento oportuno: o da ação), ou o mundo como kairos. [...] o kairos do mundo

é  parousia [presença]  do  ser”.  Como  se  o  presente  fosse  a  todo  momento  e

constantemente um fluxo de oportunidades para cada um dos seres humanos.

Evidente que esse é o ponto de vista dele e não está de todo equivocado dentro da

lógica sobre o presente ser o único tempo que se dispõe.  No entanto,  pode-se

afirmar o contrário, que kairos não está presente a todo momento e sim que ele

pode  ser  percebido,  constatado  e  compreendido  em  ocasiões  específicas  do

presente. O presente que é o sempre. Seria contraditório que o sempre, o eterno,

relacionado à  aiôn,  fosse também  kairos,  o  momento oportuno.  Assim sendo,

pode-se aproximar o sentido de  kairos ao seu pressuposto original e metafórico,

daquele que olha o jovem correndo em sua direção e, por uma fração de segundo,

seus olhares se cruzam. Um instante que pode provocar mudanças e evidenciar

oportunidades positivas. 

É importante esclarecer que não se trata tanto de um momento de sorte,  que

simplesmente  surge  de  forma aleatória  e  sem oferecer  dificuldades,  como foi

associado,  por exemplo,  à mãe de Kairos,  a deusa Tykhé193.  Essa deusa aparece

193 Sorte e abundância são representados pela mãe de Kairos, a deusa Tykhé (Τύχη), na Grécia 
Clássica, posteriormente chamada de Fortuna, no Império Romano.
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representada como uma jovem segurando cornucópias repletas de frutas em um

dos braços e ramos de trigo em outro. Muitas vezes as representações possuem os

olhos vendados para confirmar que suas escolhas (ou oferendas) são “às cegas”.

Essas representações estavam associadas à sorte e aos momentos de abundância,

principalmente relativo às colheitas.

Sendo assim,  a narrativa que se oferece,  é que para se alcançar esse “instante

propício”, essa “ocasião oportuna”, será necessário antes estar atento para perceber

quando essa oportunidade ou momento favorável surge aparentemente do nada.

Comparativamente, enquanto a sorte e a abundância viriam facilmente, ou melhor,

aleatoriamente em direção a qualquer um, sem distinções,  o sentido de  kairos

demonstra que  ele  passa  por todos,  mas  só  aquele  que  tem a  capacidade de

enxergá-lo e a habilidade ou rapidez de detê-lo, conseguirá trazê-lo para “perto de

si” de modo auspicioso.

De certa forma, é o que explica Trédé-Boulmer (2015) sobre o momento oportuno,

uma vez que  kairos não aparece para todos indiscriminadamente aproveitarem

suas benesses. Apenas aquele que possuir uma visão sobre determinado assunto,

uma  especificidade,  é  que  terá  condições  de  articular  a  compreensão  dos

acontecimentos, permitindo que seja possível aproveitar o momento singular a seu

favor. Ainda para Trédé-Boulmer, Kairos teria a capacidade de mostrar a direção

por  utilizar  o  raciocínio  mais  coerente  ou  o  que  melhor  se  afinaria  com  os

argumentos apresentados.      

O período em uma residência pode ser concebido como um momento peculiar na

vida de um artista e se,  além disso,  ele estiver preparado para ter contato com

situações estimulantes em seu entorno, que podem tanto ser a visita a um museu

ou  ao  ateliê  de  um  artista,  esses  instantes  podem  ser  transformados  em

oportunidades de reflexão sobre a sua própria produção e evoluir para estímulos

criativos, em zonas de atrito de ideias. Uma das entrevistadas, Gassen, comentou:

“Creio  que  ele  [o  período  na  residência]  pode oferecer  novas  perspectivas  de
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pensamento e ideias para o trabalho.”194

Sobre o processo criativo, mais da metade dos artistas entrevistados, quando foram

perguntados  se  o  período  na  residência  propiciou  um  aumento  de  situações

criativas, responderam afirmativamente que perceberam um incremento. Alguns

comentaram  que  o  período  da  residência  foi  muito  produtivo  e  que  insights

criativos ocorreram, mas de forma sutil se comparado a outras situações e apenas

um dos entrevistados disse não perceber nenhuma alteração em seus processos

criativos durante a residência. 

Para finalizar, o conceito de kairos, associado às situações oportunas que podem

ocorrer em uma residência artística, não se refere à evocação de uma divindade ou

outro sentido religioso.  O conceito proposto é que  kairos seja associado a um

momento  de  concentração  na  residência  que  amplia  as  oportunidades

relacionadas à produção e ao pensamento do artista.  Isso porque a residência

propicia uma situação espaço-temporal adequada ao artista para refletir, trabalhar

e concluir determinado projeto. A passagem do tempo presente será a mesma para

aquele que vai ou não participar de uma residência,  mas a noção particular do

tempo presente pode ser acelerada em determinados momentos durante a estadia,

fazendo com essa concentração de esforços de algum modo favoreça o surgimento

de novas oportunidades ou instantes de contato kairos. 

194 GASSEN, F., 2016.
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4.3 Diálogo, acompanhamento e interlocução

As palavras – imagino isso frequentemente – são casinhas com porão e sótão. O sentido
comum reside no rés-do-chão, sempre pronto para o ‘comércio exterior’, no mesmo nível de

outrem, desse transeunte que nunca é um sonhador. Subir a escada na casa é, de degrau
em degrau, abstrair. Descer ao porão é sonhar, é perder-se nos distantes corredores de uma

etimologia incerta, é procurar nas palavras tesouros inencontráveis. Subir e descer nas
próprias palavras é a vida do poeta. Subir muito alto, descer muito baixo é permitido ao

poeta que une o terrestre ao aéreo. Só o filósofo será condenado por seus pares a viver
sempre no rés-do-chão?

Gaston Bachelard

Como foi possível ver anteriormente, as residências artísticas possuem níveis de

convivência  entre  os  residentes  muito  variados.  Enquanto  que  no  Labmis,  os

residentes mal se encontram no laboratório do museu, pois as estadias ocorrem de

forma esparsa ao longo do ano e os horários para utilização da sala são livres,

conforme a necessidade de cada um, na Red Bull Station ocorre o contrário. Nesta

última,  a interação entre os residentes é diária,  uma vez que o contrato com a

instituição solicita a presença deles no ateliê durante a residência, assim como as

conversas entre artista e curador a cada edição. Paula Borghi comenta sobre a sua

experiência nas residências que participou como curadora e pesquisadora: 

Eu gosto muito de  acompanhar a produção de alguns  artistas,  seja
através de um grupo de estudo ou residência. O legal é que na residência
este  acompanhamento  acontece  de  forma  mais  intensa,  quase  que
diária. Já no grupo de estudo, a periodicidade costuma ser semanal.
Acho que esta é a grande vantagem de um acompanhamento crítico em
um processo de residência, estar quase que diariamente com o artista.195 

Thiago  Honório196 também  esclarece  que  o  ambiente  na  Red  Bull  Station  é

195 BORGHI, P., 2016. 
196 HONÓRIO, Thiago. Depoimento: 1º de outubro de 2015. Entrevista à B. Rupp. Apêndice B
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coletivizado, apesar de que cada um está em seu ateliê trabalhando, todos estão

juntos no mesmo espaço-tempo, trocando ideias entre si ou métodos de produção.

Se  na  Red  Bull  Station  houve  esse  convívio  de  trabalho  próximo  entre  os

residentes, na Cité des Arts não havia essa integração, de acordo com o artista. Por

ser uma edificação de grande porte e com uma intensa circulação de artistas de

diversos países chegando e partindo, vindos de múltiplas culturas, semelhante a

um  hotel,  ficaria  difícil  enquanto  instituição,  propiciar  um  maior  nível  de

convivência e entrosamento entre os residentes. Os esforços para reunir residentes

ocorrem  nos  recitais  e  vernissagens  ou  nos  momentos  em  que  eles  estão

trabalhando nos ateliês de uso coletivo.

Se  os  ambientes  de  trabalho  e  pesquisa  nas  residências  são  singulares,

proporcionando relações de convívio entre os artistas em níveis que variam do

mais isolado ao mais próximo, o acompanhamento crítico oferecido por teóricos

ou curadores também apresenta diferenciações. Retomando os exemplos citados,

na Red Bull Station o convívio é praticamente diário, sendo que o(a) curador(a)

possui uma sala de trabalho no mesmo andar da edificação onde estão os ateliês

dos  residentes.  Situação  semelhante  ao  que  ocorre  na  Casa  Tomada,  que  em

muitas edições,  os teóricos que fazem o acompanhamento aos artistas também

possam “residir” na Casa, promovendo assim uma interlocução direta e intensa

com os artistas.

O  Bolsa  Pampulha  nesse  aspecto,  oferece  duas  situações.  Enquanto  em  seus

programas de residência o curador do Museu da Pampulha está presente durante

toda a edição, inclusive, devido ao cargo que ocupa na instituição, por outro, os

encontros  específicos  de  acompanhamento  com  os  convidados  externos  do

programa são restritos a dois momentos, um no início e outro próximo ao final da

residência197.  Lembrando que os  próprios  residentes,  não trabalham dentro do

197 As edições do Programa Bolsa Pampulha tiveram ligeiras alterações em seus editais, sendo que 
na quarta edição, Ana Paula Cohen comenta que manteve uma conversa diária com os dez 
artistas residentes. Cf. COHEN, Ana Paula (Org.). Bolsa Pampulha 2010 – 2011: 30º Salão 
Nacional de Arte de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Museu de Arte da Pampulha, 2011.
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museu, pois não há um espaço destinado para esta finalidade, exceto aqueles que

optarem por realizar seus projetos dentro da sede. Por exemplo, como foi o caso do

artista paulista Márcio Diegues, na quinta edição do Bolsa Pampulha, em 2013-14,

que desenhou por alguns dias uma paisagem à caneta diretamente em uma das

paredes montadas para a exposição final.

Desses exemplos surgem algumas questões que interessam a esta pesquisa. Como

se desenvolvem as conversas entre artistas e curadores ou críticos que participam

dos acompanhamentos? De que forma esse diálogo é construído? O artista percebe

o  acompanhamento  crítico  como  um  processo  relevante  durante  a  sua

permanência na residência artística? 

A  seguir,  alguns  comentários  de  artistas  ajudam  a  esclarecer  o  caminho  das

questões  apontadas  anteriormente.  Na  primeira  edição  do  Programa  Bolsa

Pampulha,  2003-04,  a  artista  mineira  Marilá  Dardot  (apud  MOURA,  2004)

comentou em mesa redonda que a residência possui uma dinâmica diferente do

Salão Nacional (BH), porque para participar de um salão o artista envia imagens de

seus trabalhos que serão aceitos ou não pelo júri, que por sua vez poderá conceder

Figura 38: Márcio Diegues, Pequena Grandeza, 2013-14. Museu de
Arte da Pampulha, Belo Horizonte – MG
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ou não um prêmio ao artista, após a exposição das obras. Nesse processo não há

um diálogo entre jurados e artista, por sua vez, ele não sabe as razões que fizeram

seu trabalho ser aceito (ou não), assim como, por que esse ou aquele artista teve

sua produção premiada.  Desse modo,  o Programa Bolsa Pampulha ofereceu a

oportunidade dos bolsistas conversarem com alguns dos jurados após o processo

seletivo, o que indica uma possibilidade de diálogo entre as partes. Dardot também

comenta sobre os aspectos positivos em relação à residência no trecho a seguir:

Acho muito importante a Bolsa em Belo Horizonte, um lugar de onde as
pessoas saem para ter visibilidade. A Bolsa permitiu que essa visibilidade
partisse  daqui  mesmo.  O  dinheiro  é  importante,  dá  dignidade  ao
trabalho, mas não é só o dinheiro. O acompanhamento dos curadores e o
diálogo entre os bolsistas é um combustível para continuar trabalhando.
Vejo como alguns bolsistas, que não tinham mostrado muito o trabalho,
agora estão mostrando mais – não estão produzindo mais, porque sempre
produziram. Mas o trabalho se tornou mais visível e permitiu uma aposta
mais contundente. (DARDOT apud MOURA, 2004, p. 38)

 

No comentário dela é possível identificar alguns aspectos interessantes contidos

nesse programa de residência. Primeiro que os artistas selecionados passaram a ter

mais  visibilidade  dentro  do  campo  artístico,  recebendo  convites  de  outros

curadores  para  participar  de  exposições  coletivas,  bienais  e  eventos  culturais,

incluindo entrevistas  e palestras.  Segundo,  afirma que esse exercício e esforço

individual em produzir um projeto para (ou dentro) de um espaço consagrado,

como é o Museu de Arte da Pampulha,  reforça o comprometimento do artista

como um profissional vinculado à arte contemporânea, uma vez que o Museu está

com o foco curatorial nessa linha de produção. Por último, as apresentações que

ele faz tanto para os colegas quanto para o público, assim como as conversas com

curadores,  artistas  e  críticos  no  desenrolar  do  Programa,  exige  dele  que  se

posicione como um artista, um profissional que atua no campo das artes visuais.

Alguém que possui um pensamento acerca de sua produção e possa responder por

ela, deixando para trás traços de uma postura mais vinculada ao artista no período

da graduação. 
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Esse aspecto é possível  ver também no comentário de outro residente,  Rodrigo

Matheus (apud MOURA, 2004, p. 41), de São Paulo, “E, por mais que aqui não

tenha muita orientação de formar artistas, para mim representou uma passagem

entre o acadêmico e o profissional.” Em outra passagem, Ivo Mesquita (2004, p. 41),

que também fez parte da mesa de debates (ao final da primeira edição da Bolsa

Pampulha), complementa: “Essa era a ideia. Sabíamos que seria uma experiência

profissionalizante.”

Nem todos os estudantes de artes vivenciam durante a sua graduação a experiência

de montar uma exposição dentro de um museu, ou instituição de grande porte,

com todo o aparato profissional disponível. Do final da faculdade até atingir uma

estabilidade profissional, muitos artistas em início de suas trajetórias passam por

um período de incertezas financeiras. Poucos são representados por galerias e é

comum a busca por outras formas de sustento em outras atividades. 

É interessante reproduzir parte do texto de apresentação de Ana Paula Cohen,

“curadora-orientadora”, como ela se denominou na 4ª edição Bolsa Pampulha, no

qual define a formação continuada dos artistas como sendo o objetivo principal

deste programa de residências: 

Ainda que se trate de um programa de formação, é importante notar que o
vínculo com o Museu, diferentemente do vínculo com a universidade, faz
com  que  o  perfil  do Bolsa  Pampulha esteja  mais  próximo ao artista-
profissional que ao artista-estudante, desde os critérios de seleção – nos
quais  se subentende a necessidade de  que os  artistas  já  tenham uma
produção,  mesmo  que  em  princípio,  e  com  certa  frequência  –,  até  a
exposição  final,  que  conta  com  orçamento  para  produção  de  obras,
trabalho  com  a  equipe  especializada  do  Museu  e  um  curador  que
acompanha o desenvolvimento dos projetos, a montagem e preparação da
exposição e,  finalmente,  a mostra incorporada ao programa do Museu,
com visitação do público do MAP. Ainda, a estrutura que provê uma bolsa
mensal por um ano reafirma o perfil de formação do artista-profissional.
(COHEN, 2011, p. 18-19)

Além desse aspecto pretendido, quanto à transição do artista-estudante em artista-

profissional, a curadora também disponibilizou ao programa um acompanhamento
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crítico semelhante ao efetuado em cursos de mestrado (Master of  Fine Arts)  nos

Estados Unidos da América e com a qual Cohen teve contato. Trata-se de reunir os

artistas  (residentes),  os  professores-orientadores  (acompanhamento)  junto  a  um

profissional externo ao programa (crítico ou artista convidado) para que este faça a

leitura dos trabalhos apresentados pelos artistas, seguidos de uma conversa aberta

com todos os participantes. Na quarta edição do Bolsa Pampulha foram convidadas

para atuarem no papel de críticas Renata Marquez, curadora, e Rosângela Rennó,

artista, que fizeram uma leitura dos trabalhos apresentados na exposição final. O

idealizador  do  Bolsa,  Adriano  Pedrosa,  também  foi  convidado  a  realizar  uma

orientação individual diante dos trabalhos expostos dos residentes. Dessa forma, o

programa tem como um de seus principais objetivos propiciar visitas e conversas para

que os artistas mostrem suas produções tanto aos curadores que estão participando

do  acompanhamento  quanto  a  outros  convidados  esporádicos,  tornando  essa

prática mais um recurso de visibilidade da produção, ou pensamento, dos artistas a

outros agentes do sistema da arte.

Um aspecto que chama a atenção nos depoimentos dos residentes é que para

muitos  a  experiência  no  Bolsa  Pampulha,  ou  mesmo  na  Red  Bull  Station,

possibilita pela primeira vez expor sua produção em um museu ou centro cultural.

Somado a isso, há ainda o fato de receber acompanhamento crítico ou curatorial,

visto  pela  maioria  como uma contribuição favorável  à  formação deles.  Alguns

depoimentos  de artistas  que foram entrevistados por Ana Paula Cohen,  na 4ª

edição do Programa, são citados a seguir por apresentarem esses dois aspectos:

Clara  Ianni  (apud  COHEN,  2011,  p.  72  [destaque nosso])  comenta  que  até

participar do Programa Bolsa Pampulha, já havia exposto em salões, mas mantinha

um “descontentamento”  em relação ao modelo expositivo,  pois  em poucos foi

oferecido  “[...]  espaço  para  o  risco,  para  o  desconhecido,  para  a  pesquisa  ou

simplesmente para o aprendizado.” Dessa forma, o Programa tem o diferencial “[...]

de combinar a instância expositiva do trabalho com um processo de investigação

que se estende por um ano, acompanhado por um programa de  diálogo crítico
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durante todas as etapas.” 

Bolsista na quarta edição, Daniel Murgel (apud COHEN, 2011, p. 96-97) explica que

havia se inscrito em edições anteriores do Programa pela motivação de “ganhar um

salário” que proporcionasse trabalhar em sua produção artística. Mais adiante, ao

ser um dos selecionados, ele revela que a importância do Bolsa não se concentrou

apenas na questão da recompensa financeira, mas também “[...]  na convivência

com pessoas, especialistas no âmbito cultural ou não, que poderia representar um

avanço no meu desenvolvimento como artista e principalmente como cidadão.”

Rodrigo  de  Freitas  (apud  COHEN,  2011,  p.  144  [destaque nosso])  fornece

depoimento  semelhante,  ao  dizer  que  durante  a  sua  pós-graduação  pode

desenvolver questões conceituais em sua pesquisa poética, no entanto, para ele o

contato acadêmico ainda era pouco fértil  para outras discussões no campo das

artes: “Participar do Programa trouxe a possibilidade de  discutir o meu trabalho

com outros artistas,  críticos e curadores e,  a partir das diferentes visões,  afinar

minha investigação poética.” 

Para  muitos  jovens  artistas,  a  experiência  da  residência  pôde  representar  o

primeiro  contato  profissional  com curadores  e  críticos,  além  de  possibilitar  a

montagem de exposições em museus e locais com a estrutura adequada, além de

divulgação na imprensa. Vicente Pessôa comenta que ao ser selecionado para o

Bolsa teve a oportunidade de expor no Museu de Arte da Pampulha e que:

Todo  o  processo,  desde  as  primeiras  conversas,  passando  pelas
diversas possibilidades de trabalho a apresentar, os vetos, discussões e
negociações, a compreensão dos limites, a relação com os trabalhos
dos outros bolsistas, com as expectativas da curadoria, a resolução do
trabalho no espaço, o planejamento e a execução da montagem, até a
resposta do público que chegou até mim, tudo isso me faz pensar que
foi uma boa experiência. (PÊSSOA apud COHEN, 2011, p. 168) 

É possível ver nesses depoimentos que receber uma verba para pensar e refletir

sobre o seu trabalho durante alguns meses,  participar de discussões tanto com

outros  artistas,  quanto  com  curadores  e  críticos  e,  ao  final,  produzir  uma



[269]

exposição, parece ser ainda mais recompensador do que apenas ganhar um prêmio

monetário por um trabalho pronto ou obras expostas em um salão. Mais do que

agregar aspectos financeiros, a residência propicia uma oportunidade para refletir

sobre a poética artística de forma imersiva, mas sem manter o artista isolado ou

solitário.  Exige dele que exponha seus pensamentos e compartilhe com outros,

sejam esses artistas, críticos ou curadores. 

De certa forma, as residências ou programas que financiam os projetos dos artistas

endossam e valorizam o pensamento artístico como sendo um patrimônio cultural

e  imaterial,  com  um  sentido  mais  amplo  do  que  a  apresentação  de  objetos,

trabalhos, performances ou instalações. 

Helfenstein oferece uma visão interessante sobre o acompanhamento recebido na

residência Nuvem Estação de Arte e Tecnologia e a relação de convívio com outros

residentes: 

Acredito que o acompanhamento constante aliado à autonomia concedida
aos participantes facilitou a interação entre pessoas e projetos, e mesmo a
produtividade. Talvez eu tenha tido sorte quanto ao grupo de residentes
que  compartilharam  os  cinco  dias  comigo,  considerando  que  nossa
interação pareceu ser muito positiva para todos, com o despontar de várias
ideias  e  trabalhos  interessantes  num período  tão  curto  de  tempo.  Mas
minha experiência por lá ativou um fluxo grande de ideias, e mantive-me
muito ativa durante todo período, numa sensação de sinergia muito maior
que ocorre no dia a dia.198 

 

Ela  ainda complementa  a  experiência  quanto ao acompanhamento crítico  que

recebeu na residência com mais algumas informações, elencando os motivos:

Favoreceu a interação entre os participantes da residência. Oportunizou o
compartilhamento  das  pesquisas  dos  participantes  e  pôs  em  debate
assuntos e questões de interesse dos processos (geralmente durante/após
as refeições e à noite). Indicou leituras e referências, compartilhou banco
de  dados  e  biblioteca,  disponibilizou  recursos,  ferramentas  e  auxílio.
Colaborou  na  execução  de  projetos  quando  necessário.  Respeitou  os
diferentes  fluxos  e  formas  dos  projetos,  considerando  processos,  ações,

198 HELFESTEIN, D., 2016.
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ideias e interações como objetivo válido em si.199 

 

Outro  residente,  Klotzel  comenta  como  foi  sua  percepção  quanto  ao

acompanhamento crítico / curatorial recebido na Red Bull Station, no qual soube

alternar entre aquilo que achava mais producente para o desenvolvimento de suas

ideias e aquilo que discordava: 

Eu diria  que o curador  inclusive  se  arriscou,  dando muitos palpites no
trabalho,  coisa  que  poderia  ter  sido  considerada  negativa  por  alguns
artistas. No meu caso, achei uma troca muito boa e soube aproveitar o que
me servia. Entendi inclusive que o curador contava com esta inteligência
da parte dos artistas.200

Maura Grimaldi, que também participou da mesma edição na Red Bull Station, em

2015, além de ter realizado outras cinco residências, entre elas o Ateliê Aberto, traz

um importante argumento sobre o acompanhamento crítico: 

São  raras  as  oportunidades  que  o  artista  tem  para  escutar  sobre  a
percepção do outro sobre o seu trabalho em uma relação mais formal.
Nesse sentido, os acompanhamentos cumprem esse lugar de troca, mesmo
quando  não  existe  exatamente  uma  aproximação  mais  íntima  entre  o
interlocutor e o artista.201 

Grimaldi comenta ainda porque considera que o acompanhamento recebido foi

relevante não apenas no processo de elaboração dos trabalhos e discussões teóricas

durante  as  residências,  mas  o  quanto  vislumbrou  nessa  atividade  uma

configuração de um relacionamento mais profissional a longo prazo:

Posso dizer que as experiências de interlocução foram e continuam sendo
heterogêneas, tanto pelo perfil de cada interlocutor, quanto pelo grau de
aproximação com o trabalho. Algumas,  talvez as mais desinteressantes,
foram aquelas em que houve apenas o lugar de fala do artista, com um
tempo  rígido,  e  normalmente  curto,  no  encontro.  Enquanto  as  mais
profícuas,  independente  se  trouxeram  outras  referências  teóricas  ou

199 Ibidem
200 KLOTZEL, T., 2016.
201 GRIMALDI, M.C., 2016. Cf. lista de residências citadas pela artista.
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artísticas, pois acho que não é exatamente isso que define a qualidade do
encontro,  foram  aquelas  em  que  houve  um desdobramento  na  relação
entre  artista  e  acompanhante.  Que  podem  se  transformar  em  uma
parceria profissional futura, ou no melhor dos casos, em uma relação de
amizade e troca artística mais profunda.202 

Grimaldi chega a usar o termo “qualidade” como um atributo de valor sobre os

encontros estabelecidos entre artista e acompanhamento. Independente se foram

produtivos ou não, a artista percebe essa atividade como um diferencial que tende

a ser mais positivo do que negativo. Além de salientar que, de acordo com ela, os

encontros mais interessantes são justamente os que favorecem o diálogo, as trocas,

do que aqueles em que há um simples relatar de métodos de trabalho ou aspectos

de sua produção. 

Patrícia Passos203,  que esteve no Labmis, comenta um aspecto bastante pontual

sobre o acompanhamento crítico que recebeu: “O contato com o professor que me

orientou,  minha  indicação,  proporcionou  trocas  de  bibliografias  e  de

conhecimento  que  me  ajudaram  com  bases  teóricas,  logo  refletido  no  meu

trabalho.”

Além dos aspectos citados anteriormente, algumas residências transformam suas

experiências  em  publicações  impressas  ou  disponibilizam  sites e  blogs com

imagens e textos a respeito da produção dos residentes. A Red Bull House of Art

organizou um livro após encerrar o ciclo de suas primeiras cinco residências e até

hoje mantém seu  site  constantemente atualizado, apresentando a cada edição a

biografia,  os depoimentos dos artistas,  assim como as fotos  ou vídeos de seus

trabalhos,  realizados  não apenas  na residência,  mas  também anteriores  a  ela.

Iniciativa semelhante está sendo realizada pelo Labmis, a Casa Tomada e o Bolsa

Pampulha.  Embora neste,  as informações não estejam organizadas em um site,

pois  a cada edição é  publicado um livro bastante completo contendo diversas

202 Ibidem
203 PASSOS, P., 2016.
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informações sobre a residência. Nele constam o edital, textos do acompanhamento

crítico  e  de  outros  teóricos,  entrevistas  e  um  vasto  volume  de  imagens  das

exposições com a apresentação dos trabalhos realizados pelos residentes, sempre

em português e inglês. Cohen comenta sobre a importância das publicações do

Bolsa Pampulha, especificamente da edição da qual foi organizadora, como um

modo de registro das atividades e também para mostrar a produção dos artistas a

outros públicos que não puderam ver a exposição: 

[...] o livro tem dois focos principais: em primeiro lugar, a documentação
das obras dos dez artistas que foram apresentadas na exposição realizada
no Museu de Arte da Pampulha, tanto por meio de imagens quanto de
uma entrevista com cada um deles, tratando de suas experiências como
bolsistas, de sua formação e dos projetos desenvolvidos durante o ano em
Belo Horizonte. O segundo foco busca enfatizar o caráter de formação do
Bolsa em contraste com a maioria crescente de programas envolvendo
jovens artistas no Brasil, que tem como objetivo principal a exposição [...].
(COHEN, 2011, p. 17)

 

Sobre outros programas, Cohen (2011, p. 17) está se referindo aos salões e editais,

municipais ou estaduais, que proporcionam espaço para os artistas montarem suas

exposições e, eventualmente, até oferecem premiações em dinheiro, mas que em

sua grande maioria não proporcionam “[...] apoio à pesquisa e à discussão crítica

da produção de cada artista, processo que demandaria um tempo mais longo que

qualquer exposição de arte,  além de render menos  visibilidade pública para a

instituição”.  Esse  seria  um  grande  diferencial  das  residências,  e  mais

especificamente, aquelas que oferecem acompanhamento crítico aos artistas, pois

proporcionam tempo e as condições necessárias para a reflexão sobre os projetos,

tanto quanto a realização deles. Nesse sentido, a publicação online ou impressa

disponibilizada pelas residências ou programas oferece uma extensão aos projetos

e aos trabalhos realizados pelos artistas,  ampliando em muito o acesso espaço-

temporal da residência.     

Estabelecido  que  a  residência  artística  é  uma  excelente  oportunidade  para  o

desenvolvimento profissional  de jovens ou artistas em início de carreira,  ainda
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mais nos casos em que o residente recebe apoio institucional, na forma de moradia

e/ou espaço de trabalho, passagens aéreas e outras formas de ajuda financeira,

como pro labore, além da cobertura de gastos com a montagem e construção dos

trabalhos,  assim como uma ajuda técnica para eventuais  especificidades,  resta

compreender  qual  seria  o  papel  do  acompanhamento  crítico/curatorial  nesse

processo. Do que se trata este acompanhar o artista e quais são as possibilidades de

atuação daquele que acompanha?

Inicialmente  é  importante  compreender  os  significados  da  palavra

acompanhamento.  Sobre  o  verbo  acompanhar, algumas  definições  são

especialmente relevantes para esta pesquisa. A primeira delas se refere a observar

atentamente,  ter  o  interesse voltado para alguém (ou  algo)  “[...]  que está  em

movimento,  em  desenvolvimento,  mudança,  ação  ou  atividade  durante  um

período de tempo e,  eventualmente,  participando do processo ou interferindo

nele”.204 Também pode se referir a compreender ou assimilar “através dos sentidos

e/ou da inteligência o que é dito,  pensado etc.  por outrem”.  Desse modo,  este

acompanhar é um termo apropriado e qualificativo da ação que curadores e críticos

desenvolvem ao  longo do percurso em diversas  residências.  Além de  estarem

observando as atividades, os movimentos e as mudanças nos projetos dos artistas,

podem em determinado momento participar do processo, não como artífices ou

colaboradores,  mas  como  interlocutores, que  disponibilizam  seu  tempo  para

conversas  direcionadas  acerca  da  produção  e  reflexão  dos  residentes.

Evidentemente,  apenas  àqueles  artistas  que se interessam em estabelecer essa

troca,  em  hipótese  alguma  esse  acompanhamento  deve  soar  como  uma

obrigatoriedade do programa. 

Na maioria das vezes, essa compreensão do que o residente está produzindo será

explanada por ele através de conversas expositivas, que vão contar com explicações

de seus pensamentos, suas intenções e suas proposições, ideias plausíveis de serem

realizadas ou até utópicas. Em outras, a assimilação ocorrerá de forma silenciosa

204 Cf. Dicionário Houaiss.
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por parte do acompanhante que usará seus sentidos na habilidade de captar aquilo

que está subentendido nos projetos. Ele perceberá a complexidade dos materiais

que  estão  sendo  utilizados,  se  defrontará  com  as  proporções  espaciais,  as

possibilidades e limitações técnicas, as diferentes superfícies, os aromas e as cores,

as apostas e tomadas de decisões, as dúvidas e incertezas dos rascunhos e daquilo

que está por vir. 

Esse  somatório  de  percepções,  entre  a  compreensão  teórica,  pretendida  pelo

artista, e a assimilação daquilo que ainda está em processo, em andamento nos

projetos, fornece os subsídios necessários para uma conversa entre interlocutor e

residente. Essa situação se aproxima de uma segunda sentença dada ao verbo

acompanhar que é “Agir conjuntamente ou em colaboração com alguém”. Uma vez

que na residência, o trabalho do artista está mais exposto, funcionando como uma

“vitrine” de ideias em potencial e isso proporciona ao acompanhante que tenha um

contato mais amplo e direto com o universo do artista, pois suas questões e seus

propósitos estão mais evidenciados. Justamente pelo fato dos projetos e trabalhos

não estarem ainda resolvidos ou finalizados, eles oferecem informações adicionais.

Nesse momento de permeabilidade, porosidade,  o acompanhante pode circular

pelo campo das ideias com mais proximidade do que, por exemplo,  estando os

trabalhos instaurados em uma exposição dentro de uma galeria. 

Embora os programas de acompanhamento nas residências possuam propósitos

distintos entre si, de certa forma, essa capacidade de quem acompanha o artista na

residência  se  aproxima  e  até  está  resumida  em  um  terceiro  conceito,  do

acompanhante que presta  uma “assistência  ou supervisão [...]  profissional”,  ao

estilo de uma conversa orientada profissionalmente por um “psicólogo, pedagogo,

fonoaudiólogo etc.”205 àquele que necessita ou aceita sua orientação. Nesses casos,

o acompanhamento está afinado com as residências que pretendem oferecer uma

formação  adicional  ao  jovem artista,  contratando críticos,  curadores,  teóricos,

professores e artistas estabelecidos para efetuar esse acompanhamento de forma

205 Ibidem
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intensiva e quase diária durante a estadia dele,  como foi  possível  observar no

acompanhamento de curadores na Red Bull Station.

Há  ainda  dois  sentidos  do  verbo  acompanhar  que  embora  próximos  com  os

interesses  desta  pesquisa  tomam  outra  direção.  Isso  porque  eles  descrevem

situações em que o acompanhamento pressupõe um paralelismo, orientado por

uma distância física, impedindo um contato entre as partes ou que segue na linha

da imitação. O primeiro desses sentidos se refere ao deslocamento de alguém que

segue na mesma velocidade de outra pessoa, “seguir na mesma direção de alguém”.

Seguir na mesma sintonia, compreender seus gestos ou sua linguagem e até imitá-

lo, o que não significa que haverá uma interação entre as partes. Já o outro sentido,

se refere a “presenciar, assistir” a algo exposto ou apresentado em uma “sucessão de

eventos, episódios”. Acompanhar “o desenrolar de um fato, história, drama etc.”

Assim, nesse segundo caso, não há uma interação efetiva entre quem acompanha

um programa na televisão, seja um seriado ou uma novela, e aqueles que estão

atuando nela ou dirigindo-a. As relações que por ventura possam ocorrer, se darão

posteriormente à exibição. São casos em que a afinidade acontece apenas por um

dos lados,  como por exemplo,  acompanhar a carreira de uma pianista,  adquirir

seus  discos  e assistir  aos  seus  recitais,  mas jamais  estabelecer um contato  no

sentido  de  uma  proximidade  profissional  ou  que  esta  aproximação  venha  de

alguma forma contribuir para o trabalho ou processo criativo dela. 

Por outro lado, o contrário de acompanhar é discordar, é atrapalhar. Chega-se a um

impasse, pois o acompanhamento crítico não se caracteriza exatamente por uma

assistência  ao  artista.  Se  assim  o  fosse,  nas  residências  seriam  contratados

ajudantes que se incumbiriam de atender as inúmeras necessidades dos residentes,

o que resumiria a atividade de acompanhamento apenas à prestação de um auxílio,

de  um  serviço  previamente  acordado,  sem  promover  maiores  trocas  ou  gerar

conflitos.  A  questão  é  bem  mais  complexa,  porque  envolve  ideias,  projetos,

impasses,  contextos e expectativas  inseridas  em um diálogo voltado para uma

produção intelectual. Dessa forma, vale trazer uma passagem do livro A conversa
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infinita, sobre a exposição de ideias filosóficas, pois o pensamento de Blanchot se

adapta perfeitamente ao processo que o artista desenvolve em uma residência, uma

vez que ele:

[...]  descreve  o  próprio  movimento de  uma procura,  procura  que liga
pensamento e existência em uma experiência fundamental,  sendo essa
procura a de uma andança, ou seja, um método, e sendo esse método a
conduta,  o modo de comportar-se e de avançar de uma pessoa que se
interroga. (BLANCHOT, 2001, p. 30) 

 

Todo  processo  artístico  será  atravessado  por  diversos  questionamentos  e,

inevitavelmente,  durante  o  período  de  uma residência  o  “movimento  de  uma

procura”  sintetiza  as  intenções  dos  artistas.  No entanto,  não se  trata  de  uma

procura qualquer,  de  uma  experiência  rápida,  superficial  ou  passageira.  Pelo

contrário, essa procura visa ativar o pensamento  artístico, entrelaçando conexões

com a própria noção de existência de ser um artista. A respeito daquilo que ele vai

produzir ou pensar em determinado espaço de tempo e relacionado àquele lugar.

Que,  por  sua  vez,  está  imbrincado  no  seu  próprio  processo,  ou  mais

especificamente, em seus métodos de trabalho, que são constantemente colocados

à prova de interrogações. 

Nesse sentido, não há como produzir desinteressadamente ou levando em conta

apenas  os  aspectos  expressivos  e  plásticos  dos  materiais,  pois  na  residência

artística, – e aqui é preciso ressaltar as que são voltadas à arte contemporânea –, o

artista precisará se interrogar sobre seu processo criativo, suas proposições, seus

métodos de trabalho, sua relação com o contexto e seu relacionamento com outros

artistas,  críticos e curadores.  A  procura de que fala Blanchot,  circula por essas

questões e desenvolve um andar com avanços, e também recuos e desvios, tanto

nas experiências,  quanto no pensamento. Sobre essa última colocação, a artista

mineira Laura Belém  (apud  MOURA, 2004,  p.  38),  que participou da primeira

edição do Programa Bolsa Pampulha,  comenta a importância de poder refletir

sobre  sua  produção  e  se  dedicar  ao  trabalho  como  oportunidade  de  poder
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experimentar, inclusive compreendendo a noção do errar: “Participei do Projeto

Pampulha, e foi maravilhoso fazer a exposição, só que a experiência da Bolsa tem

sido totalmente diferente por causa do tempo de pesquisa, inclusive de erro, acerto

e investigação”.

Seguindo no pensamento de Blanchot (2001, p. 41), ele esmiúça do que se trata esse

interrogar-se: “Questionar é buscar, e buscar é buscar radicalmente, ir ao fundo,

sondar, trabalhar o fundo e, finalmente, arrancar. Esse arrancar de raiz é o trabalho

da questão. Trabalho do tempo. O tempo se busca e se experimenta na dignidade

da questão.” Esse questionar-se é o grande desafio, uma vez que o artista carregará

consigo um conjunto de perguntas,  perguntas  desde  as  mais  superficiais,  sob

algum aspecto prático, até as mais profundas, sobre as motivações que rondam a

sua produção e o pensamento artístico como um todo, e que não necessariamente

surgirão à tona na forma de respostas. Embora seja provável que essas indagações,

em parte, de alguma maneira se transformem no próprio trabalho. Como explica

Blanchot (2001) algo que pertence à poesia. O verso tem a capacidade de propiciar

um giro dentro do texto, uma vez que possui a noção de “linha interrompida que

gira indo e vindo”, e este giro, refere-se ao movimento de “turbilhão, o salto e a

queda” que uma palavra pode assumir, ou o verso em um poema206 Blanchot (2001,

p.  69-70).  É o chamado ao desvio de que fala Blanchot (2001),  que mantém o

“visível e o invisível” alternados entre um e outro. 

Na arte contemporânea, o trabalho do artista é ativar conceitos que estão obscuros

ou escondidos assim como o poema, que expõe imagens e situações muito mais

nas entrelinhas de seu conjunto de frases do que nas palavras que as compõem.

Bachelard  comenta  sobre  como a  poesia  pode  perder  sua  potência,  caso  seja

esmiuçada de forma analítica. Ele comenta: 

A imagem poética é um súbito realce ao psiquismo, realce mal estudado
em causalidades psicológicas subalternas. Além disso, nada há de geral e

206 Poema como gênero literário que possui versos, embora Maurice Blanchot não faça essa 
distinção entre poesia e poema em seu livro A conversa infinita: a palavra plural. São Paulo: 
Escuta, 2001.
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de coordenado que possa servir de base para uma filosofia da poesia. A
noção de princípio,  de “base” seria desastrosa nesse caso.  Bloquearia a
atualidade  essencial,  a  essencial  novidade  psíquica  do  poema.
(BACHELARD, 2008, p. 1)

Dando continuidade a explanação de Blanchot (2001, p. 43), “A questão é o desejo

do pensamento” e para ele “A interrogação é esse movimento em que o ser gira e

aparece como a suspensão do ser em sua virada”. Seguido de um silêncio inevitável

e  de  uma  possível  resposta.  Só  que,  embora  a  questão  possa  pressupor  uma

resposta, esta não conseguirá aplacar a pergunta, que permanecerá suspensa em

um jogo de estranhamento e abertura ao universo do possível.  Ele conclui:  “A

resposta é a desgraça da pergunta” (BLANCHOT, 2001, p. 43), no que explica que

ao  se  formular  a  resposta,  fecham-se  muitas  das  possibilidades  lançadas  pela

pergunta e que ainda estão por se desvelar. 

Mais adiante, Blanchot (2001, p. 49) questiona-se tendo como ponto de partida o

confronto entre a Esfinge e Édipo:  “Será a questão,  assim formulada com sua

dimensão de jogo e enigma, compensada por sua dimensão ameaçadora, questão

sem  seriedade  apoiada  pela  seriedade  do  que  está  em  jogo,  a  questão  mais

profunda?”  Isso  porque  para  o  autor,  a  Esfinge  nada  mais  é  que  do  que  a

personificação do próprio ser que está diante dele: “Todo o trabalho da questão

está em conduzir o homem ao reconhecimento de que, diante da Esfinge, do não-

homem, ele já está diante de si mesmo” (BLANCHOT, 2001, p. 49). Sendo assim, os

enigmas  da  esfinge são os  próprios  anseios  de quem a questiona.  As  dúvidas

partem daquele que pergunta buscando respostas para si mesmo.

E por esse caminho Blanchot (2001, p. 53) continua a divagar: “A questão é esse

convite ao salto, que não se detém num resultado. [...] O salto, a partir e fora de

qualquer firmeza, é a liberdade de questionar” e que parte de um “solo firme”. O

salto é essa  investida no desconhecido, mas que precisa partir de uma base, um

conjunto de conhecimentos e saberes, que exige exercer uma força contrária para

obter o impulso,  se não fosse assim não se caracterizaria como um salto,  seria
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apenas  um  flutuar  constante.  A  questão  necessita  desse  atrito  inicial,  desse

desconforto para se lançar. É difícil prever qual será a resposta, ou pelo menos, ela

não deveria ser tão previsível. 

Assim,  é  possível  perguntar  se  os  questionamentos  lançados  pelo  crítico  ou

curador no processo de interlocução levariam a novas questões formuladas pelo

artista?  Estariam  algumas  dessas  perguntas  ingênuas  ou  aparentemente

desimportantes disfarçadas no fundo de questões ameaçadoras? Seria interessante

ao artista se defrontar com mais questões além das suas? Sergio Basbaum contribui

com sua experiência para explicar como se desenrola esse processo de quem está

realizando a interlocução com o residente:

[…]  é  importante  para  quem  se  coloca  nesse  papel  ser  muito
cúmplice,  mas,  ao mesmo tempo,  poder oferecer um repertório de
perguntas em relação àquilo que o artista traz, que ele mesmo não
saberia colocar, porque está no meio do redemoinho. E também um
repertório de artistas e trabalhos que tenham eventualmente relação
com aquilo que aquela ou aquele artista estão buscando, para evitar
que a pessoa, eventualmente, queira re-inventar a roda. Então é uma
posição bem cúmplice e que exige muita escuta. Nas oportunidades
em que desempenhei esse papel, foi essa a direção que eu busquei. É
um caminho que exige muito respeito e confiança mútuos.207 

Blanchot (2001, p. 63) traz algum conforto quando explica que “Estamos sempre

prontos a nos imaginar destinados àquilo que buscamos, por uma relação mais

íntima,  mais  importante  do  que  o  saber.”  Compreendendo  assim  que  as

interrogações podem não oferecer respostas imediatas,  não porque o artista não

possa  ou  queira  responder,  mas  porque certas  perguntas  nem precisariam de

respostas,  pois aniquilariam a  curiosidade,  a  magia  da  incompreensão que os

mistérios ainda carregam consigo, eliminariam a potência da poesia contida nos

trabalhos. Em seu diálogo, Blanchot (2001, p. 63) continua: “O saber eclipsa aquele

que  sabe. A  paixão  desinteressada,  a  modéstia,  a  invisibilidade,  eis  o  que

arriscamos perder não sabendo pura e simplesmente”. Assim, ele insiste em dizer

207 BASBAUM, S., 2016.
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que a resposta perde a importância frente as possibilidades da questão.

Em sentido  semelhante  Gaston  Bachelard  (2008,  p.  16)  diz  que  o  saber deve

caminhar ao lado de um desconhecimento desse saber: “Em poesia, o não-saber é

uma condição prévia;  se há ofício no poeta,  é na tarefa subalterna de associar

imagens”. Assim, para Bachelard a imaginação na poesia é a capacidade de ativar a

função  do  irreal,  uma vez que as lembranças,  seriam a capacidade de ativar a

função do real. Em suas palavras: “Com a poesia a imaginação coloca-se na margem

em que precisamente a função do irreal  vem arrebatar ou inquietar –  sempre

despertar – o ser adormecido nos seus automatismos” (BACHELARD, 2008, p. 18). 

Os  artistas  em uma residência  encontram-se em um momento de  suspensão,

imersos em seus projetos de trabalho e esvaziados,  preferencialmente,  de suas

vidas particulares  e problemas cotidianos porque embarcaram em uma busca.

Uma busca para despertar a função irreal do processo poético, que é a imaginação.

Sobre a busca, Blanchot (2001, p. 63) surge para esclarecer: “Existem aqueles que

procuram  para  encontrar,  mesmo  sabendo  que  eles  encontrarão  quase

necessariamente algo diferente daquilo que buscam. Existem outros cuja busca é,

precisamente, sem objeto.” Pode-se ler mais um trecho em que ele continua o seu

esclarecimento a respeito desse “encontrar”, semelhante a situação do artista que

chega à residência e se depara com os questionamentos sobre seu próprio trabalho

e no que se constituiria a sua busca: “– Lembro-me de que a primeira significação

da palavra encontrar não é de forma alguma encontrar, no sentido do resultado

prático ou científico. Encontrar é tornear, dar a volta, rodear” (BLANCHOT, 2001,

p. 63-64).

A residência proporciona ao artista uma situação de espaço-tempo no qual  ele

pode  dar  a  volta,  contornar  ideias,  rodear experimentos,  explorar  tentativas,

mesmo que em vão, ou seja,  tornear sua própria pesquisa. Para aqueles que tem

um projeto em mente, é a possibilidade de experimentar diversas alternativas para

uma mesma questão,  e para aqueles que chegam sem um mote específico,  é a
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oportunidade de assimilar o entorno e deixar-se aprofundar no processo da busca,

o que seria a busca “sem objeto”. 

No entanto, se por um lado o residente tem mais horas do dia para se concentrar

em seus projetos, contornar ideias e explorar tentativas, por outro, o artista não

esquece que o prazo de tempo da estadia segue correndo e precisa ser administrado

da melhor maneira possível. Em alguns momentos, o acompanhamento teórico /

crítico pode ajudar o artista nessa tarefa de encontrar caminhos para sua busca,

mas, conforme explica Basbaum, isso só acontece se o artista permitir. Assim ele

discorre  sobre  como  pode  se  desenvolver  essa  abordagem  entre  artista  e

interlocutor:

Como qualquer relação, essa exige interesse e entrega de ambos os
lados,  exige cuidado de ambos os lados.  Quando funciona bem, o
interlocutor  traz  o  seu  repertório,  traz  exemplos  de  artistas,  de
textos, que compõem a sua formação; traz seus insights, partilha o
modo  como  sente  ou  experiencia  o  que  o  artista  lhe  oferece,  lhe
entrega. Mas quem propõe as direções, serve os pratos, vamos dizer
assim,  é  o  processo criativo  do artista  que  está  no seu transe.  O
interlocutor  só  toma  a  iniciativa  do  processo  se  o  artista  estiver
interessado nisso  para  alimentar  ou  criar  situações  novas  no seu
percurso. Aí pode tudo, o interlocutor pode até mesmo tirar o artista
da zona de conforto dele, pode ser um lugar novo, e isso tem lá sua
potência. Cada caso é um caso: não tem receita, é misterioso e tem
um quê de aventura mesmo, já que nunca se sabe no que vai dar…208

 

Depois  que realizou  sua  residência  na China,  Lampert  comenta que uma das

dificuldades que enfrentou “[...] foi definir um projeto e focar nele, acho que ter

acompanhamento teria ajudado nisto.”209 Assim, em muitos casos, e dependendo

tanto das intenções do residente quanto do prazo em questão, o acompanhamento

pode ser acionado no intuito de ajudar ele ou ela a ganhar tempo, mas mais do que

isso,  ampliar  a  reflexão  sobre  as  produções  e  os  processos  que  estão  sendo

realizados. Ou se o artista consentir, como Basbaum210 apresentou, “tirar o artista

da zona de conforto dele” para acionar outros níveis de potência do trabalho. 

208 Ibidem
209 LAMPERT, L., 2016.
210 BASBAUM, S., 2016.
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Se a residência é um espaço que propicia estados de latência das ideias,  dessa

forma,  também  pode  aceitar  e  absorver  os  questionamentos  do  artista  e  dos

interlocutores.  Nesse espaço estão previstos dúvidas,  acertos e erros,  como cita

Blanchot (2001, p. 64): “– A busca seria então da mesma espécie que o erro. Errar é

voltar e retornar, abandonar-se à magia do desvio.” Sair do seu “centro”, referência

segura de si mesmo, e circular em torno dele (do seu próprio eixo central).  Ele

propõe “– Uma caminhada nas regiões fronteiriças e na fronteira da caminhada.”

Essa sentença indica o ato de experimentar e fugir dos caminhos conhecidos, das

soluções previsíveis, evitar a paisagem já assimilada e sem novidades. Helfenstein211

que  foi  para  a  residência  com  algumas  ideias  em  mente  e  os  equipamentos

necessários,  comenta  que  ao  chegar  na  residência  repensou  esse  “projeto”,

principalmente motivada pelos encontros e pela imersão no espaço que não tinha

uma  “agenda  muito  fechada”  e  nem  “a  expectativa  de  produção  de  obras

necessariamente”.  Ela  afirma  que  “Uma  boa  experiência  de  residência  não  se

contém em seu espaço-tempo específico; ela é errância, é deriva, é desestabilizar-

se por outros espaços, tempos, interesses e formas de fazer.”

Quase que a maioria dos entrevistados foram para suas residências com um projeto

formatado ou, pelo menos, com algumas ideias em mente, só que apenas um terço

deles  conseguiu  realizá-los  como havia  sido  previsto  no  projeto  original.  Isso

demonstra que nos outros dois terços os artistas optaram por pegar desvios, aceitar

mudanças e agregar novos questionamentos aos projetos de modo a alterar eles em

parte ou mesmo significativamente. 

Sem a inquietação a respeito de seu trabalho e sem haver os conflitos decorrentes

de alguns impasses, o artista nem partiria do seu lugar, do seu ateliê, da sua cidade,

dessa nova experiência em outro lugar. O novo contexto será determinante para o

artista na criação de proposições de trabalho ou mesmo para desestabilizar aquilo

que havia programado realizar. Se a crise provoca uma angústia, a angústia para

Blanchot (2001, p. 95) seria o próprio medo, mais precisamente “o medo filosófico”,

211 HELFENSTEIN, D., 2016.
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e movido por ele  “[...]  saímos  de nós  mesmos e  assim fazemos  a  experiência

assustadora daquilo que é inteiramente fora de nós [...]: o próprio exterior”, como

uma forma de lidar com o desconhecido. 

É claro que, nem sempre será por motivos conflitantes que o artista buscará uma

residência. Há outros fatores sedutores que estimulam a busca por novos contextos

de trabalho, como foi citado: bolsas de estímulo à produção, estadias e passagens

aéreas pagas,  contatos com outros artistas e curadores,  ampliação do leque de

legitimação,  visitar  museus  e  centros  culturais,  possibilidade  de  realizar  um

projeto específico com apoio institucional, espaço de trabalho e trocas com seus

pares. Enfim, há também um conjunto de motivações atraentes aos artistas e que

não necessariamente sejam motivadas por questões mais conflituosas em relação a

sua produção.

Retomando na linha de raciocínio de Blanchot, ele sugere ainda que nem seria

necessário falar caso aquilo que seria dito já tivesse sido falado. Seria sempre o

mesmo assunto, comentário, notícia ou palavra, pois aquilo que se sabe, que se

conhece,  não  haveria  motivo  de  ser  repetido.  Sem  haver  algo  novo  para  ser

comunicado, ou seja, aquilo que é estranho ao discurso, a fala seria desnecessária.

Assim,  a  comunicação  entre  artista  e  acompanhante  na  residência  torna-se

dissimétrica, uma vez que cada um traz um elemento diferente à conversa, cada

um apresenta o seu conjunto de estranhamentos que serão agregados ao diálogo

sobre aquilo que é conhecido de ambos. Dessa forma, para ocorrer o salto, para

surgir  a  questão,  conforme  comentado  anteriormente,  é  necessário  existir

previamente uma base. Ele explica do que se trata essa assimetria, esse elemento

novo inserido na conversa: 

[...] a linguagem é a própria relação transcendente, revelando que o espaço
da comunicação é essencialmente não-simétrico, que existe uma espécia
de curvatura desse espaço que impede a reciprocidade e produz  uma
diferença absoluta de níveis entre os termos que devem comunicar [...].
(BLANCHOT, 2001, p. 104)
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O autor não supõe que essa dissimetria seja algo que é falado de cima para baixo e

sim, que a linguagem verbal possa ocorrer em âmbitos igualitários, uma vez que

aquele que fala pode responder ao outro que pergunta, assim tanto  um como o

outro estão em um mesmo plano de conversação.  “A palavra afirma o abismo

existente entre ‘eu’ e ‘outrem’ e ela ultrapassa o intransponível, mas sem aboli-lo

nem diminui-lo.” (BLANCHOT, 2001, p. 114). O autor remete ao que seria o próprio

exercício da fala em que ambos interlocutores possam trazer seus conhecimentos e

questões em posição de igualdade, embora desiguais entre si, no sentido de que

são diferentes e carregam suas identidades plurais. 

Chega-se  então  ao  encontro,  ao  diálogo  entre  o  artista  e  o  outrem,  que  na

residência pode ser com um outro artista, mas principalmente com aquele que está

na posição de interlocutor. Pode-se elucubrar algumas situações possíveis de como

irão se desenrolar esses diálogos no acompanhamento crítico. Pode ocorrer uma

conversa em que não há nenhum confronto e nada ou pouco se desenvolve. Seria

um falar sem ouvir, um assistir sem falar. Assim, se estabelece uma situação pouco

producente. Também pode se desenrolar uma situação de imposição daquele que

fala e pergunta àquele que responde, no qual uma verticalidade se estabelece. Um

dos lados da conversa,  principalmente o artista,  se sentirá de alguma maneira

confrontado pela imposição das ideias do outro, que toma a posição ou o lugar de

mais experiente, ou daquele que se julga possuidor da verdade. Uma situação que

pode  ser  desconfortável  para  alguns  artistas,  enquanto  outros,  podem

compreender como sendo um diálogo desafiador, mais do que ameaçador. Poderá

ocorrer  também,  uma  conversa  plural,  alternando  situações  de  confronto  e

concordância, sem que ela se desenvolva para uma imposição de referências de um

sobre  o  outro.  É  possível  intuir  que  nesse  diálogo  ocorrerá  a  troca  de

conhecimentos entre ambas as partes, pois cada um traz à conversa o componente

“estranho”  de  que  fala  Blanchot,  só  que  para  haver  essa  troca,  antes,  deve-se

estabelecer uma permeabilidade, uma abertura à compreensão, estar disponível e

atento para ouvir o outro. Algo que na teoria pode parecer simples e fácil de ser
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realizado, mas que na prática não o é.

Paula Borghi comenta a partir de suas experiências sobre essa última situação de

troca estabelecida no diálogo entre interlocutor e artista e que nem sempre ela

ocorre  de  forma  plural,  como  nesta  última  situação  citada  por  Blanchot.  Ela

também acrescenta a importância da empatia como parte constituinte do processo

de troca nas relações estabelecidas na residência:

Entendo que a troca tem que ser feita dos dois lados. Não existe troca
só  de  um lado;  isso  é  outra  coisa.  Então,  nem sempre  é  possível
trocar. É como a amizade, o namoro etc. São relações de afeto que
precisam estar acordadas entre os dois lados. Não adianta nada eu
passar dias com um artista se ele não está querendo trocar comigo, e
vice-versa. É preciso rolar uma empatia, porque sem a empatia com o
outro não adianta a quantidade de tempo, pois não vai haver troca. É
tipo a diferença entre ver e olhar, ouvir e escutar, sabe?212

Sergio Basbaum também comenta sobre suas experiências enquanto interlocutor

no  Ateliê  Aberto e  a  importância  de  conferir  à  conversa  uma  situação  de

horizontalidade,  em que cada participante traz suas informações  e desenvolve

argumentos: 

É uma experiência muito rica, é uma aventura. É preciso procurar
tirar  seu  ego  da  reta  e  torcer  pelo  artista,  pelo  resultado  e  pelo
encontro do resultado com o espectador, com o espaço expositivo –
seja  qual  for.  Inclusive,  acho  que  é  preciso  acreditar  muito  no
processo transformador da arte, também. É preciso ouvir, é preciso
construir o diálogo colocando-se sempre numa relação de igualdade,
nunca na posição de professor ou qualquer coisa semelhante. Isso
não existe. Para o interlocutor, o melhor retorno é contribuir para o
voo de artista, para que ela ou ele alcancem uma autonomia poética
e uma potência próprias.213

 

Para discutir um pouco mais sobre como se constituiria esse diálogo anteriormente

referido é possível seguir na explicação de Blanchot (2001) sobre como se dão as

relações entre os seres. O autor explora três conjuntos de relação, no primeiro, há

212 BORGHI, P., 2016.
213 BASBAUM, S., 2016.
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um esforço  de  adequação  e  identificação  em torno  de  uma mesma ideia,  na

construção  de  uma  única  verdade,  em  que  cada  um  faz  parte  do  conjunto,

mantendo as suas identidades. “Esta relação pode ser instrumental ou objetiva,

quanto tento servir-me dela como de um objeto, ou simplesmente estudá-la como

um tema de saber e uma questão da verdade.”  (BLANCHOT,  2001,  p.  121).  No

segundo, há uma relação de desejo em que as ideias são próximas e se fundem:

“[...] é uma relação de coincidência e de participação, obtida às vezes por métodos

de imediação. O Eu e o Outro perdem-se um no outro [...] (BLANCHOT, 2001). Por

último ele sugere uma relação que não visa a unidade e sim a estranheza entre as

partes. Como se cada indivíduo da relação deixasse de lado o seu “eu” ou ego, e

propusesse uma conversa,  um diálogo,  um pensamento construído a partir de

aspectos estranhos a cada um, sem necessariamente chegar a um denominador

comum ou uma concordância. Ele explica como se trata essa relação: 

Quando Outrem me fala, ele não me fala como eu. Quando eu me dirijo
ao Outro, eu respondo àquilo que não me fala de nenhum lugar, separado
então dele  por  um corte  de  tal  ordem,  que ele  não forma nem uma
dualidade nem uma unidade comigo. É esta fissura, esta relação com o
outro que nós ousamos caracterizar como uma interrupção de ser, [...] há
um intervalo que não seria nem do ser nem do não-ser e que carrega a
diferença da palavra, diferença que precede todo diferente e todo único.
(BLANCHOT, 2001, p. 123)

 

Após a explanação, pode-se pensar que a terceira relação, sugerida por Blanchot,

seria uma situação interessante a ser desenvolvida entre o artista residente e o

acompanhamento crítico, porque essa relação vai ser constituída como um espaço

novo, um lugar que abriga os conceitos novos que ambos apresentam no encontro.

Um diálogo construído por ambas as partes da conversa. Ao mesmo tempo,  será

neutro no sentido de que ambos vão se libertar de seus assuntos pessoais para

formular um pensamento,  um espaço dialógico.  Uma relação formada por um

conjunto  de  perguntas,  frases  e  silêncios  ou  “interrupções”  em  que  mais

importante  do  que  formular  respostas,  seja  propiciar  o  próprio  diálogo.  Uma

conversa filosófica, pois além de formular perguntas, traz respostas acompanhadas
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de novas incertezas e questionamentos. 

Nas  palavras  de  Blanchot  (2001,  p.  126):  “[...]  dizendo mais  simplesmente:  ao

responder a esta relação outra – relação de impossibilidade e de estranheza – da

qual eles fazem a experiência quando falam [...]”.  Nesse sentido,  o falar seria a

construção de um diálogo em que cada um contribuirá com sua parte na reflexão,

que terá seu início na residência artística, frente aos acontecimentos originados

naquele espaço delimitado pelo lugar e o tempo da estadia.

Nesse caso, retomando um aspecto contraditório da acepção acompanhar, em que

o  seu  antônimo  seria  discordar e  atrapalhar,  poderia  se  pensar  esse

acompanhamento como uma discussão em que diferentes pontos de vistas surgem

ao diálogo? Seria interessante ao artista que o crítico apenas concordasse com

todas as suas ideias e pensamentos? Seria possível  desenvolver essa relação de

terceiro tipo, de que fala Blanchot, se o diálogo entre artista e interlocutor não

fosse constituído também por discordâncias? 

É importante deixar claro que este “discordar” não deveria estar inserido em uma

disputa de afirmação de egos  e  sim,  visando a  construção do diálogo em sua

possibilidade de estranhamentos tanto quanto de reflexões. Muito menos, fazer

com que o crítico ou curador se coloque em posição de “atrapalhar” as ideias e o

andamento dos projetos do artista. Trata-se de uma relação bastante delicada, sem

dúvida, e que Basbaum explica com propriedade os caminhos pelas quais ela pode

se tornar dialógica: 

Para  o  interlocutor  é  preciso  saber  estar  à  disposição  do  artista
quando  ele  precisa  de  você.  Para  o  artista,  por  outro  lado,  é
oportunidade de ter um feedback constante, ou sempre que se fizer
necessário – mesmo que seja para recusar aquilo que o interlocutor
eventualmente possa propor, porque artista em geral já é uma pessoa
que virou artista porque resiste, resistir é o seu negócio; então também
é interessante ter alguém a quem resistir, ou que ofereça em alguns
momentos uma contra-resistência. Essa relação pode ser muito rica
quando dá certo.  Dá um suporte dialógico ao processo criativo – e
falar  sempre  ajuda  a  clarear  as  ideias  e  as  intuições  –,  e,  para  o
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curador  e/ou  crítico,  ensina muito  sobre  o  que  é  a  aventura  do
artista.214   

A artista e professora Elida Tessler (2016,  p. 330) considera que o diálogo entre

artista e acompanhamento crítico pode propiciar um pensamento conjunto: “[...]

não vejo como considerar um diálogo sem seus impasses. Os diferentes pontos de

vista  abrem espaço para  a  conversa  e  para  a  construção do pensamento.”  Ela

complementa com uma importante constatação tanto de quem já foi residente

como  de  quem  realizou  acompanhamento  aos  residentes  do  Programa  Bolsa

Pampulha:  “Creio que o mais  importante para um artista que se encontra em

residência em um contexto diferente do seu habitual é encontrar pessoas dispostas

a conversar.” Esclarecendo que essa “escuta” que fica subentendida na conversa da

qual ela fala, não apenas é “essencial” à posição em que o artista se encontra, como

Tessler também acredita que é importante possibilitar uma escuta às “questões”

que o próprio “trabalho coloca.”  Para descobrir quais perguntas são possíveis a

partir do trabalho dos artistas residentes, ela utilizou uma metodologia própria no

Programa Bolsa Pampulha em que foram utilizados o Livro das Perguntas de Pablo

Neruda e o livro Exercícios de Estilo de Raymond Queneau, trabalhando com eles

conceitos e formas de apresentação. A experiência de Tessler parece atuar indo ao

encontro  do  que  seria  essa  conversa  dialógica  e  construída  por  ambos

participantes, da qual Blanchot propõe.

Quando realizou o acompanhamento crítico dos residentes na sexta edição do Red

Bull Station, assim como na terceira edição do Ateliê Aberto, na Casa Tomada, a

curadora Paula Borghi traz um depoimento sobre suas experiências na construção

de uma relação dialógica com os artistas:

Mês passado eu fiz uma exposição com Thiago Honório e Rodolpho
Parigi  [no  Espaço  Saracvra],  ambos  artistas  ex-residentes  da  Red
Bull, eles me revelaram uma coisa que foi muito legal. O Thiago disse
que foi a partir do meu acompanhamento que ele conseguiu – pela

214 Ibidem
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primeira vez em muitos anos – realizar um trabalho sem pré-projeto,
de forma mais livre e conforme o desenrolar dos acontecimentos. E o
Rodolpho me disse que a Fancy nasceu muito pelo estímulo que dei a
ele  para  sair  da rotina do ateliê  de  pintura e se  abrir  para  novos
caminhos. Daí, quando “você” escuta isso… poxa, é muito bom!215 

Na posição tanto de artista como de curadora, Ribas216 explica quais as intenções de

propor uma relação dialógica no Pedregulho, em que subsequente a isso seriam

discutidas  as  noções  de “subjetividade/identidade”  da  função de cada  posição

ocupada no diálogo: 

A  ideia  de  que  uns  poderiam  aprender  com  os  outros  era
fundamental.  A  ideia  de  que  existiam  muitos  acessos  diferentes
àquele  lugar  e  dar  voz  às  diversas  versões,  acessos,  experiências,
conhecimentos  a  partir  de  uma  iniciativa  que  hoje  vejo  como
transversal foi muito importante para incitar novas formas de criar.  

Vale trazer as análises de Lisette Lagnado  (2006)  quanto à sua experiência no

Programa Bolsa Pampulha. A crítica e curadora julga tratar-se de uma situação

muito complexa apresentar caminhos entre as incertezas, dúvidas e oscilações no

processo de busca pelo qual o residente está inserido, quase que uma interferência

precoce. E mais adiante ela complementa: 

Talvez, além de fornecer uma bibliografia de apoio (que tanto pode ser o
nome  de  um  fotógrafo  como  de  um  romance),  além  de  evidenciar
afinidades entre o que está sendo proposto e o que a história já cansou de
ver, talvez uma das mais secretas aptidões do “orientador” seja mesmo a
escuta e a pontuação do discurso do outro. (LAGNADO, 2006, p. 314)

 

Assim,  Lagnado  relaciona  a  conversa  do  acompanhamento  na  residência

semelhante a uma conversa entre paciente e analista, não quanto ao seu conteúdo,

mas quanto a sua formulação, em que há um processo de descobertas em que cada

um traz seus conhecimentos, sendo que um fala e o outro, escuta. 

215 BORGHI, P., 2016.
216 RIBAS, C., 2016.
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Lagnado (2006) lança ainda uma questão, o acompanhamento crítico não deveria

desvelar  questões  pessoais  do  artista  de  natureza  psicológica,  que  para  ela

deveriam ser resolvidas ou conversadas em outros campos, como a psicanálise, por

exemplo. Haveria, assim, entre interlocutor e artista uma situação semelhante ao

ambiente  formal  ou  profissional  em  que  ambos  deixassem  de  lado  sua  vida

particular e seus  problemas  externos,  comentando apenas assuntos  relativos  à

residência e ao projeto do artista.

Por outro lado, a arte contemporânea incorporou o sentido  arte-vida, sendo que

muitos artistas decidem acessar acontecimentos pessoais de sua trajetória, tanto

traumas  quanto  situações  interessantes,  curiosas,  inusitadas,  divertidas  e  toda

forma de inquietações,  transformando-as  em trabalhos.  Assim como fatos  que

permanecem  em  suas  memórias  e  relações  afetivas,  incluindo  aspectos  dessa

bagagem em seus projetos. Esse movimento do artista funciona como uma forma

de sanar, saciar, resolver, acalmar, discutir, provocar, atiçar, enfim, de algum modo

trabalhar  sentimentos  e  marcas  que  surgiram  em  decorrência  desses

acontecimentos  e  que  se  espelham na  percepção do outro.  Naquele  que  vê  e

estabelece  uma identificação  com esses  trabalhos,  que  se  reconhece  naquelas

situações apontadas ou representadas pelo artista. Surge então uma dúvida quanto

ao  acompanhamento  crítico  sugerido  por  Lagnado,  como  o  artista  omitiria  a

profundeza  desses  assuntos  e  acontecimentos  de  sua  vida  quando  estivesse

justamente tratando disso em seus trabalhos na residência?  E  por outro lado,

seguindo o raciocínio de Blanchot, seria possível articular uma conversa da terceira

espécie,  em que ambos  contribuem  para  construir  um  diálogo  reflexivo,  sem

abranger e incluir aspectos pessoais dos interlocutores? Não seria deixado de lado

informações relevantes sobre os processos? Sem dúvida,  questões pertinentes à

complexidade da interlocução. 

Lagnado (2006) também comenta uma passagem de Blanchot (2001, p. 33) que

coloca em questão qual seria a vocação de um mestre em relação aos seus alunos e

estabelece uma relação com o acompanhamento crítico: “O mestre, assim, não está
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destinado a aplainar o campo das relações, mas transformá-lo; não a facilitar os

caminhos do saber, mas antes de mais nada, a torná-los não apenas mais difíceis,

mas propriamente intransponíveis [...]”. 

Especificamente em uma residência  com foco em arte  contemporânea,  parece

previsível  que o artista terá interesse por uma orientação ou acompanhamento,

dependendo  do  caso,  que  propicie  uma  ou  várias  reflexões,  ou  seja,  uma

predisposição  em  seguir  por  caminhos  tortuosos,  utilizando  para  isso

questionamentos, pois acredita-se que o residente está em busca de formação. Não

mais a formação no sentido acadêmico,  do mestre com seus alunos,  mas uma

experiência  mais  pontual,  de  curta  ou  média  duração  a  respeito  de  um

determinado  recorte  em  sua  produção  ou  projeto  a  ser  realizado,  no  qual  o

processo está aberto e sujeito a mudanças. Afinal, a construção de uma conversa

que  proponha  uma  discussão  crítica  sobre  o  pensamento  do  qual  ele  está

desenvolvendo, no período da residência, pode ser altamente producente ao artista

se for conduzida por ambas as partes de modo isento e sempre respeitando os

assuntos ou situações de privacidade dos artistas.

Assim,  na  busca por responder as  questões  lançadas  anteriormente,  a  relação

dialógica  terá  como  base  a  produção  do  artista  e  a  bagagem  de  ambos  em

estabelecer relações com essa produção, livrando-se de julgamentos apressados ou

críticas superficiais. Esse seria o paradoxo, pois não seria uma crítica ao trabalho

do artista, que ainda nem está instaurado, e sim a construção de um diálogo crítico

formulado  por  ambos  os  integrantes  dessa  conversa.  Talvez,  a  função  desse

acompanhamento crítico seja a  construção de uma “interlocução” como sugeriu

Basbaum, que tem como objetivo proporcionar aos artistas que eles “alcancem

uma autonomia poética”217. 

Em relação à entrevista em formato de enquete, em que sugestões de respostas

eram previamente oferecidas aos entrevistados, a totalidade dos artistas afirmou

217 Ibidem
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que  não  achou  as  conversas  realizadas  com  o  acompanhamento  crítico

“desnecessárias” ou “equivocadas a respeito de seus projetos ou trabalhos”. Apenas

um deles  citou  que  no  seu  caso,  o  acompanhamento  “agregou  pouco  ao  seu

projeto”. E a maioria percebeu que houve uma “contribuição para a formação” deles

como artistas.  Ainda entre as respostas consideradas positivas e assinaladas de

modo  expressivo  na  enquete  estavam  as  seguintes  afirmações:  “apresentaram

referências teóricas e artísticas significativas”, “sugeriram aspectos coerentes com

meu trabalho ou pesquisa”, “foram bastante reflexivas e filosóficas”, “influenciaram

em alguns  procedimentos  de  trabalho”  e  “ampliaram a  visão quanto a  minha

produção”.  Esse  conjunto  de  respostas  demonstra  que  houve  um  nível  de

interlocução bastante satisfatório entre os artistas e os críticos / curadores. Um

terço dos entrevistados marcou a questão “apesar das discordâncias que tivemos,

[as conversas] foram proveitosas,”218 o que salienta que apesar dos diferentes pontos

de vista discutidos,  isso não representou um aspecto negativo aos residentes,  e

sim,  uma conversa  em  que  assuntos  mais  complexos  podem  ser  tratados  em

profundidade. 

Quanto  ao  formato  dos  encontros  entre  artistas  e  acompanhamento  crítico

sugeridos  como  opções  de  múltipla  escolha  na  enquete,  podem  ser  citados:

“palestras”, “conversas individuais”, “conversas coletivas”, “trocas virtuais”, “visitas

aos  ateliês  de  outros  artistas”,  “visitas  de  curadores  e  críticos  à  residência”,

“conversas  junto  ao  público  (open  studio)”  e  “passeios  ou  confraternizações

coletivas”. Assim, mais da metade dos entrevistados acreditam que as “conversas

individuais”  são  muito  significativas,  situação  seguida  pelos  “passeios  e

confraternizações  coletivas”,  que  somam a  metade das  respostas.  Em situação

semelhante, quase a metade dos respondentes assinalou que “visitas aos ateliês de

outros  artistas”  e  “conversas  coletivas”,  são  também  atividades  consideradas

interessantes no grupo entrevistado.  As palestras foram citadas unanimemente

como as de menor interesse, sendo assinaladas por apenas alguns residentes219. 

218 As perguntas, assim como as respostas, da enquete estão disponíveis no Apêndice C.
219 Ibidem
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Ainda  pode-se  apontar  que  na  enquete  uma  das  opções  de  resposta  não  foi

assinalada por nenhum dos residentes, “as conversas [com o acompanhamento]

foram esclarecedoras?”.  Isso demonstra claramente que a vocação principal  dos

programas  de  residência  não  é  oferecer  um  espaço  em  que  dúvidas  serão

esclarecidas,  semelhante ao ambiente de ensino. A função da interlocução está

mais próxima da troca, lançando mais questões e dúvidas, do que certezas. Moraes

(2009) levanta a questão em sua tese sobre o papel de formação das residências

para o artista e o que pode-se concluir é que ela está dissolvida nos processos de

criação, nos contatos feitos com outros artistas, nas conversas com o público, nas

visitas aos ateliês e exposições, na compreensão de uma nova cultura, mas também

nos embates decorrentes do diálogo com o interlocutor do programa, que pode

oferecer “referências teóricas” ou identificar aspectos na produção dos artistas que

nem eles mesmos tenham percebido ainda. 

Isso resume que de uma amostra aleatória, sem saber de antemão como haviam

sido as experiências de cada um dos artistas nas residências e como se desenvolveu

a relação deles com os críticos e curadores, fica claro que o diálogo entre residentes

e acompanhamento são expressivamente positivos. O oferecimento dessa prática

de interlocução dentro das residências,  suscita cada vez mais a valorização do

pensamento reflexivo e amplia as questões críticas que o artista vem realizando.

Isso eleva a residência como um espaço de debate sobre arte contemporânea e não

mais  apenas  como um lugar onde são  produzidas  obras.  Embora  estivesse  se

referindo  à  residência  artística  no  Pedregulho,  o  comentário  de  Ribas220

complementa essa ideia: “De maneira geral eu vejo que o projeto tem 'processos'

mais  interessantes  do que 'projetos'  (no sentido de obras)...  algo sobre o qual

podemos conversar em relação à temporalidade e (tipos  de)  produtividade de

residências artísticas.” 

A possibilidade que o residente dispõe de tempo para refletir sobre seus projetos e

ainda discuti-los com os integrantes do acompanhamento crítico na residência,

220 RIBAS, C., 2016.
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estabelece ainda outro fator social relevante. Conforme Cohen (2011, p. 22) explica,

comparando  contextos  muito  diferentes  do  existente  no  País,  em  que

historicamente  ações  culturais,  formação acadêmica,  “[...]  pesquisa,  exposição,

circulação,  publicação  e  coleção  de  arte  (pública  ou  aberta  ao  público)”  são

valorados pelo Estado e pela iniciativa privada,  com isso,  proporcionam que o

artista adquira um sentido de que ele “[...] tem uma função (histórica, econômica,

simbólica) a longo prazo [...]” o que acaba gerando “[...] um arcabouço para que os

artistas desde jovens sintam que são parte de um sistema e que devem, a despeito

das dificuldades, continuar.” Ela continua a seguir,

Quando não há, como é o caso do Brasil, um reconhecimento em níveis
micro e macropolíticos, do valor de pesquisa, da prática e da produção
artística,  os  jovens  que  investem  energia,  tempo  e  dinheiro  em  uma
formação, e na própria produção de sua obra,  não esperam que aquele
investimento um dia vá gerar uma estabilidade financeira. Para ser artista,
há que ter um outro emprego que pague as dívidas mensalmente. [...] O
problema  é  justamente  não  contar  com  a  valorização  simbólica  e
financeira  da arte como parte  constituinte do contexto  social  em que
estamos inseridos. (COHEN, 2011, p. 22)

 

Nesse  sentido,  os  programas  de  residências  que  investem  na  formação  e  na

reflexão  sobre  a  produção  material  e  intelectual  dos  artistas  contribuem  não

apenas a curto e médio prazos na trajetória profissional  deles,  mas ampliam a

importância do fazer artístico na sociedade, como gerador de material simbólico e

patrimônio cultural de um país, do qual comenta Cohen (2011, p. 23), vai “[...] além

do valor mercadológico do objeto de arte”. 
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Considerações finais

Conforme  apresentado  na  introdução,  esta  pesquisa  teve  por  objetivo  geral

compreender  os  aspectos  constituintes  da  residência  artística  diante  da

multiplicidade  de  programas  existentes.  Portanto,  foi  necessário  percorrer

caminhos que trouxessem informações históricas sobre sua formação e sobre os

diferentes desdobramentos da atividade. 

Na residência, o artista estará inserido em um local com a essência de um ateliê,

embora diferente do seu, e ao mesmo tempo, terá a noção de deslocamento, pois o

programa estará em outro bairro, cidade ou até outro país, exterior ao seu local de

origem.  Desse modo,  a residência  ocupa esse lugar híbrido entre as forças  do

íntimo inseridas em um ambiente externo. Por mais que o artista se desloque para

uma residência com a intenção clara de realizar um projeto específico, será quase

impossível não se “contaminar” pelo novo contexto.

Em síntese,  as  residências  sugerem  a  união  de  esforços  através  de  um  corpo

coletivo e propício ao diálogo, que tem como intuito proporcionar as condições

necessárias  ao ato criativo e seus processos artísticos.  Estes por sua vez,  estão

inseridos em uma localização específica e ocorrem em determinado período de

tempo.  Partindo-se  do  princípio  que  oferecer  espaço-tempo  têm  sido  a

característica principal  das residências artísticas,  desde as iniciativas pioneiras,

optou-se  por  aprofundar  esses  dois  conceitos,  espaço  e tempo,  trazendo  um

terceiro para análise, a interlocução. Este último conceito vem sendo exercido por

profissionais  específicos  que  possuem  uma  acentuada  atuação  intelectual

relacionada às questões de reflexão sobre arte contemporânea dentro do campo.

Foi  possível  constatar  que  no  Brasil  a  formação  dos  primeiros  programas  de

residências,  ofertados  na  forma  de  prêmios,  bolsas  e  intercâmbios,  seguiram

lógicas próprias de apresentação e foram se encaminhando para uma orientação



[296]

fortemente direcionada à arte contemporânea.  Esse aspecto tem sido um fator

determinante no processo seletivo de candidatos afinados a esta orientação, assim

como  na  própria  organização,  intenções  e  cronograma  de  atividades  que  são

desenvolvidos durante as estadias nos programas. Houve uma visível tentativa de

inserir  residentes  brasileiros  em  circuitos  “internacionais”,  tanto  por  meio  de

programas no exterior, como Festival Videobrasil, Residência da FAAP na Cité des

Arts e Bolsa Luiz Aranha, quanto em receber artistas estrangeiros, conforme foi

visto no Projeto Artist in Residence, Capacete e EXO. Outra característica que se

destaca, é que alguns programas sugerem que os artistas reflitam sobre as suas

proposições  de  pesquisa,  sem  necessariamente  exigir  resultados  materiais  na

forma de objetos e exposições durante ou após as estadias. Este é mais um indício

que  revela  a  vocação  à  arte  contemporânea  presente  em  muitas  residências.

Oportunizar deslocamento,  reflexão  e rede de contatos com outras instituições e

artistas, foram as palavras-chave desses primeiros programas.  

Fica evidenciado que possuir o direcionamento para a arte contemporânea é um

fator importante na definição de residências ou programas,  mais até do que o

conjunto  de  estúdios  ou  ateliês  oferecidos  para  práticas  específicas  em  sua

estrutura física. Essa orientação também reflete o interesse, por parte dos artistas,

em lançarem candidaturas para essa ou aquela instituição, programa ou projeto,

que tenha maior afinidade com suas pesquisas.

Um  dos  aspectos  mais  evidentes  constatados  nas  residências  em  arte

contemporânea é a possibilidade dos artistas estabelecerem diálogo não apenas

com seus pares,  mas com profissionais que oferecem diferentes abordagens de

contato  com os  residentes.  Em alguns  depoimentos,  parece  que  mais  do  que

usufruir de uma estrutura adequada ou confortável, o artista almeja produzir uma

reflexão  crítica  sobre  sua  produção  nas  residências,  aproveitando  para  isso  a

interlocução  desempenhada  por  profissionais  durante  o  acompanhamento.

Transparece que o artista visa, além da formação inerente ao processo, também

desenvolver uma prática dialógica que possa conduzir a novos questionamentos e
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metodologias sobre seus processos, suas produções ou projetos. Isso é um fator que

efetivamente  pesa  na  decisão  dos  artistas  quanto  à  escolha  por  programas

orientados e inseridos nas discussões sobre arte contemporânea.

Acrescido a esse aspecto, deve-se destacar que a interlocução do artista com outros

profissionais  da  área,  sejam  eles  artistas  estabelecidos,  teóricos,  professores,

críticos,  curadores,  gestores  de  outras  instituições,  como  galerias  e  centros

culturais, promove uma especificidade quanto às residências, pois elas oferecem

uma ampliação da rede de contatos pertencentes ao sistema da arte. 

Essa possibilidade de interagir intelectualmente não apenas com outros residentes,

mas  principalmente  com  convidados  externos  ao  programa,  ou  contratados

especificamente  a  cada  edição  para  realizar  o  acompanhamento,  sugere  dois

aspectos  importantes.  Primeiro,  indica  que o  artista  selecionado pelo  prêmio-

residência, ou mesmo aquele que lança uma candidatura, visualiza no programa

que oferece essa interlocução um maior comprometimento com as questões da

arte  contemporânea.  Uma vez  que as  conversas  sugerem um aprofundamento

proposital  dessas questões.  Segundo,  que os contatos estabelecidos nessa rede

podem vir a se repetir em outras bases. Assumindo desde relações amigáveis até

parcerias em exposições, publicações, bienais, projetos e novas residências. Este é o

fator de legitimação mais pronunciado dos programas que oferecem essa prática

dialógica. O que se observa nos levantamentos feitos durante a pesquisa é que há

uma recorrência de artistas que renovam parcerias posteriores com críticos ou

curadores  convidados  das  residências.  Podem  ser  citados  dois  exemplos  que

ocorreram após as edições da Red Bull Station: Thiago Honório foi convidado por

Paula Borghi a participar de uma exposição no Espaço Saracvra, assim como Maura

Grimaldi  e Julio Parente tiveram trabalhos expostos em uma mostra na Zipper

Galeria221, com curadoria de Fernando Velázquez.

221 Disponível em: <http://dasartes.com.br/agenda/periscopio-zipper-galeria/> Acesso em: 20 jul. 
2016.

http://dasartes.com.br/agenda/periscopio-zipper-galeria/
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Evidentemente que não há garantias de que ao participar de um programa de

residência com acompanhamento, o curador convidará os residentes com os quais

teve contato para realizar projetos futuros, e,  pode-se dizer, que muitos artistas

nem  têm  esse  objetivo  em  mente  ao  enviar  propostas  e  candidaturas  aos

programas. 

É  importante ressaltar  ainda,  que muitos  programas  de  residências  convocam

críticos e curadores para o processo seletivo de futuros residentes no qual  são

avaliados portfólios e propostas enviados pelos artistas. Isso amplia a visibilidade

deles dentro do campo, ainda mais nos casos de artistas em início de trajetória

profissional ou afastados dos principais centros culturais do País. 

Além do caráter de formação, os programas de residência também são espaços de

legitimação,  uma  vez  que  promovem  indiretamente  a  inserção  de  artistas  no

circuito expositivo de galerias, mostras e bienais, alavancando o desenvolvimento

de suas carreiras profissionais. Principalmente, naqueles programas que oferecem

acompanhamento processual e conversas com curadores, críticos, artistas e outros

agentes culturais externos aos programas.

Assim,  foi  possível  constatar  que  os  artistas  ganham  maior  visibilidade  ao

participar  de  residências.  Por  outro  lado,  dependendo  de  como  se  efetiva  a

condução daquele que exerce o acompanhamento,  seja curador ou crítico,  esse

também pode ampliar a sua inserção no circuito da arte, passando a ser convidado

para  proferir  palestras,  participar  de  processos  seletivos,  redigir  textos  de

apresentação de exposições, desenvolver curadorias, ministrar cursos sobre suas

experiências,  publicar  livros  e  artigos  em  revistas.  A  carreira  profissional  de

curadores  que  atuam  no  acompanhamento  em  residências  também  pode  ser

beneficiada, pois será uma oportunidade de dedicação às suas pesquisas, além de

estabelecer  contato  com  ideias  emergentes  e  projetos  de  diversos  artistas,

concomitante às residências.
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Sem dúvida, aos olhos de curadores e críticos, a experiência na residência trata-se

de uma oportunidade única para ter  uma compreensão mais  profunda com o

pensamento do artista e seus trabalhos. Velázquez222 explica que os residentes na

Red Bull Station encontram-se em distintos “estágios de formação” e “trajetórias”

individuais, assim no seu entender “[...] o acompanhamento deveria estimular o

artista a reconhecer as questões-chave de sua pesquisa [...]” e propiciar a eles que

encontrem  metodologias  próprias.  “Isto  necessariamente  redunda  no

aperfeiçoamento e densidade do trabalho.”223 Com certeza,  isso inclui  repensar

uma série de pontos de vista por parte de quem está diante da produção do artista.

Aquele que ocupa a posição de interlocutor também precisa colocar em prática

teorias,  tanto  quanto  experimentar  suas  metodologias,  conforme  foi  visto  no

exemplo  de  Ana  Luisa  Lima.  O  que  pode  gerar  embates  positivos  ou  até

desconcertantes.  A residência, em muitos casos, representa o percurso por novos

trajetos,  em que,  não se conhecendo o terreno e seus  atalhos,  é permitido se

perder,  errar  caminhos  e  recomeçar a  caminhada assimilando os  desvios  e  os

obstáculos enfrentados.   

Em relação à pergunta lançada na introdução, sobre quais as apresentações que os

encontros  assumem  durante  a  interlocução  nas  residências,  esta  pesquisa

demonstrou  que  existem  diversos  formatos,  sendo  que  alguns  ganham  a

preferência da maioria dos residentes, como por exemplo, as conversas individuais.

Essa  opção  de  resposta  é  contraditoriamente  seguida  por  “Passeios  e

confraternizações coletivas”, o que indica que as duas possibilidades são atraentes

aos residentes,  momentos de discussão mais  aprofundada sobre seus projetos,

alternando com situações mais lúdicas em um ambiente voltado à diversão. Outras

duas  possibilidades  de respostas,  “Visitas  aos  ateliês  de artistas”  e  “Conversas

coletivas”,  foram  também  assinaladas  pelos  entrevistados  como  possibilidades

interessantes  de  diálogo.  A  resposta  que  menos  apresentou  interesse  pelos

residentes,  foram as  “Palestras”,  que podem ser tanto deles  mesmos,  como de

222 VELÁZQUEZ, Fernando. Depoimento: 12 de dezembro de 2016. Entrevista à B. Rupp. Apêndice D.
223 Ibidem
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outros  convidados  do  programa.  Esse  conjunto  de  apresentações,  ou  melhor,

possibilidades de encontros,  demonstra que o compartilhamento de ideias, seja

individualizado com os interlocutores  ou em conjunto com o grupo,  soa mais

produtivo  aos  artistas  do que o sistema de  “conferência”,  em que se  assiste  a

apresentação das ideias de outra pessoa em silêncio, caracterizando um monólogo.

Assim,  a  interlocução,  pode ter  um caráter mais  voltado à  interação entre os

participantes da residência do que modelos de fala demasiadamente expositivos.

Cristina Ribas224 sugere, que existem diversos modos de pensar “esse diálogo” e ela

acredita que esse encontro com o outro, pode partir inclusive “[...] de processos

artísticos (e políticos, e sociais)”, como um modo de qualificar as trocas que “[...]

acontecem de várias maneiras [,]  não unicamente verbais e discursivas” com as

quais  se  costuma  associar  um  diálogo.  Ela  ainda  complementa:  “[...] que  é

importante observar as diversas ‘passagens’ que acontecem, tanto entre linguagens

como naquilo tudo que é pré-individual, pré-verbal e pré-discursivo… Acho que

isso tem a ver com a noção de ‘acompanhamento’ [...]”. Essa situação apontada por

Ribas é fundamental para pensar o que cada participante traz de saberes ao diálogo

e de  que  modo os  encontros  durante  os  processos  de  interlocução podem se

desenvolver. Esse parece ser o maior desafio de quem realiza a interlocução.

Apesar  da  produção  em  arte  contemporânea  primar  pela  reflexão,  esse

pensamento  com  caráter  acentuadamente  crítico  proposto  na  forma  de

interlocução ofertada aos artistas em algumas residências, sem dúvida se tornou

um diferencial entre as propostas existentes, diferenciando-se das pioneiras. Não

por acaso, um número maior de programas de residências lançados recentemente,

levando em conta apenas os últimos cinco anos no País, oferecem cada vez mais

acompanhamento crítico/curatorial aos residentes. Essa presença da interlocução,

tem  demonstrado  que  esse  aspecto  nem  pode  ser  considerado  apenas  um

diferencial, mas mais do que isso, funciona como uma “atribuição de qualidade” ao

espaço.  

224 RIBAS, C., 2016.
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De qualquer forma, assim como há diferentes possibilidades de encontros,  que

podem ser estabelecidos nas residências, a prática da interlocução crítica também

assume  diferentes  desfechos,  como  foram  vistos  nos  exemplos  pesquisados:

montagem  de  exposições  com  trabalhos  e  processos  ao  final  da  estadia;

publicações  contendo  imagens  das  propostas  dos  residentes  “costuradas”  por

textos críticos; seminários abertos ao público com mediação do acompanhamento;

oficinas  direcionadas  a  crianças  ou  públicos  específicos;  projeção  de  filmes;

leituras e discussões em grupos; produção de documentários; enfim, uma série de

situações no qual se percebe que a crítica aos trabalhos não é realizada a posteriori,

após a instauração dos objetos ou trabalhos, distante da presença dos artistas. E

sim, é uma crítica compartilhada e construída durante os processos de interação e

criação, dentro do próprio processo de constituição do pensamento artístico.

Se diversos trabalhos e proposições de artistas forjaram deslocamentos da arte para

fora das instituições no intuito de ocupar ambientes externos, outros modos de

uso  e  formas  expositivas,  como  a  arte  ambiental,  land  art,  ações  públicas,

performances,  instalações,  body  art  e intervenções  site-specific,  pode-se

conjecturar que a crítica acompanhou esses deslocamentos. Em alguns programas

de  residência  orientados  à  arte  contemporânea  essa  situação  parece  bastante

evidenciada, uma vez que a atitude dos críticos não será mais daquele que analisa a

produção  do  artista  redigindo  um  texto  a  partir  dos  trabalhos  prontos  e

apresentados na exposição, ou seja, uma análise posterior a instauração poética

das  obras.  Esta  pesquisa  indica  que  nos  programas  de  residências  ocorre  a

formação de uma interlocução crítica, que tem como base o pensamento tanto do

artista quanto daquele que ocupa o lugar do crítico (curador, professor, teórico ou

artista), mas ambos possuem a compreensão de que o foco do diálogo reside nos

projetos, processos e produções do artista. É importante realçar que não se trata de

uma  criação  conjunta  ou  uma  coautoria.  Pode-se  afirmar  que  apenas  a

interlocução que se estabelece é compartilha, sendo construída por ambos em uma
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“conversa do terceiro tipo” (BLANCHOT, 2001), ou seja, cada um traz ao diálogo

elementos “estranhos”, desconhecidos, inusitados.

Essa  conversa acontece em um determinado espaço,  fisicamente oferecido pelo

programa de residência. No entanto, ele também é definido por ambos, artista e

crítico. Isso porque os limites vão sendo estabelecidos conforme os assuntos vão

sendo apresentados, discutidos, questionados e assimilados. Apenas depois de se

conquistar  uma  permeabilidade,  ou  a  “porosidade”  como cita  Lissovsky225,  na

interlocução  crítica,  é  que  podem  ser  acessados  os  pensamentos  e  as  trocas

intelectuais. É a partir desse momento que são geradas as singularidades. 

O espaço que a interlocução ocupa não costuma ocorrer de forma fácil, apressada e

sem  embates,  mas  quando  ela  consegue  se  estabelecer,  alcança  o  momento

oportuno,  o  kairos do tempo presente (COMTE-SPONVILLE,  2006),  e,  afinal,

atingir  a  consciência  dos  próprios  processos  artísticos  parece  ser  ao  artista,  a

melhor forma de compreender o (ser)tempo presente.

225 LISSOVSKY, M. A descoberta da porosidade. In: LEMOS, B.; RIBAS, C. (Org.). Pedregulho: 
Residência Artística no Minhocão. Rio de Janeiro: Instituto Cidades Criativas / ICC, 2010. 
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Apêndice A

LISTAGEM DE RESIDÊNCIAS, PROGRAMAS E PRÊMIOS
Referência Brasil – 2016 (atuação entre 1980 – 2016)

Obs. 1: lista obtida com informações de diversas fontes. 
Obs. 2: Nem todos os espaços/instituições/programas são orientados especificamente 
para a arte contemporânea ou possuem uma programação continuada de residências 
artísticas. 

1. Prêmio Festival Videobrasil (São Paulo – SP) Prêmio revertido em uma 
residência internacional ou nacional, desde 1988.

2. Residência Artística da FAAP (São Paulo – SP / Paris – FR) desde 1997.
3. Projeto Artist in Residence – Institut-Goethe + Torreão (Porto Alegre – RS) 

entre 1997 – 2008.
4. Ateliê Aberto (Campinas – SP), desde 1997.
5. Capacete Entretenimentos (Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP) desde 1998.
6. Alpendre (Fortaleza – CE). De 1999 a 2012.
7. Instituto Sacatar (Ilha de Itaparica – BA) desde 2000. 
8. Bolsa Luiz Aranha – Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre – RS) prêmio 

revertido em uma residência internacional ou nacional. De 2001 a 2015.
9. Casa da Grazi – Centro de contracultura de São Paulo (SP), de 2001 a 2003.  
10. Programa Bolsa Pampulha – MAP (Belo Horizonte – MG) desde 2003.
11. Espaço da arte (Bom Princípio – RS) Rede com forte atuação nas comunidades. 

Ênfase em educação, teatro e dança, desde 2004. 
12. Casa das Caldeiras (São Paulo – SP) Centro cultural desde 2005.
13. Terra Una – Interações Florestais (Fazenda Soberbo, Liberdade – MG) desde 2007. 
14. Labmis – MIS/SP (São Paulo – SP) Programa de residência artística desde 2008.
15. LAB Verde (Manaus – AM) desde 2008.
16. Red Bull Station (São Paulo – SP) desde 2009.
17. Casa Tomada (São Paulo – SP) desde 2009.
18. Marginália + LAB. (Belo Horizonte – MG) entre 2009 – 2010. 
19. Pedregulho – Residência Artística no Minhocão (Rio de Janeiro – RJ) 2009-2010. 
20. Ja.Ca. (Liberdade – MG) desde 2010. 
21. AT | AL| 609 (Campinas – SP), programas de residência de 2010 a 2013.
22. Pensamento Tropical (Itacaré – BA), desde 2010.
23. Prêmio Pipa (Rio de Janeiro – RJ) desde 2010.
24. Espaço Fonte (Recife – PE) entre 2011 – 2015.
25. Barracão Maravilha (Rio de Janeiro – RJ) desde 2011.
26. Estúdio Lâmina (São Paulo – SP) desde 2011. 
27. Phosphorus (São Paulo – SP) desde 2011.
28. Nuvem – Estação Rural de Arte e Tecnologia (Visconde de Mauá – RJ) desde 2011.
29. Lote 24hs (São Paulo – SP) Atualmente na Casa do Povo. Edições: Lote#1 (2011-

2012), Lote#2 (2012-2013), Lote#3 (2013-2014) e Lote Osso (2015-2016). 
30. Inhame (Rio de Janeiro – RJ) 2011.
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31. Residência Artística Vale do Arvoredo (Morro Reuter – RS) ligado ao grupo de 
teatro Caixa do Elefante. Desde 2011. 

32. Jardim do Hermes (São Paulo – SP), desde 2011.
33. Plataforma Lastro (Rio de Janeiro – RJ) 2011.
34. Centro Cultural São Paulo (São Paulo – SP) desde 2012.
35. Residência Artística da FUNDAJ + CCBNB (Recife – PE) desde 2012.
36. Pivô Galeria (São Paulo – SP) Programa de residências desde 2012.
37. São João (São José do Vale do Rio Preto – RJ), desde 2012.
38. Residência Paulo Reis no Ateliê Fidalga (São Paulo – SP) 2012.
39. Casa de Tijolo (São Paulo – SP) 2012.
40. Residência Artística na MauMau (Recife – PE), 2012.
41. Casa Selvática (Curitiba – PR) desde 2012.
42. Ateliê Coletivo 2e1 (São Paulo – SP), programas de residência de 2012 – 2014.
43. O Emcomodo (Belo Horizonte – MG) 2012, Festival de Inverno – UFMG.
44. Barraco#55 (Rio de Janeiro – RJ) desde 2013.
45. O Cerca (Congonhas – MG) desde 2013. 
46. Subterrânea (Porto Alegre – RS). Programa de residência Vetor – 2013. 
47. Despina (Rio de Janeiro – RJ) Programa de Residências desde 2013.
48. Elefante Cultural (Brasília – DF) desde 2013.
49. RED Studios (São Paulo – SP) desde 2013.
50. Bolsa ICCo/ SP Arte (São Paulo – SP) desde 2013.
1. ArtRio Prêmio Foco – Bradesco (Rio de Janeiro – RJ), desde 2013.
2. Alto Residency (Alto Paraíso – GO) desde 2013. 
3. Baró Residency (Galeria Baró – galpão) 2013-2014.
4. Paço das Artes (São Paulo – SP) Programa de residência artística desde 2014.
5. Rural.Scapes (São José do Barreiro – SP) desde 2014.
6. Videoresidência na Galeria Mamute (Porto Alegre – RS). 2014.
7. Gambiarra Favela Tech (Rio de Janeiro – RJ), Residência Artística Tecnológica, 

Galpão Bela da Favela da Maré, desde 2015.
8. Casa na Ilha (Ilhabela – SP) desde 2015.
9. Teatro da Laje – Residência Artística – Vila Cruzeiro (Rio de Janeiro – RJ), 

desde 2015.
10. FotoAtiva (Belém – PA) Programas de Residências desde 2015.
11. Espaço Cultural Chão SLZ (São Luiz do Maranhão) desde 2015.
12. Prainha Residência Artística (Itanhaém – SP) desde 2015. 
13. Casa Tamarindo (São Paulo – SP) desde 2015.
14. Coletivo Aparelho (Belém do Pará – PA) desde 2015.
15. Programa de Residência Artística EAV Parque Lage (Rio de Janeiro – RJ) desde 2015.
16. Casa na Ilha (Ilhabela – SP) desde 2016.
17. Galeria Península (Porto Alegre – RS) desde 2016.
18. Casa Comum (Rio de Janeiro – RJ) desde 2016. 
19. Arapuca (Conde – PB) desde 2016. 
20. Programa de residência no Saracura (Rio de Janeiro – RJ) desde 2016.
21. Uberbau_house – pesquisa em arte contemporânea (São Paulo – SP) desde 2016.
22. Programa Independente MASP – PIMASP (São Paulo – SP) desde 2016.
23. Curador Residente na biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

(Rio de Janeiro – RJ), desde 2016.



[314]

1. RESIDÊNCIA ARTÍSTICA FAAP

Local: Centro de São Paulo – SP Relacionada aos cursos de Arquitetura e Arte da 
Faculdade FAAP – Fundação Armando Alves Penteado
Funcionamento: Desde 2004 – 1ª edição (duas edições por ano, 1º e 2º semestres)
Estrutura física: Edifício Lutetia de 1920 com 8 andares, reformado. Possui 10 estúdios 
(sala de trabalho / convivência / cozinha aberta e quarto / banheiro), salas expositivas, de 
reuniões e projeções, além de um ateliê coletivo.
Objetivos: Receber 10 artistas a cada edição. 
Contexto local: Inserida no centro urbano da capital. 
Período da residência: De dois a seis meses. 
Abrangência: Internacional
Organização:  “A  Residência  Artística  da  FAAP  tem  capacidade  para  receber,
simultaneamente,  até  10  artistas,  nos  apartamentos  individuais  dotados  de  cozinha e
banheiro privativos. Além disso, o edifício oferece toda a infraestrutura necessária para os
moradores: segurança 24 horas, lavanderia e almoxarifado, sala de convivência e uma sala
de múltiplos usos, podendo ser utilizada como ateliê coletivo, sala de reuniões e projeções.
A Residência foi concebida, originalmente, nos moldes da Cité des Arts, em Paris, com
quem a FAAP também mantém convênio, e que hospeda anualmente artistas e criadores
de todo o mundo.

Para participar do processo de seleção, o candidato a um dos estúdios do Edifício Lutetia
deve encaminhar o projeto que pretende desenvolver em São Paulo, documentos como o
regulamento,  carta de recomendação,  currículo,  portfólio e a ficha de inscrição.  Além
disso,  deve apresentar uma proposta de interação com os alunos  e os  professores  da
Fundação, uma vez que a Residência Artística FAAP também tem como objetivo promover
a troca de experiência dos residentes com a comunidade artística paulista e ampliar as
trocas  entre  a  comunidade  FAAP.  Essa  interação  acontece  por  meio  de  palestras,
workshops, parcerias, entre outras atividades.”
Resultado:  Open studios (os artistas abrem seus estúdios para visitação, apresentando
seus processos de trabalho e peças prontas), exposição final com os residentes da edição
semestral e variações disso.
Benefícios: estrutura física gratuita durante o período, utilização dos ateliês e espaços
comunitários, equipe de ajuda na montagem das exposições, conversas e palestras com
artistas (internacionais). Não paga passagens e nem ajuda de custo. O residente necessita
pagar uma caução de R$ 1.000,00 na chegada.
Número de artistas: em torno de 10 artistas.
Critérios de Seleção: Júri seleciona os inscritos – não há divulgação dos nomes ou do
número de jurados.
Curadoria: não há ou não foi informado. Professores dos cursos da FAAP podem visitar, 
com os alunos, os estúdios dos artistas para trocar ideias.

2. Instituto Sacatar
Local: Ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos, Salvador – BA
Funcionamento: desde 2000 (primeiras residências em 2001)
Estrutura física: O terreno na ilha ocupa 9.000m², no “jardim se situam as duas casas e
demais  dependências.  A  casa  principal  tem  cinco  suítes,  uma  grande  cozinha,  uma
biblioteca e diversas outras salas,  por volta de um pátio central.  O lugar é bucólico; a
floresta por volta ainda abriga macacos saguis. Um resquício de mangue oculta a casa de
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seus 175m de praia pouco movimentada.” Ainda possui “cinco pequenas edificações por
volta do coqueiral:  uma para a administração,  uma oficina,  dois estúdios com jardins
internos e um estúdio elevado com vista panorâmica do mar.” 
Objetivos: 
“• Oferecer um lugar onde artistas possam conviver e criar;
• Facilitar a interação e a colaboração dos artistas com a comunidade;
• Aumentar a visibilidade e o impacto cultural da cidade e da nação onde atua o instituto;
• Estimular a arte que nos remete ao ponto onde a arte nasceu — ao silêncio profundo 
diante de toda a criação.”
Contexto local:  a ilha já foi frequentada pela elite rica de Salvador, hoje está caindo no
esquecimento, uma vez que esse grupo de pessoas está se deslocando para as praias do
litoral  norte do estado, mesmo assim possui 50.000 moradores. O instituto sugere um
estilo  de  vida  e  uma  prática  artística  mais  primitiva,  sem  a  necessidade  de  tanta
aparelhagem eletrônica ou alta tecnologia.
Período da residência: de seis a doze semanas (média 8 semanas = 2 meses)
Abrangência: internacional (“O Instituto Sacatar é a primeira residência internacional
para artistas estabelecida no Brasil e uma das maiores da América Latina.”)
Organização: o Instituto Sacatar oferece aos residentes moradia, alimentação e estúdios 
para propiciar um ambiente de trabalho, mais imersivo, mas não totalmente confnado, 
pois como eles mesmos sugerem, o ambiente ao redor é convidativo para a socialização. 
Resultado: não há nenhuma descrição que seja necessário um resultado, mas o instituto
solicita que seja colocado o logotipo deles em materiais impressos de trabalhos realizados
no período em que o artista  permaneceu  na  residência.  Também não há  exposições
individuais e coletivas, mas há descrição de vernissages e open studio ocorridas no Sacatar.
Benefícios: Moradia, local de trabalho, transporte local (ida e volta), passagens aéreas e
alimentação.  “Transporte aéreo entre seu aeroporto internacional  regional  e Salvador,
Bahia, Brasil;  uma suíte individual (quarto e banheiro);  um estúdio separado; todas as
refeições (com a exceção de sábado à noite, domingo e feriados).” Não há ajuda de custo.
“O Sacatar não oferece ajuda de custos aos premiados, sendo estes responsáveis por seus
gastos pessoais, transporte local e todo o seu material de trabalho”
Número de  artistas: 15  artistas  (ligados  à  dança,  música,  literatura,  artes  plásticas,
teatro)
Critérios de Seleção: devido ao grande volume de inscritos (mais de 500) o processo de
seleção ocorre de dois em dois anos, em duas etapas. Uma etapa inicial “cega”, avaliando
apenas o conteúdo das propostas, selecionando uma lista de candidatos. Esta lista será
avaliada  levando em consideração a  carreira  profissional,  idade e  outros  aspectos  do
candidato,  estabelecendo de 30 a 40 semifinalistas.  Estes serão entrevistados por uma
comissão formada pelos funcionários do Sacatar e sua diretoria, escolhendo, ao final, de 11
a 16  artistas /  ano.  “levando-se em consideração o espaço disponível,  a adequação das
propostas, as metas educacionais do Instituto, e a diversidade cultural dos selecionados.”
Há parcerias do Sacatar com outras entidades, CCSP, VídeoBrasil, Prêmio Pipa, etc. que
oferecem bolsas ou ajudas de custo.
Curadoria: não há
Capital:  Organização  não  governamental  e  sem  fins  lucrativos.  Fundada  por  dois
estadunidenses, Mich Loch e Taylor van Horne, que desejavam propiciar um local para
residências internacionais em um país ainda sem residências desse tipo. 



[316]

3. BOLSA PAMPULHA

Local: Belo Horizonte – MG
Funcionamento: desde 2003-2004 
Estrutura física: espaço expositivo, biblioteca, reserva técnica, jardim com projeto de 
Burle Marx 
Objetivos: o programa está aberto para jovens artistas em início de carreira profissional, 
que terão acompanhamento de artistas, críticos e curadores durante a residência. Ao final 
do período eles fazem uma exposição (inicialmente individual ou coletiva) e também é 
lançada uma publicação com o processo de pesquisa e as atividades desenvolvidas no 
período. Uma das contrapartidas atuais é o envolvimento em atividades com comunidades
locais.
Contexto local: inserido na cultura agitada da cidade
Período da residência: inicialmente era de 12-13 meses, mas atualmente é de 5 meses
Abrangência: nacional
Organização: edital, as propostas podem ser encaminhadas por correio dentro do prazo e
devem ser acompanhadas de currículo, portfólio, ficha de inscrição, comprovantes de 
documentos e contrapartida para a cidade de BH.  
Resultado: o artista deve participar dos encontros (residindo em BH), montar uma 
exposição ao final e oferecer uma atividade para a comunidade
Benefícios: espaço de trabalho em ateliê coletivo,  conversas com curadores,  críticos e
artistas, exposição final e publicação impressa. O artista recebe uma ajuda de custo de R$
1.600,00 mensais, totalizando 6 parcelas e mais R$ 5.000,00 para a realização do trabalho
da exposição final.
Número de artistas: 10 por edital
Critérios  de  Seleção:  um  comitê  formado  pelo  diretor  do  MAP  e  outros  quatro
convidados decidem pelos nomes. São avaliados, além do currículo e do portfólio, quatro
quesitos: qualidade, contemporaneidade, relevância estética e conceitual e originalidade.  
Curadoria: há acompanhamento, sendo cinco encontros dos artistas com a comissão 
julgadora (de críticos e curadores) e três encontros com artistas nacionais
Capital: público – estadual 

4. RED BULL STATION 

Local: São Paulo, capital. Centro da cidade.
Funcionamento: desde 2009 (primeira residência), na sede desde 2013, são ao todo 3 por
ano.
Estrutura física: Casa (subestação) de 1926 que foi tombada em 2002. Possui 5 andares
com estúdio de gravação,  área para shows e apresentações de SLAM,  performances e
outras atividades, terraço, café, três espaços expositivos e auditório.
Objetivos:  “O projeto de Residência Artística do Red Bull  Station é uma plataforma
permanente  que incentiva  e  apoia  a  formação e  produção de  arte  contemporânea. A
seleção – feita por meio de edital – contempla artistas preferencialmente no início da sua
trajetória  profissional.  Durante  o  período  de  residência,  os  participantes  têm  à  sua
disposição um ateliê e o acompanhamento crítico de um curador.  Por 16  semanas (4
meses)  eles  vivem  diariamente  uma  espécie  de  laboratório  aberto,  com  palestras,
workshops, conversas, trocas e exposições.”
Contexto local:  ambiente urbano e “descolado”. Associação entre cultura jovem (rock,
indie, shows, música eletrônica, skate, bike, MCs, street art, graffite, etc.) e consumidores
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do produto, o energético Red Bull, líder mundial em vendas. 
Período  da  residência:  quatro  meses  (local  de  trabalho  apenas,  a  residência  e  a
alimentação ficam por conta do artista).
Abrangência: internacional
Organização:  três projetos anuais,  com seis artistas escolhidos através de editais para
ocupação de ateliês, acompanhamento do curador convidado e apresentação da produção
na forma de exposições ou eventos. Podem se inscrever artistas atuantes nas áreas de artes
visuais, performance, arte sonora, novas mídias e demais manifestações contemporâneas.
Resultado:  uma  exposição  inicial  e  outra  final,  performances,  workshops,  palestras,
material impresso (cartaz / publicações), ateliê aberto, leitura de portfólios, etc. Doação
de uma obra de cada artista para o acervo da Red Bull  Station conforme escolha do
curador.
Benefícios: 
–  Será disponibilizado a cada artista um ateliê pessoal e dois ateliês colaborativos, um
digital e um analógico. 
– Cada artista dispõe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para produção de seus trabalhos,
assim como uma verba de suporte de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) por
semana para artistas residentes na cidade de São Paulo, e R$ 500,00 (quinhentos reais)
para artistas não residentes.
- as passagens aéreas até São Paulo ficam por conta do Red Bull Station. 
Número de artistas: seis (cinco brasileiros e um estrangeiro)
Critérios de Seleção:  depende da definição da curadoria  e  do júri  em cada edição.
Artistas em início de carreira profissional.
Curadoria: Um curador é convidado para organizar as três edições do ano,  definindo
quais artistas inscritos serão selecionados com ajuda de um júri formado por mais duas
pessoas.
Das exigências ao curador: “- após o processo de seleção, caberá ao curador acompanhar o
período de Residência Artística, preparar a agenda de atividades, selecionar a obra a ser
doada pelo residente,  e escrever os textos de apresentação e de acompanhamento dos
artistas, bem como das exposições.
–  estar presente em todas as atividades programadas pela Residência Artística,  como:
orientações, conversas individuais com o artista, palestras, encontros, montagens, mostras
temporárias e exposição final.”
Capital: aparentemente privado apoiado apenas por um patrocinador, Red Bull.

5. JA.CA
Local: Nova Lima, MG – Jardim Canadá
Funcionamento: desde 2010
Estrutura física: não há maiores dados no site
Objetivos: “(…) o JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia atua como uma plataforma para o 
aprendizado e o intercâmbio de experiências no campo das artes, arquitetura e design. O 
Centro busca incentivar projetos artísticos que utilizem abordagens e tecnologias variadas 
para atuar frente a realidade local, através de estímulos educacionais ou ativamentos de 
práticas colaborativas.”
Contexto local: ambientado numa cidade pequena, perto de um parque estadual e de 
Belo Horizonte
Período da residência: dois meses
Abrangência: principalmente nacional (mas há nomes internacionais eventualmente)
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Organização:
Resultado: exposição ou evento nas duas edições do ano
Benefícios: local para o artista trabalhar
Número de artistas: três por edição
Critérios de Seleção:  através de júri  que define quais os projetos apresentados serão
escolhidos. O júri é formado por cinco nomes da área das artes e arquitetura, sendo um
deles, da organizadora e fundadora do JA.CA., Francisca Caporalli.
Curadoria: sem especificação
Capital: Lei de Incentivo à Cultura (MinC) e apoio do Programa Rumos Itaú Cultural

6. PHOSPHORUS
Local: São Paulo, capital. Centro da cidade. Rua Roberto Simonsen, 108, Sé
Funcionamento: desde 2011
Estrutura física: casa antiga de 1890 que abriga “possui espaço de trabalho coletivo, 
ateliês temporários, espaço para residências, ambientes expositivos, escritório, cozinha, 
jardim em processo, biblioteca aberta e sala de ‘estar’”.
Objetivos:  objetivo  principal  do  programa  de  residência:  “(…)  é  valorizar  o  capital
imaterial  que  cada  artista  tem,  oferecendo  possibilidades  de  compartilhamento  de
produção de conhecimento a partir da rica experiência do trânsito e do deslocamento de
seu lugar-comum.” As residências podem ser na Casa Juisi ou no Phosphorus, ambos são
voltadas “para artistas com práticas multidisciplinares e experimentais que possam ser
contaminados nas suas relações com o entorno urbano,  com o sítio histórico e com a
arquitetura da casa e seu campo simbólico”. 
Contexto local: área urbana, perto de outros ateliês com residências de artistas, galerias 
pequenas e centros culturais importantes (CCBB, Páteo do Colégio, Caixa Cultural, 
Pinacoteca do Estado, Estação da Luz, Casa do Povo, galerias, etc.)
Período da residência: três meses (dois meses e 20 dias) divididos em um período de 
pesquisa, elaboração e ao final, uma exposição. Não há moradia na residência, apenas 
espaço para trabalho e pesquisa.
Abrangência: nacional
Organização:  “O programa de residência é uma das atividades mais  importantes  do
Phosphorus, que serve como plataforma para exposições, local de encontros, discussões e
debates,  principalmente relacionados as práticas  experimentais  e as  noções de gestão
autônoma de um espaço de arte. O Phosphorus acredita em um modo de funcionamento
absolutamente independente e, portanto, para viabilizar uma política sustentável, busca
formar um polo de concentração de parcerias entre diversos agentes do campo artístico:
artistas,  galerias,  instituições,  colecionadores  e  pensadores.  Esse aspecto de  união de
forças interdisciplinares estimula o espírito colaborativo,  além de ampliar o campo de
visão crítica, através da troca dialógica, onde todos ganham.”
Resultado: “O  residente  terá encontros  periódicos  para discussão de  suas  pesquisas,
leitura  de  portfólio  e  encontros  para  compartilhamento  de  experiências  com  os
profissionais responsáveis pela seleção e uma exposição ao final.” Ainda “Será produzido
um material gráfico e vídeo contendo registro da experiência em um formato que será
escolhido em processo colaborativo entre todos os envolvidos. Ao término da residência o
artista será responsável pela desmontagem e retirada de suas obras e pertences. Antes do
fim da residência, o artista deverá enviar um relato discorrendo sobre o aproveitamento da
experiência.
Benefícios: “oferecerá  moradia  (local  a  definir)  e  o  transporte  para  São  Paulo  ao
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residente, caso este seja de outro município (depende do edital). O artista receberá uma
quantia no valor de R$ 5.000,00 a ser pago em duas parcelas de R$ 2.500,00 cada, uma no
início da residência e outra após 30 dias. A CASA JUISI não arcará com os custos eventuais
e despesas médicas do artista selecionado.”
Número de artistas: dois por vez (não podendo ser dupla ou coletivo), um convidado e
outro selecionado por edital, sendo dois editais por ano, quatro artistas no total.
Critérios de Seleção: conforme estabelecido pelos jurados a cada seleção
Curadoria: acompanhamento de duas pessoas da Casa Juisi e da diretora da residência 
Phosphorus, Maria Montero.
Capital: PROAC – Sec. Estado da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura (MinC) e Rumos Itaú
Cultural
Galeria: Além de dirigir o espaço Phosphurus,  Maria Montero é curadora e sócia da
Galeria Sé que ocupa o mesmo espaço.

7. PIVÔ GALERIA

Local: São Paulo, capital. Centro urbano. Edifício COPAN
Funcionamento: Desde 2012
Estrutura física: espaço para trabalho (sem moradia) e utilização de dois ateliês. 
Objetivos:  “Promover  um  espaço  de  exposição,  investigação,  intercâmbio,
aprofundamento e divulgação de propostas de criação cultural contemporânea nacional e
internacional  nas  áreas  de:  artes  visuais,  cinema,  teatro,  dança,  música  e  literatura.”
Específico para os programas de residência e recepção de artistas: “dando lugar para o
desenvolvimento  de  novas  propostas,  ao  mesmo  tempo em  que  promove  atividades
críticas. Um espaço de cerca de 1,6 mil m² no PIVÔ foi destinado para esse programa, que
combina ateliês temporários,  uma área para debates  e  workshops,  uma biblioteca em
construção e dois ambientes destinados a projetos expositivos e apresentações públicas
dos artistas envolvidos.” 
Contexto local: diálogos e reflexões entre arte, arquitetura e urbanismo. Foco nas 
questões da contemporaneidade.
Período da residência: não está definido (varia conforme o edital)
Abrangência: internacional (a Pivô recebe artistas de outros países em associação com
alguma bolsa de residência já recebida)
Organização: são três projetos: Hello.again – exposição de um mês na recepção da 
galeria; Pivô Pesquisa – alguns artistas selecionados (por edital ou indicação) utilizam os 
ateliês e montam uma exposição financiada pela galeria nos seus três espaços expositivos; 
Pivô Recebe – projetos expositivos de outras galerias, de curadores, de artistas. 
Resultado: conversas com os artistas, workshops, exposição, leilão de parede
Benefícios: local de trabalho, biblioteca e ajuda de custo (para Hello Again – projeto de
exposição mensal da recepção, R$ 5.000,00, outros programas não foi  divulgado). Não
financia moradia, alimentação ou passagens, mas o valor recebido pelo artista pode ser
gasto como quiser.
Número de artistas: Hello.again = um, Pivô Pesquisa = de oito a nove.
Critérios  de  Seleção:  geral,  conselho  consultivo  e  proprietária.  Para  os  editais  são
convidados dois curadores e um artista para compor o júri.
Curadoria: são convidados curadores para redigir os textos. 
Capital: Lei de Incentivo à Cultura (MinC), possui cota de patrocínio máster e apoios 
culturais.
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8. RURAL.SCAPES
“rural scapes – laboratório em residência é um programa de residência rural que tem
como  foco  a  pesquisa,  articulação,  reflexão  e  práticas  transdisciplinares  artísticas  e
produção crítica no ambiente rural.
rural.scapes – laboratório em residência funciona como elemento interconector entre
redes regionais, estaduais, nacionais e internacionais e aposta na revalorização do mundo
rural através da revisão de nossas noções de identidade individual e coletiva em relação ao
território. Estas ações funcionam como estímulo para o desenvolvimento de projetos que
promovam novas redes produtivas  e diferentes  microeconomias,  tornando esta região
mais autossustentável e fomentando novos diálogos criativos entre cidade e campo.”
Local: Fazenda Santa Tereza em São José do Barreiro, São Paulo (Vale do Paraíba – café).
Funcionamento: primeira edição em 2014 – segunda em 2015
Estrutura física: localizado em casa de fazenda com quartos individuais, o restante da
casa é de uso coletivo (estúdios, sala, cozinha e banheiro). Área rural no terreno com mata
nativa remanescente, corredeiras, horta orgânica, agricultura de pequeno porte, etc. Sem
acesso à internet, mas com telefonia móvel. 
Objetivos: ativar  relações  criativas  entre  artista  e  os  moradores  do  ambiente  rural,
promovendo ações produtivas  ou dialógicas  no sentido da autossustentabilidade e de
novas microeconomias. A proximidade com o Parque Nacional da Bocaina “Torna esta
região um ambiente fértil, com um grande potencial para o desenvolvimento de projetos
que estimulem novas redes produtivas e novas microeconomias que tornem esta região
mais autossustentável, fomentando novos diálogos criativos entre cidade e campo.” 
Contexto  local: “Sobrevivem  ainda  na  região  pequenos  produtores,  que  seguem
trabalhando baseados em métodos tradicionais e artesanais,  com pecuária de leite em
pequena escala, criação de animais de pequeno porte, horticultura, piscicultura, cestaria,
crochê e tear, artesanato em couro relacionado à pecuária, violeiros e seresteiros. Assim
como sobrevive  parte  da  arquitetura  colonial.  Este  Patrimônio,  que  envolve  desde  o
conhecimento das práticas tradicionais de produção, a arquitetura, a culinária tropeira, a
música e a própria reserva do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a maior área de Mata
Atlântica preservada, localizada na Serra do Mar, totalizando 104 mil hectares.”
Período da residência: 15 dias (1ª ed. 8 maio-10 junho 2014 / 2ª ed. 20 maio-25 junho
2015) 
Abrangência: internacional
Organização: Júri define 12 artistas que permanecem na fazenda em imersão por 15 dias
consecutivos, divididos em duas etapas, sendo seis artistas na primeira e seis, na segunda.
Júri  formado por três teóricos das artes (BR) e dois artistas – Rachel Rosalen e Rafael
Marchetti (organizadores e curadores do projeto). Os artistas são acompanhados por dois
críticos  de arte,  um para cada etapa do programa.  Além da residência artística,  há a
residência crítica. 
Resultado: oficinas, performances, mesas-redondas (divulgação do projeto – resultado da
seleção), instalações, exposições, documentários, história em quadrinhos e uma exposição
final no Paço das Artes contemplando as duas etapas. Exposições: “Das obras resultantes
dos  laboratórios  em  residência,  serão  selecionadas  por  curadoria  as  que  serão
apresentadas no final de cada período de residência na sede da Fazenda Santa Teresa, em
São José do Barreiro e na cidade de São Paulo, em espaço e data a serem confirmados.”

Benefícios: estadia, alimentação, transporte local e da capital SP até a fazenda, ajuda de
custos de R$ 2.000,00. 
Número de artistas: limitado a até duplas (sem alterar o valor do projeto) na seleção
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Critérios de Seleção (segunda ed.): 
– Serão consideradas propostas coerentes com o conceito da segunda edição do edital 
– Propostas inovadoras, que envolvam tecnologias de baixo custo, DIY (do it 
yourself), eletrônica, audiovisual, eletromecânica, vida artificial, etc.;
– Viabilidade técnica das propostas inscritas: os projetos inscritos serão analisados e 
selecionados também por sua viabilidade no local. As necessidades de cada projeto 
deverão ser descritas na Ficha de Inscrição, no campo ‘Equipamentos e Ferramentas’;
– Propostas que utilizem recursos do entorno da Estrada dos Tropeiros, entre as cidades 
de Silveiras e Bananal, e/ ou a infraestrutura e recursos da casa sede e da Fazenda como 
água, mata virgem, horta orgânica, etc., todos considerados como elementos para 
laboratório;
– A proposta será o item priorizado nesta seleção. Nome, portfólio e trajetória do autor/ 
autores serão considerados como informações complementares.
Prêmios e apoios: premiado pelo Prêmio Rede Nacional FUNARTE de Artes Visuais 10ª
edição,  Ministério da Cultura/MINC e conta com o apoio da Secretaria do Estado da
Cultura, MIS, Paço das Artes, Prefeitura de São José do Barreiro, Festival 10 Dimensões
(Natal) e VIDEOFORMES International Digital Arts Festival.
Curadoria: fixa dos dois artistas curadores e seus três convidados, mas os temas mudam a
cada edição / ano.

9. LABMIS

Local: São Paulo – capital
Funcionamento: desde 2009. Além da Residência Labmis, dentro da própria instituição, 
já houve edições da Resid Labmis Internacional, levando dois artistas brasileiros para 
outras instituições, no Quebec e Amsterdam. 
Estrutura física: instalado no 2º pavimento do Museu da Imagem e do Som, o Labmis 
dispõe de sala de workshop, estúdio de som, oficina de interfaces, sala de pós-produção 
para os residentes, um lounge (com acesso gratuito à internet sem fio) e auditório. 
Objetivos:  fomentar a produção de obras que se desenvolvem a partir das linguagens
contemporâneas que utilizam uma ou mais mídias tecnológicas.  A Residência Labmis
abrange projetos artísticos nas áreas de fotografia digital, vídeo digital, animação digital,
cinema digital,  áudio arte,  web  arte,  games,  computação gráfica,  design  de interfaces,
comunidades  digitais,  software  colaborativo,  visualização  de  redes,  arte  interativa,
realidade aumentada, redes sociais, arte e ciência, entre outras. O programa se desenvolve
no Labmis, Laboratório de Novas Mídias do MIS, o primeiro  media lab situado em um
museu público brasileiro. 
a)  fomentar  e  apoiar  a  produção  de  arte  contemporânea  em  diálogo  com  as  novas
tecnologias; 
b) estimular a pesquisa, a criação e a reflexão crítica sobre as práticas contemporâneas das
mídias, em uma intersecção entre arte, ciência, tecnologia e sociedade; 
c) formar plateias para a arte contemporânea;
d) formar redes de intercâmbio para estímulo à difusão de conhecimentos;
e) promover a interação entre artistas, críticos, curadores e instituições culturais.

Contexto local: inserido na cultura agitada da cidade
Período da residência: três meses
Abrangência: nacional 
Organização: convocatória anual o artista deve apresentar ficha de inscrição, currículo e 
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uma proposta, com memorial descritivo para a convocatória
Resultado: apresentar uma exposição ou projeto ao final em exposição coletiva e site do 
programa
Benefícios: espaço de trabalho, conversas com curadores, críticos e artistas, e exposição
final. Os custos são pagos pela residência com o valor total de R$ 4.500,00. Caso o artista
não resida em São Paulo, o Labmis paga passagens ida e volta e ainda estadia para o artista
na cidade de SP
Número de artistas: quatro por período/ ano
Critérios de Seleção: 
a) prática artística;  
b) qualidade artística e poética, ineditismo da proposta e coerência conceitual; 
c) grau de inovação do projeto; 
d) viabilidade do cronograma proposto; 
e) adequação orçamentária do projeto ao orçamento do Programa e 
f) clareza do memorial descritivo e do desenvolvimento da proposta.
Curadoria: há acompanhamento de 20 h com crítico, curador ou artista e 40 h com 
equipe técnica disponível 
Capital: público – Governo do Estado de São Paulo

10. CASA TOMADA
Local: Aclimação, São Paulo – capital. Rua Brás Cubas, 335, fone: 11 25327455 
info@casatomada.com.br
www.casatomada.com.br
Gerentes: Tainá Azeredo e Thereza Farkas
Funcionamento: desde 2009
Estrutura física: estúdio coletivo de 80 m², estúdio de fotografia P&B, biblioteca, acervo
de  publicações  de  artistas,  cozinha  e  sala  coletiva,  materiais  básicos  para  pintura  e
desenho. 
Objetivos: “é um espaço independente reservado para práticas, investigações e reflexões
de caráter artístico. O projeto surgiu da vontade de construir um espaço que fosse um
ponto de convergência entre as diversas áreas de atuação das artes, discutindo assim o
hibridismo de linguagens nos processos artísticos contemporâneos.  Focada em todo o
processo de produção e não somente no produto final artístico, a Casa Tomada tem como
proposta incentivar a discussão da jovem arte contemporânea, não apenas estimulando o
desenvolvimento de trabalhos artísticos e teóricos motivados pela vivência compartilhada,
mas agindo como espaço catalisador de experiências de conexão entre artistas, pensadores
da arte e outras iniciativas independentes.”
“Com o objetivo de estabelecer cruzamentos e conversas entre artistas e público e entre as
artes visuais e outros campos do conhecimento, o Ciclo de Pesquisas é uma plataforma de
discussão,  na  qual  pesquisadores  de  diferentes  áreas  compartilham suas  trajetórias  e
pesquisas em andamento através de falas abertas ao público na Casa Tomada.”
Contexto local: urbano
Período da residência: três meses / edições semestrais
Abrangência: internacional (mas na prática, apenas artistas nacionais frequentam a casa)
Organização:  existem  diversos  projetos  em  andamento  concomitantemente.  Alguns
fazem parte de uma rede com outras residências e outros ocorrem esporadicamente. Os
artistas são definidos por editais  públicos,  após escolha de um júri  formado por dois
integrantes da Casa e mais um artista ou teórico convidado.

http://www.casatomada.com.br/
mailto:info@casatomada.com.br
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Resultado: conversas com o público (ateliê aberto), publicação online e exposição final.
Benefícios: estrutura  física  para  trabalho em ateliê  coletivo.  Promove  conversa  com
críticos, donos de galerias, curadores e colecionadores. (Não há pagamento em dinheiro
para moradia, alimentação, transporte local ou passagens aéreas).
Número de artistas: ciclo de pesquisas = dois pesquisadores convidados e seis por edital
público.  Para  residência  artística:  de  cinco  a  sete  artistas.  Ciclo  de  portfólios  =  são
apresentações da produção em andamento de oito artistas.
Critérios de Seleção: definidos conforme o júri de seleção.
Curadoria: uma das diretoras da casa, é curadora.
Capital: possui apoios privados

11. NUVEM – ESTAÇÃO RURAL DE ARTE E TECNOLOGIA

Local: Visconde de Mauá, Rio de Janeiro
Funcionamento: desde 2011
Estrutura física: sítio em área rural do Rio de Janeiro a 200 km da capital, perto de 
Resende
Objetivos:  “O programa tem como objetivo incentivar a  produção de  pensamento e
práticas  na  intersecção  da  arte,  ciência  e  tecnologia  e  a  cultura  da  autonomia.  Esta
convocatória não se destina apenas a propostas artísticas. Pesquisadores, profissionais e
amadores das mais distintas áreas são bem vindxs. Queremos proporcionar um ambiente
criativo para o intercâmbio entre residentes e a comunidade local,  além de oferecer o
espaço para investigação, concentração, desenvolvimento e criação.”
Contexto local: rural – criação de horta, os residentes produzem sua própria comida, 
efetuam a limpeza do local e coordenam os estúdios e as atividades.
Período da residência:  na primeira edição 28 dias:  “Serão selecionados 06 residentes
para  desenvolverem propostas  (de criação,  produção e investigação)  ao longo de um
período de 28 dias, entre 19 de julho e 17 de agosto de acordo com o calendário lunar, na
Nuvem – estação rural de arte e tecnologia.” Agora foram 32 artistas que ficaram de três a
oito dias (no verão).
Abrangência: latino-americana (fala-se apenas português e espanhol)
Organização: após abertura de edital público, os artistas escolhidos participam das 
residências, recebendo o valor para ajuda de custo e apresentando seu projeto ao final, de 
forma virtual.
Resultado: apresentação do trabalho do artista ou seu projeto na Wikipédia, tag nuvem
Benefícios: “- hospedagem em uma casa em zona rural com conexão à internet,
pequeno laboratório e espaços coletivos, inclusive os quartos; 
– passagens (ida e volta) do local de origem do proponente até a Nuvem;
– alimentação básica (três refeições). Alimentos especiais ou extras deverão ser adquiridos 
pelos residentes;
– bolsa de R$ 1.000,00 brutos para cada residente;
– orientação técnica e/ou teórica;
– estúdio coletivo de 40 m²”
Número de artistas: seis / mais de 30 em 2015
Critérios de Seleção: Definido por um grupo de curadores.
Curadoria: verificar a “orientação técnica ou teórica”. A princípio o acompanhamento é 
bem intenso por parte da equipe da Nuvem.
Capital: patrocínios privados, Vivo, Ford Foundation
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12. BARRACÃO MARAVILHA

Local: Rio de Janeiro – capital.
Funcionamento: desde 2008 enquanto espaço físico com ateliês de artistas e a residência 
artística existe desde 2011
Estrutura física: dois estúdios coletivos e um espaço expositivo (que ocupa todo o espaço 
da galeria na abertura da exposição)
Objetivos: o programa está aberto para qualquer artista que tenha interesse em propor 
um diálogo com o ambiente externo e que monte uma exposição ao final do período.
Contexto local: inserido na cultura agitada da cidade
Período da residência: seis semanas, mas pode variar
Abrangência: internacional
Organização: não há edital, as propostas podem ser encaminhadas por e-mail 
continuamente e serão respondidas. 
Resultado: o artista, pesquisador ou curador deve montar uma exposição ao final, mesmo
que tenha pensando em um processo ou feito uma pesquisa
Benefícios: espaço de trabalho, conversas com curadores, críticos e galeristas, e exposição
final. Os custos são pagos pelo artista que vai residir em um local compartilhado, mas com
quarto individual.  Não há nenhum tipo de ajuda de custo por parte do Barracão e os
valores da residência não foram divulgados.
Número de artistas: dois por período
Critérios  de  Seleção:  um  comitê  formado  pelos  diretores  do  Barracão  e  outros
convidados decidem pelos nomes. A residência é gerenciada por uma pessoa.
Curadoria: há acompanhamento de um mentor (crítico, curador ou artista)
Capital: privado

13. DESPINA – LARGO DAS ARTES

Local: Rio de Janeiro, capital – centro histórico.
Funcionamento: programa de residência desde 2011 (fundação 2008) 
Estrutura física: “A residência inclui:
– ateliê coletivo de 50 m² no Largo das Artes;
– acomodação em apartamentos individuais (localizados no bairro do Cosme Velho);
– encontros semanais para acompanhamento de projetos (LARGOLAB);
– oportunidade para propor e ministrar workshops;
– evento de ateliê aberto ao final da residência para apresentar o artista ao público;
– suporte curatorial (encontros individuais);
– suporte administrativo.”
Galeria / espaço expositivo Projeto Claraboia 
Objetivos:  “Através  do  seu Programa  Internacional  de  Residências,  o Largo  das
Artes tem como objetivo promover a pesquisa e o desenvolvimento de artistas visuais,
curadores,  historiadores  e  críticos.  Além disso,  procura  encorajar  a  troca  de  ideias  e
instigar a experimentação de poéticas e materiais, permitindo uma produção em resposta
ao novo ambiente e às novas interlocuções.
O Programa Internacional  de Residências do Largo das Artes também estimula a
reflexão sobre a realidade local e incentiva o artista a investigar o fértil contexto urbano e
cultural  no qual  a  galeria  do Largo das Artes e  os  ateliês  estão inseridos  (no centro
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histórico do Rio de Janeiro).
Através de eventos como ateliês abertos para o público, intervenções urbanas, conversas
com  artistas  e  workshops,  nosso  programa  também  busca  estimular  o  diálogo  e  a
circulação de propostas artísticas, além de fomentar o pensamento crítico.”
Contexto local: urbano
Período da residência: de um a três meses
Abrangência: internacional
Organização: editais de seleção são abertos e o júri define os artistas escolhidos para as 
residências. Há vagas em diversos meses.
Resultado: possibilidade do artista oferecer workshops e exposição final
Benefícios: encontros com curador definido e espaço coletivo para trabalho. O artista
precisa pagar 2.500 euros para a residência (incluindo moradia privativa).  Não recebe
ajuda de custo para passagens, transporte local, alimentação, gastos com materiais,  ou
qualquer outro valor específico.
Número de artistas: cinco por semestre (seleção anual)
Critérios de Seleção: conforme comitê de jurados
Curadoria: sim, é escolhido um curador para acompanhar os projetos de residência
Capital: independente (mas recebe eventualmente algum subsídio como prêmio Funarte, 
etc. via Lei de Incentivo à cultura)

14. O CERCA

Local: Congonhas – MG
Funcionamento: iniciado em 2013
Estrutura física: ateliê urbano de um artista Tales Sabará
Objetivos: escolher três artistas junto com um curador convidado para trabalhar no ateliê 
do artista, através de edital público
Contexto local: cidade do interior com forte cultura de artesanato local
Período da residência: um mês (de janeiro a fevereiro)
Abrangência: nacional
Organização: oferta pública pelo site
Resultado: a exposição ocorre durante a residência, com visitação permanente entre 
processo e projeto acabado
Benefícios: ateliê do artista e sua orientação, não sei quanto aos recursos financeiros
Número de artistas: três por período / ano
Critérios de Seleção: não foram divulgados
Curadoria: há acompanhamento de um curador durante todo o período
Capital: apoio Min. Cultura + BDMG

15. MARGINÁLIA+LAB

Local: Belo Horizonte – MG
Funcionamento: 2009 (desativado) 
Estrutura física: 120 m² de espaço coletivo
Objetivos: o programa está desativado, mas apoiava artistas com interesses em arte e 
tecnologia, projetos multimídia e web. É um espaço para criação e investigação em arte e 
tecnologia, sem se restringir a determinadas mídias, sugerindo intercâmbio e colaboração 



[326]

nas experimentações. 
Contexto local: urbano
Período da residência: dois meses 
Abrangência: internacional 
Organização: os editais eram abertos para um residente de MG, um brasileiro, um latino-
americano e um residente de outro país.  
Resultado: o artista deveria montar uma exposição ou evento ao final, sugerindo sua 
pesquisa ou suas experimentações
Benefícios: centrado no espaço de trabalho coletivo, estúdio de 120 m², equipamentos
eletrônicos diversos, apoio técnico de pessoal experiente, computadores, projetores, etc.
Ajuda de custo de R$ 5.000,00 total, sem ajuda para passagens aéreas ou seguros de saúde.
Os não moradores de BH recebiam uma ajuda de custo para alimentação e transporte +
moradia.
Número de artistas: quatro por período (de junho a novembro)
Critérios de Seleção: o grupo + convidados decidiam sobre os selecionados
Curadoria: não há acompanhamento especificado, além de suporte técnico
Capital: Vivo.mov + Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais

16. PAÇO DAS ARTES
Local: São Paulo, capital. Campus da USP. Avenida da Universidade, 1 – Cidade 
Universitária.
Funcionamento da residência: desde 2014 (1ª edição)
Estrutura física:  prédio construído em arquitetura modernista, abriga o Paço das Artes
desde 1970 com foco em arte contemporânea. Além das exposições, o espaço se propõe a
oferecer palestras,  workshops, seminários, audições e intercâmbios artísticos no intuito a
formar novas produções em arte e novos agentes, críticos e curadores. Sua plataforma é
multidisciplinar e oferece desde oficinas para crianças até festivais  de dança e teatro,
shows e festas. Possui ateliê e acervo com materiais impressos pelo Paço.
Objetivos: “Residência Paço das Artes é destinada a artistas e curadores, já inseridos no
sistema das artes, o que o diferencia da convocatória da Temporada de Projetos, que desde
1997 seleciona artistas, curadores e críticos em início de carreira.” “Para a Temporada de
Projetos, é necessário enviar um projeto acabado, enquanto para a Residência Artística e
Curatorial,  o processo de criação e a vivência com o contexto do Paço das  Artes  são
fundamentais”, afirma Priscila Arantes, diretora e curadora da instituição | idealizadora do
edital.  Desta  forma,  os  selecionados  deverão  realizar  também  encontros  abertos  ao
público para apresentação do projeto e processo de residência.  Além de aprofundar o
apoio à produção e pesquisa sobre a arte contemporânea, a Residência Paço das Artes tem
como objetivos estimular a pesquisa, a criação e a reflexão crítica; formar novos públicos
para a arte contemporânea; e promover a interação entre artistas,  críticos, curadores e
instituições culturais.”
Contexto local: inserido em uma das maiores universidades do país, seu campus abriga
faculdades, locais expositivos, centro de esportes e residências para estudantes.
Período da residência: três meses, desde a reflexão, passando pela produção até a 
exposição final
Abrangência: nacional
Organização: a exposição do artista é individual e a exposição do curador deve levar em 
conta o contexto do Paço das Artes (sua história, seus curadores, suas exposições).
Resultado:  três  encontros,  aberto  ao  público,  para  explicar  o  processo  e  o  projeto;
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apresentações em locais fora do Paço das Artes; encontros com a equipe do educativo;
cumprir  10h  semanais  no  Paço  durante  a  residência;  participar  da  pré-produção  da
residência em conjunto com a equipe do Paço; exposição final do projeto desenvolvido.
Benefícios: “Os selecionados poderão ter acesso ao ateliê Paço das Artes (localizado no
Espaço  Subsolo)  para  o  desenvolvimento  da  residência,  passagem  (ida  e  volta)  e
hospedagem (para os não residentes em São Paulo), auxílio para a compra de materiais e
suporte para a produção das obras e montagem da exposição a ser realizada no final da
residência, entre outros.” 
Prêmio de R$ 4.500,00 para curador e artista selecionados, a ser pago em duas etapas, no
início  e  no  final  da  residência. Suporte  técnico  de  até  40  horas  para  auxiliar  nas
necessidades técnicas. Suporte intelectual de até 20 horas de “profissionais orientadores,
artistas/críticos  ou  curadores  especializados,  indicados  pela  instituição  e/ou  pelo
proponente para acompanhamento do projeto.”  Financiamento de R$ 15.000,00 para o
projeto de residência artística individual e R$ 35.000,00 para o projeto de curadoria. Para o
projeto de residência artística, a instituição administra a verba que envolve os seguintes
itens: “produção da obra, compra de materiais para desenvolvimento de obra, produção de
textos,  aluguel  de  equipamentos,  comunicação  visual  para  exposição  do  projeto,
montagem  e  desmontagem  da  exposição,  seguro,  transporte,  designer,  projeto
arquitetônico,  impressão  de  folder, entre  outros  itens  necessários  para  a  completa
execução do projeto selecionado.”
Para o projeto de curadoria, a instituição administra a verba que envolve os seguintes itens:
“pesquisa das obras, compra de materiais para desenvolvimento da obra, possíveis taxas de
empréstimo,  produção de  textos,  aluguel  de  equipamentos,  comunicação  visual  para
exposição  do  projeto,  montagem  e  desmontagem  da  exposição,  seguro,  transporte,
designer, projeto arquitetônico, impressão de folder, entre outros itens necessários para a
completa execução do projeto selecionado.”
Divulgação do projeto no site do Paço das Artes.
Número de artistas: um artista e um curador por edição anual 
Critérios de Seleção: Edital aberto a brasileiros (ou residente a mais de 5 anos) e com
experiência nas áreas citadas. Júri composto por cinco integrantes entre artistas, curadores
e críticos. “Serão levados em conta os seguintes aspectos:
a) prática, percurso artístico e/ou percurso curatorial;
b) qualidade artística e poética, ineditismo da proposta e coerência conceitual;
c) grau de inovação do projeto;
d) viabilidade do cronograma proposto;
e) adequação orçamentária do projeto ao orçamento do Programa;
f) clareza no memorial descritivo e do desenvolvimento da proposta.”
Curadoria: acompanhamento de curador, crítico ou artista conforme sugestão da equipe 
do Paço das Artes (júri) ou proponente.
Capital: Secretaria de Estado da Cultura – vinculada à USP (Universidade de São Paulo)
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Apêndice B 

Entrevistas com artistas que participaram
de residências artísticas

Entrevista com Maristela Salvatori

[Professora Adjunta do Depto. de Artes Visuais – Instituto de Artes e do PPGAV – UFRGS]

Realizada e gravada em 16 de setembro de 2015, por Bettina Rupp 

Ateliê da artista em Porto Alegre, RS 

Bettina Rupp: Conte um pouco como foram as suas duas experiências com as residências
artísticas na Cité Internacional  des Arts (Paris),  de 1999  a 2001,  e no Centrum Frans
Masereel (Kasterlle, Bélgica), com diversas idas entre 1998 e 2005. 

Maristela Salvatori:  Bom,  foram duas experiências de residências bem diferentes,  dois
locais, melhor dizendo. Um que foi a Cité des Arts lá em Paris e o outro no Centrum Frans
Masereel em Kasterlle. A experiência com a Cité des Arts foi super bacana, me abriu várias
portas. O lugar é maravilhoso e oferece um contato mais amplo, pois não são só artistas
visuais. Tem escritores, músicos, pianistas, compositores, bailarinos, artistas de diversas
áreas. Não é uma residência restrita. E lá tem dois sistemas de ingresso, ou, pelo menos,
tinha, na época que eu fui residente. Aliás, a gente permanece com o status de residente,
mesmo depois de encerrar a temporada. O “fulano” é e continuará sendo residente. Uma
vez sendo residente, eu poderia voltar para passar um tempo lá de novo. Antes pelo menos
era assim, agora não sei como andam as regras, mas na época que eu fui, morei na Cité des
Arts por dois anos, a permanência máxima que poderia se permanecer lá.

B. R.: Em período contínuo?

M. S.: Sim, contínuo. Na época, a temporada máxima que a gente podia pedir era de um
ano e depois podia renovar por outro ano. Eu fiz isso. Na verdade, eu renovei por dez
meses, porque eu contava em voltar para o Brasil antes desse período e, no final, acabei
ficando mais um tempo e fiz um terceiro pedido e acabei completando dois anos. Tinha
uma presidenta, que era a pessoa que coordenava tudo, e funcionava desse jeito: uma vez
tendo sido aceito na Cité, pelo menos no acesso universal, poderia retornar. Como disse, a
Cité tinha dois sistemas de entrada, e acredito que ainda tenha, existem as residências que
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são pagas e  subvencionadas  por países,  então são eles  que controlam os  critérios  de
aceitação para uso dos apartamentos. Por exemplo, a FAAP tem um apartamento, então a
faculdade usa como achar melhor. Eles enviavam a cada seis meses um novo residente,
sempre alternando entre um professor e um aluno da faculdade, como um prêmio. Eles
tinham  essa  alternância  entre  professores  e  alunos  premiados.  Então,  sempre  tinha
alguém da FAAP no apartamento da FAAP. Tem alguns países que têm apartamentos, quer
dizer,  são eles  que se responsabilizam pelo envio de residentes  e  administram como
querem aquele espaço. E tem uma boa porcentagem da Cité que era de organização de lá,
local mesmo. 

Na época,  essa presidente coordenava um grupo de curadores que definia quem seria
aceito nas residências. E tem um fluxo de gente que vai para ficar alguns meses, ou melhor
tinha, pois não tenho certeza das regras atualmente, então essa porcentagem de espaços
que eram de administração da própria Cité des Arts, e o conselho de curadores é que fazia
a seleção dos residentes. A gente pleiteava uma estadia. No meu caso, não tinha nenhuma
organização que levava a gente. Eu peguei meu dossiê, escrevi um projeto de trabalho e
submeti. Após a seleção desse grupo de curadores, há a aprovação e é definido por quanto
tempo será a residência.

B. R.: Foi uma candidatura própria então?

M. S.: Sim, foi uma iniciativa minha. Mas eu conheci pessoas que foram para lá porque
haviam  recebido  prêmios,  porque  tinham  instituições  que  tinham  algum  tipo  de
participação e podiam enviar seus agraciados, com seus próprios critérios. A Cité, nessa
época, funcionava uma boa parte com essa autonomia, a partir do conselho de curadores.
Não tenho mais acompanhado para ver como está agora,  mas especialmente no verão
havia mais flexibilidade de estadia.  Normalmente as pessoas ficavam de dois a quatro
meses, e eu acabei ficando 24. Mas tinham artistas que iam todos os anos, mas claro, para
curtas temporadas. Tinha um artista argentino, já um senhor, que ia todo verão. Algumas
vezes pensei em voltar, só que acabei não tendo disponibilidade. E todo o mês tinha uma
organização muito legal na Cité, que além de ter essa mistura de “gêneros”, pois não era só
de  artes  visuais,  mas  artes  no  geral,  todo  mês  tinha  uma confraternização  com um
coquetel  de boas-vindas para os novos residentes e apresentação dos antigos.  Então a
gente se reunia na sede. 

No início eu  não sabia  que a  Cité  tinha dois  locais,  um no Marais  e  um anexo em
Montmartre, que eu só fui descobrir quando fui morar lá, nem sabia que existia. Eu não
conhecia muito o mecanismo da Cité, então, quando eu estava lá (no doutorado em Paris)
encontrei alguns artistas, entre eles o Claudio Mubarac, artista e professor da FAAP, que
me estimulou a enviar um dossiê para a Cité e ele comentou que era muito legal. E eu
tinha filho pequeno. Nessa época, que eu fui para a França, minha filha tinha dois anos e
lá é muito complicado com criança, é tudo bem diferente. Eles não toleram crianças, não
são muito receptivos a elas e não é todo lugar que as aceita. Por exemplo, um lugar que
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muita gente vai para ficar pouco tempo quando estuda em Paris é a Cité Universitaire e a
maioria dos prédios não aceita crianças. Então, como eu já fui nessa condição de mãe de
criança pequena eu também meio que estava esperando essas dificuldades, porque eu já
conhecia  um pouco o universo.  Aí  eu  descobri  que  na Cité  des  Arts  não havia  essa
interdição, tinham vários residentes com crianças. A partir do estímulo e da comunicação
do Mubarac eu fiz a solicitação e entrei. Eu conheci outros que foram pela FAAP também.
Bom, a gente conhecia muita gente e tinha os convívios nos ateliês. Por exemplo, lá na Cité
tinha um ateliê de gravura, na época eu estava fazendo doutorado com um trabalho que
usava muito gravura,  era basicamente gravura.  Então,  além de eu ter percorrido uma
quantidade absurda de ateliês em Paris, eu frequentei o da Cité des Arts também, mas vou
te dizer que não foi  o lugar da melhor troca que eu fiz  na minha vida.  Teve alguns
encontros bacanas, até porque o fluxo de gente era muito grande, como te falei, a maioria
das pessoas ficava um mês, dois, quatro no máximo. Eram poucas as pessoas que ficavam
muito tempo. E os ateliês têm – pelo menos o ateliê de gravura, porque tinha ateliê de
escultura,  de  fotografia,  tinha  alguns  ateliês–,  assim,  práticas  com  atividades  mais
tradicionais nas artes visuais, esses ateliês tinham uma dinâmica que era um pouquinho
diferente da Cité des Arts propriamente dita. Tinham muitos artistas que trabalhavam nos
ateliês da Cité e que não moravam lá. Não era algo que os ateliês eram ‘dos’ residentes ou
‘para os’  residentes.  Os  ateliês  eram um espaço de trabalho que existiam para o uso
comunitário.  Muitas  vezes  a  pessoa  tinha  residido  lá  em  algum  momento  e  podia
continuar trabalhando no ateliê. Essas pessoas continuavam vivendo em Paris e seguiam
trabalhando ali. Não foi o melhor lugar de trabalho que eu tive. Assim, tinha que pagar
uma espécie de mensalidade quando a gente usava os ateliês, tinha uma série de regras
estabelecidas, não sei bem por quem, talvez até pelas próprias pessoas que trabalhavam
nesse ateliê  – isso eu não tenho certeza  –, mas de qualquer forma não era um local de
muito  conforto  para  o  trabalho,  pois  tinham  umas  regrinhas  que  não  eram  muito
confortáveis.  Enfim,  cada local  tem suas características.  Mas  eu  conheci  muita gente
bacana. Faz quinze anos e ainda ontem eu recebi um convite de uma exposição de um
artista que trabalhou comigo nesse ateliê. Até porque muita gente que passava por Paris
para ficar um ou dois meses tinha que trabalhar ali mesmo, então teve alguns convívios
bacanas, mas em termos de trabalho de gravura e produção, se eu for pontuar, a minha
vivência foi muita mais rica em Kasterlle. Na Cité des Arts foi legal de conhecer pessoas. O
Hamilton de Holanda estava na Cité na mesma época que eu estava e a gente assistiu
vários concertos dele,  porque além dos coquetéis,  que tinham uma vez por mês para
encontro dos residentes, volta e meia tinha exposições com os residentes, exposição de
primavera, exposição de verão, talvez três a quatro vezes por ano aconteciam exposições na
Cité e não só exposições, mas o pessoal da música fazia concertos, então nós íamos nos
concertos do pessoal que estava residindo. 

Sempre havia essa contrapartida, tinha que mostrar o que estávamos fazendo. A gente
ficava  sabendo  o  que  os  outros  estavam  fazendo,  e  isso  era  uma  coisa  bacana.
Regularmente  tinham  as  exposições  dos  colegas,  mas  também  os  concertos,  as
apresentações de dança,  e assim por diante.  Ou seja,  era um lugar que estava sempre
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acontecendo alguma coisa e a gente via o que as outras pessoas que estavam circulando por
lá estavam fazendo, isso era muito legal. A Cité des Arts foi muito legal para mim. Em
tantos  aspectos,  essa  troca  foi  maravilhosa.  E  ainda  tive  a  maravilhosa  surpresa  de
descobrir esse outro prédio da Cité, em Montmartre, que eu nem desconfiava que existia.
E foi até curioso, porque na época, eu tive um momento de vida na França muito legal, eu
conheci muita gente, foi um momento muito especial mesmo. Eu lembro que eu estava
numa galeria fantástica, que eu trabalhava, com um dos caras que eram do conselho dessa
galeria bem quando eu recebi a carta de aceitação da Cité dizendo assim, que eu tinha que
ir até lá assinar contrato me comprometendo a morar lá, conforme foi o meu pedido, só
que eu não tinha direito a ver o apartamento e nem o espaço, apenas ir lá e assinar o
contrato. Aí eu mostrei para esse curador da galeria, preocupada que era em Montmartre e
ele disse algo assim, “– bah, sai daqui e vai festejar, porque tu tiraste a sorte grande, o lugar
é maravilhoso, é fantástico” e realmente era mesmo. 

Era um parque público de Paris que foi fechado e cercado para uso dos residentes. Eu não
sei nem como eles conseguiram fazer isso, mas enfim eu morava ali no parque. É bem
perto da Sacre-coeur, umas quatro quadras para baixo. Era estranho, porque apesar de
muito perto, os turistas não chegavam até ali, acho que os trajetos acabam ficando muito
definidos, então os guias acabam levando sempre pelas mesmas ruas aquela “multidão”,
mas exatamente naquela quadra da Cité era bem tranquilo, parecia que a gente estava
numa cidade do interior e acordava com passarinhos.  Foi  maravilhoso,  não vou  ficar
falando muito, porque foge da questão profissional, foi mais uma questão de qualidade de
vida.

B. R.: Acho essa questão importante, porque a qualidade de vida (como um todo) ativa o
potencial criativo dos artistas em residência. 

M. S.: Imagina estar numa cidade imensa, morando no meio de um parque e quando vai
levar a filha para o colégio, e ela fica olhando as lesminhas, vai colher cereja, vai ver outra
coisa  qualquer  …  Assim,  uma vidinha  quase  de  interior  e  cercado  de  gente  bacana,
encontrando gente toda hora. Bem na frente do parque havia um cinema charmosíssimo
do Claude Lelouch (Ciné 13 Théâtre), com a proposta de como ele desejava ver um filme.
Então, se entra num lugar cheio de ambientes e antes de comprar um ingresso já se está
com uma taça de champagne, por exemplo, ou pode beliscar qualquer coisinha antes de
ver o filme. Depois, se vai para o grande salão ver o filme e sentado confortavelmente em
poltronas de couro ou sofás com mesinhas, tudo era especial. O bairro todo é legal. Enfim,
foi tudo maravilhoso, pelo encontro com as pessoas, morar com qualidade de vida ...

B. R.: Seria também uma sensação de retiro?

M. S.: É, retiro e também acolhimento, porque ao mesmo tempo que tu estás num lugar
que é todo voltado para a tua criação, tu também és bem acolhido por aquela instituição.
Isso é uma coisa fantástica, sem contar o aspecto financeiro, a gente pagava por mês uma
‘taxa’ que não chega nem a ser um condomínio que eu pagaria em qualquer outro lugar, e
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isso incluía todo serviço. A gente (nessa residência) morava praticamente de graça num
lugar maravilhoso, com tudo à disposição. Só me resta agradecer por tudo isso. E quando
eu voltei ao Brasil, fiquei só pensando como iria me readaptar (risos). Mas sei que em
termos de residência artística, uma colega minha que morava na porta da frente, uma
artista francesa maravilhosa,  um pouco mais jovem que eu,  que seguido me escrevia,
contou de sua experiência de uma residência no Japão. Ela comentou: “a gente achava que
estava na maior mordomia, precisa ver como é no Japão! Lá sim, eles ‘paparicam’ demais
os artistas”.  Claro,  apesar de ter achado tudo maravilhoso, sei que as instalações eram
estilo ‘Paris’, umas coisas mais ‘caídas’, um reboco quebrado, etc. Paris é assim mesmo,
tudo  lindo  maravilhoso,  mas  também  meio  velho,  um  clima  faça  você  mesmo,  ou
bricolagem, como a gente diz. Todo mundo faz as suas coisas mesmo, então os prédios já
têm  uma  certa  idade  e  não  existe  aquela  manutenção  perfeita  na  pintura  e  nos
acabamentos, mas para ateliê de artista é uma maravilha. O meu apartamento, que eles
consideram um alojamento  ateliê, era um negócio fantástico, porque era um salão grande
que tinha um canto onde ficava a cozinha, e aí, saía uma escadaria que ia para o mezanino
onde tinha o quarto e o banheiro. Então, como eu tinha filha eu instalei ela no quarto e fiz
um quarto em baixo do vão da escada. Ali eu coloquei a cama. Assim eu ocupava toda o
salão com área de trabalho, com mesa e tudo mais. Era um luxo, porque tinha uma parede
toda envidraçada de dois andares dando para esse parque.

B. R.: E tu chegaste a receber uma bolsa? 

M. S. Eu não recebia nenhum dinheiro da Cité, pelo contrário eu até pagava, mas era um
valor baixo, uma taxa simbólica, até porque eu tinha que pagar uma taxa em função de
morador extra. Eu fui admitida e eles admitiram que morasse mais gente comigo, mas eu
tinha que pagar um extra, em torno de 100 euros por mês. Isso, assim, para te ter tudo
incluído é um prêmio, porque eu saí de um apartamento que era muito menor e bem
moderno, para o padrão da França, que eu morava muito bem. Ele era no 12º andar, todo
envidraçado, mas o aluguel era em torno de 1.000 euros e ainda precisava pagar as taxas e
os outros custos, telefone e luz. E na Cité eu não precisava entrar com nada. Receber uma
bolsa não recebi, mas morar naquelas condições que eu morei foi um prêmio maravilhoso.
Imagina e por dois anos. Então, foi uma mudança da água para o vinho, porque antes era
tudo muito contado e depois, nos dois anos da Cité, as coisas melhoraram. 

B. R.: Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Tu fostes fazer o doutorado pleno em
Paris e como foi esse processo?

M. S.: Sim, eu fui convidada pelo nosso programa de pós-graduação, pois havia um acordo
recém-estabelecido  Capes-Cofecub para  estudar em Paris.  A  minha ideia  era  fazer o
doutorado em um país com língua inglesa, então eu relutei um pouquinho. O primeiro a ir
pelo acordo foi o Flávio Gonçalves. Depois eu repensei, no segundo ano, e resolvi ir. O
processo não era automático, mas a gente tinha bolsa garantida, caso passasse por todas as
etapas. O próprio programa já tinha um número de bolsas previstas, também solicitei e
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recebi bolsa pelo CNPq, mas eu acabei indo pela Capes, dentro do nosso convênio. No ano
seguinte, teve um momento que nós éramos seis professores do programa morando em
Paris, dava até para fazer reunião do departamento (risos). No fim esse programa durou
alguns anos, em torno de seis ou sete. 

B. R.: Sobre a Cité, então mais uma pergunta. Havia orientação de algum professor, algum
acompanhamento crítico ou um apoio mais intelectual à produção de vocês?

M. S. Não, nessa parte não tinha nenhum tipo de orientação. A presidente da Cité era uma
pessoa muito atenta e trabalhava em conjunto com o conselho de curadores, que no meu
caso, aprovou o projeto que eu submeti. Eu não sei dizer como funcionava a seleção com
as  outras  pessoas  que  estavam  em  outros  contextos,  mas  eu  tinha  a  obrigação  de
desenvolver  um projeto  “x”  que eu  desenvolvi  e  essa  presidente  fazia  questão  de  se
encontrar com a gente e perguntava muito sobre o trabalho. Ela era muito bacana. Agora,
se eles faziam algum tipo de avaliação ou acompanhamento da nossa produção eu não
tenho nenhum conhecimento a respeito. 

B. R.: Eu li a pouco no site, que o conselho da Cité fez uma reunião e eles estão tentando
inserir umas conversas dos artistas com curadores e críticos.

M. S.: Ah, pode ser. 

B. R.: Alguns artistas sugeriram que seria interessante algo nessa linha.

M.  S.:  É,  agora  eu  tenho  visto  isso.  Tem  muitos  editais  que  preveem  esse  tipo  de
acompanhamento com curador. Parece interessante. Talvez até acontecesse alguma coisa
nessa linha, mas não que nós fôssemos informados sobre isso, que determinada pessoa
acompanharia a nossa produção… Seria muito rico isso, porque tu olhas o trabalho dos
outros e vês o quê as pessoas estão fazendo, mas não um processo guiado ou orientado ou
que se percebesse que havia uma intenção atrás ou que de alguma maneira modificasse o
comportamento, o trabalho do artista.

B. R.: Outra pergunta, quando você encaminhou o dossiê ele estava acompanhado de um
projeto e, nesse caso, você conseguiu realizar esse projeto? Ou durante a residência ele foi
se modificando?

M. S.: Ah, o projeto era bastante aberto, então eu consegui realizar, mas não era algo tão
definido.  Não  estou  lembrando  agora  exatamente  o  que  eu  submeti,  mas  eu  enviei
algumas imagens e expliquei o que eu tinha intenção de trabalhar.  E trabalhei muito,
trabalhava bastante. Foi um período de muita produção, bem bacana.

B. R.: Em todo esse período da residência, houve algum aspecto negativo? Por exemplo,
alguma dificuldade com a língua?

M. S.: Algumas pessoas que trabalhavam de forma permanente no ateliê coletivo tinham
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um comportamento mais  de ‘marcação de território’,  mas isso era até compreensível.
Tinha um colega de mesa, japonês, que não falava uma palavra de inglês ou francês, então
a nossa comunicação se dava por gestos, sorrisos ou algo do tipo: “– quer café?” e a gente se
entendia assim,  mas ele passava uma energia  super boa e  eu  adorei  ter conhecido o
trabalho dele. Depois eu ia nas exposições e a esposa dele falava um pouco de inglês, então
nessas horas a gente se comunicava melhor. O interessante é que dos vários colegas (de
residência) que trabalharam lá no ateliê, alguns eu mantive contato, até hoje eu recebo
convites das exposições e fico sabendo das novidades. O que eu acho é que o pessoal da
Cité tem muito cuidado na escolha das candidaturas, então coincidiu com muitas coisas
boas que estavam acontecendo, eu recebi prêmios e tantas outras coisas se abriram para
mim naquele momento em Paris. Mas realmente uma orientação ou conversa posterior ou
paralela eu não cheguei a ter.

B. R.: Agora vamos conversar sobre a tua outra experiência de residência.

M.  S.:  Foi  super curioso porque quem me falou  dessa residência na  Antuérpia foi  a
professora Maria Lucia Cattani e ela disse assim: “– Maris escreve para lá, eu tenho certeza
que tu vais ir e tu vais te encantar! Eu não vou nem te dizer o que é, mas vai”. Nós sempre
fomos muito amigas,  então eu  enviei  a  candidatura.  Fiz  um dossiê,  apresentei  e  fui
chamada. Foi uma experiência fantástica. Eu já fui umas sete vezes, porque o lugar é tão
maravilhoso, tão maravilhoso, que daí eu comecei a ir sempre. A primeira vez eu fui no
inverno, mas depois, em função da minha filha, eu privilegiei ir no verão, por causa do frio
excessivo que pegamos da primeira vez. Acabei indo quase todos os anos, então minha
filha tratava a viagem como se fosse ir para a casa de verão (risos), também em função das
casinhas (nove cabanas). Agora lá, em termos profissionais, para mim foi uma coisa muito,
muito impactante,  porque são vários ateliês de gravura (a residência é orientada para
gravura  e  técnicas  correlatas).  Não são  apenas  as  técnicas  tradicionais,  mas  também
incluem outras. Tem um ateliê de serigrafia, tem outro imenso de litografia, outros de xilo
e gravura em metal. 

Bom,  vou  começar a  explicar as  instalações.  Este centro (Frans Masereel  Centrum)  é
financiado pelo governo da Antuérpia que é uma parte rica da Bélgica, então eles têm um
forte  apoio  financeiro.  E  respondendo  novamente  a  tua  pergunta,  eu  nunca  recebi
nenhuma bolsa deles,  mas  também não paguei  nada durante  a  minha estadia  lá.  O
residente recebe tudo de graça, então eu tinha duas a três semanas de alojamento, ateliê e
técnico a minha disposição. Ou seja, não te pagam para trabalhar, mas é como se fosse um
prêmio também, e, assim, tudo nas melhores condições. Tudo era impecável, por exemplo,
a gente avisava: “– esse equipamento está com mal contato”. Na mesma hora vinha alguém
ali e trocava tudo. Um lugar em que todos os detalhes eram muito bem cuidados. Os
ateliês são maravilhosos. 

Assim como na Cité,  existe um conselho curador também,  então a gente submete ao
Centro Masereel,  eles fazem uma avaliação e te chamam (ou não).  Eu tive a sorte de
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sempre ter sido chamada. Após a primeira residência, você recebia o mesmo status que na
Cité, ou seja, o direito de fazer o pedido uma vez por ano e sem ter que apresentar um
projeto, podendo apenas enviar uma candidatura solicitando uma data específica. Quem
morasse longe de Kasterlle poderia ficar de duas a três semanas, já os que morassem perto,
apenas  duas  semanas.  Então,  no meu caso,  eu  morando no Brasil  tive  direito a  três
semanas, mas quando morava em Paris, apenas duas. Depois de aceitar a candidatura, eles
te instalam numa cabana suíça que tem dois quartos pequenos em cima, mas que cabem
quatro pessoas,  e embaixo tinha um salão com cozinha e banheiro.  A casa tinha um
projeto ótimo, que aproveitava cada canto, cada detalhe, um lugar enxuto, mas, ao mesmo
tempo, super confortável, pensado para oferecer conforto. 

Essa cidade, apesar de afastada e pequena, é bastante turística, estilo Gramado (RS). Uma
cidade muito frequentada pelos belgas no verão, então, é uma cidade pequena e de lazer,
mas  que  tem  uma  infraestrutura  interessante  para  receber  turistas  com  hotéis  e
restaurantes  muito bons.  É  uma cidade que as  pessoas  vão para passar o  verão,  tem
camping com trailers,  bosques.  É  possível  fazer caminhadas  maravilhosas  e  andar de
bicicleta para tudo que é lado.  O Centro Masereel é um pouco afastado do centro da
cidade, então, na primeira vez que eu fui, nem táxi tinha, uma moradora local nos levou
com seu carro até lá, mas eles possuem bicicletas que ficam à disposição dos residentes,
afinal se faz tudo de bicicleta.  O lugar parece um grande condomínio no meio de um
bosque e os ateliês ficam próximos desses chalés, que formam meio que um círculo. Então
a administração fica numa casa, o ateliê de gravura em outra e o de serigrafia mais adiante,
cada ateliê tem sua casa. 

Como os residentes ficam de duas a três semanas,  tem uma grande rotatividade.  Eles
estimulam muito que artistas belgas façam a residência, então metade do programa está
ocupado por belgas e a outra metade, por artistas do mundo todo. Assim, como eu fui
muitos anos seguidos eu acabava encontrando os mesmos artistas belgas, pois eles iam
com mais frequência.  No fim,  essa residência foi  a minha melhor escola profissional,
porque durante o tempo que eu estive na França, apesar de eu ter morado quatro anos,
toda essa parte técnica ou que, por exemplo, a gente faz aqui no Brasil é i-dêntica ao que se
faz  na  França.  Os  nossos  pioneiros  tiveram  a  escola  francesa,  eles  trouxeram  o
conhecimento  de  lá,  então  pouca  coisa  me  adicionou  tecnicamente  falando.  Estou
apontando  apenas  a  questão  técnica  nesse  minuto.  Tecnicamente  a  França  não  me
acrescentou nada, não aprendi nada de diferente do que eu já sabia. 

Bom, a França tem uma coisa muito curiosa em relação a arte, que é bem diferente daqui, é
que lá convivem estilos muito diferentes. Bom relativiza isso, porque já fazem mais de 14
anos  que eu  estou  longe  desse  convívio  mais  intenso.  Eu  viajo,  mas  de  forma mais
esporádica, não tenho mais essa vivência que eu tinha de encontrar com os artistas e ver o
que eles estavam fazendo naquele momento. O que eu notava na França, até aquela época
que eu morei,  é que era um grande espaço aberto, eu andava pelas galerias olhando a
produção e via coisas feitas que pareciam do século passado, só que eram contemporâneas.
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Assim, parece que a França, não sei se a palavra é bonita, mas tem uma permissividade
maior com a arte, parece que lá tem espaço para tudo. Enquanto aqui no Brasil, na minha
vivência, a gente tem um mercado que é muito voltado ao contemporâneo. Tem poucos
espaços, claro, tem aquelas galerias que vendem aquelas coisas, mais de lojas de molduras,
pinturas bucólicas entre aspas, vasinhos de flor, pode até ser um vaso de flor maravilhoso,
mas não precisa ser aqueles  remakes, que eu nem considero arte. Claro que vende, até
vende, a gente vai em hotel e vê esse monte de porcaria, estou sendo bem preconceituosa,
mas é aquele tipo de trabalho que não tem muito espaço no que a gente considera sistema
das artes aqui no Brasil. A gente sempre tem esse olhar para o contemporâneo, ou então
para os modernos e antigos, mas assim, aqueles que viveram naquela época. A gente não
tem muita tolerância para quem faz um trabalho assim anacrônico, e na França tem isso.
Tu olhas um trabalho e jura que é de mil e novecentos e aí vai ver a data é um cara que está
fazendo agora. Eles têm um mercado bem maior que o nosso e que absorve trabalhos
muito diferentes entre si. Isso é muito curioso. 

B. R.: E na Bélgica tu não percebeste isso?

M. S.: Não, na Bélgica foi fantástico. Claro, tudo dependia do grupo que estava lá naquele
momento. Como eu fiz muitas residências, eu lembro de uma que eu fiquei assim meio
decepcionada com o grupo, que não foi grande coisa. Em geral eram grupos maravilhosos,
porque tinha essa coisa de chegar numa sexta (acho que a chegada era sempre no mesmo
dia da semana) e ter um grupo de colegas lá e, na outra semana, muitas dessas pessoas já
saíam das casas e chegavam outras.  Então, num mesmo período era possível conhecer
muitas  pessoas  e  eu  encontrei  pessoas  fantásticas  e  vi  coisas  maravilhosas,  muita
vitalidade.  É que na França,  ao mesmo tempo que teve coisas maravilhosas,  teve esse
ranço. Isso não me trazia novidade, eu já estava cansada disso. 

Vou fazer um parêntesis para explicar. Um dos professores franceses foi bem desagradável
com os brasileiros [que foram pelo acordo da CAPES], especificamente comigo ele não
entendia porque eu fazia gravura, mas já que estava fazendo, ele queria que eu utilizasse as
regras do passado e fosse tecnicamente virtuose. Ele ficava exigindo coisas que não eram o
meu propósito, eu não estava ali para usar o buril como os antepassados usavam. Então, a
gente andava no meio da gravura e via muita coisa virtuose. Claro, a virtuosidade pode
revelar alguma coisa bacana, agora a virtuosidade pela virtuosidade ninguém aguenta. Não
é mais o critério de qualidade, “– ah, o cara sabe fazer”, mas não quer dizer que aquilo que
ele faz é bom. É interessante tu dominares a técnica, mas não ficar só na técnica pela
técnica, é preciso ir mais além, senão fica uma coisa muito vazia. Isso me cansava muito
em Paris,  porque tinha esses  ranços  quanto à  técnica.  E  na Bélgica,  tinha um olhar
renovado, porque era um monte de gente de procedências muito diferentes, com formação
técnica e estética muito diferentes, com outras referências culturais e isso foi apaixonante
para mim. A minha grande escola foi essas residências da Bélgica, eu pude ver coisas que
outras pessoas faziam que fugia ao universo que eu conhecia. Fugia da mesmice da técnica
e fugia das abordagens estéticas daquele universo que eu estava vivenciando na França. Foi
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muito legal. 

Existe  um trabalho muito forte  de  gravura na  África  do Sul,  então encontrei  muitas
pessoas de lá,  mas também encontrei  lituanos fazendo loucuras,  encontrei  japoneses,
italianos,  vários artistas de países do leste europeu,  americanos.  Aí,  lembro na época,
conversando com norte-americanos, percebia que a realidade do que estava acontecendo
no nosso país, era muito semelhante ao que estava acontecendo lá, nas universidades. Os
ateliês estavam meios esvaziados, havia um deslumbre pelo digital,  hoje o cenário já é
totalmente diferente. E também holandeses, pela proximidade de Kasterlle, e os próprios
belgas, que eram bem numerosos, então foi uma experiência muito rica, de ver trabalhos
muito diferentes. Outro aspecto interessante é que não eram só “gravadores” que estavam
na residência, e sim, artistas que estavam lá fazendo um projeto gráfico. Foi realmente
incrível, em termos de vivência e convivência, pois fiz grandes amigos lá, por exemplo,
uma canadense que acabei ficando muito amiga e que nos correspondemos por muitos
anos.  Depois  eu fui  para o Canadá na residência (pós-doutorado)  e a gente seguiu  a
amizade que tinha começado muitos anos antes na Bélgica, então foi uma experiência
bem revigorante, um ambiente de trocas, muito legal, trocas afetivas e intelectuais. Lá
também havia esse sistema de chegarem artistas que tinham recebidos prêmios. Lembro
que essa minha amiga canadense ganhou como prêmio uma estadia no Centro Masereel
com todos os custos pagos de um ateliê proveniente do Quebec, então não sei se eles têm
acertos ou cedem uma casa para uma instituição, semelhante ao que ocorre na Cité des
Arts. 

B. R.: Eu verifiquei no site e vi que atualmente o centro está solicitando uma quantia de 155
euros por semana, e o artista podia optar pelo período de temporada de quatro a seis
semanas, não mais que isso. 

M. S.: Bom, quando eu fui nunca paguei nada pela estadia, mas parece que as regras estão
realmente  mudando,  porque  eu  encontrei  uma  artista  francesa  no  Canadá,  que
frequentava o Centro Masereel, e ela comentou que algumas coisas tinham mudado. Era
uma artista bem jovem, com um trabalho maravilhoso e estava receosa se conseguiríamos
voltar a trabalhar lá como antes. Enfim, mas funcionava assim: se submetia o dossiê e se
ele fosse aceito eram definidas as datas, depois se tinha direito a estadia e uso do ateliê,
incluindo materiais,  por exemplo,  químicos,  e havia  ainda o apoio técnico,  sempre à
disposição. Não se recebia nenhum valor, mas também não se pagava nada. Claro, tinha
que se levar as placas [gravura], o papel e alguns instrumentos pessoais, mas outras coisas
estavam incluídas.

M. S.: Acho que desde 2008 eu não retornei mais ao Masereel.

B. R.: No teu Currículo Lattes fala em 2005. 

M. S.:  Se está lá,  então,  está certo!  Diferente da Cité,  embora também não tenha um
acompanhamento ao longo da residência para ver o que a gente está fazendo, há uma
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contrapartida por parte do residente. Na Cité tem as exposições e em Kasterlle, fazia parte
do contrato que 10% daquilo que fosse editado, devia ser doado para o centro. Não sei se
isso mudou agora, talvez sendo pago não tenha mais essa exigência.

B. R.: Talvez seja até de praxe esse tipo que exigência, pois a Fundação Iberê Camargo
também fica com alguns exemplares para o acervo. Assim pode fazer exposições com os
trabalhos dos artistas.

M. S.: Sim. Uma parte ia para o acervo do Masereel e uma parte ia para a Royal Academie
of Fine Arts e eles fazem muitas exposições. Já participei de muitas exposições com obras
minhas que eles têm em seu acervo. Eles nem pedem autorização, porque eu já assinei o
termo de doação dessas obras no término da residência. O interessante da residência em
Kasterlle, é que, após essa primeira seleção do dossiê enviado pelo artista e aprovado (ou
não) pelo conselho de curadores, se estabelecia esse vínculo entre a instituição e o artista,
que sempre pode podia voltar quando tiver interesse. E outra coisa é que, passado alguns
meses do final da estadia, eu sempre recebia uma carta desse conselho comentando algo
sobre o meu trabalho.  Essas cartas funcionavam como uma espécie de avaliação deles
sobre a produção dos artistas, se tinha sido satisfatória, de grande qualidade, ou enfim,
comentários nessa linha. O que dá a entender que esse conselho se reunia de quando em
quando e analisava o que foi  produzido pelos residentes.  Então,  um tempo depois eu
recebia uma carta dizendo “analisamos a sua produção da residência de tal a tal data, (…) e
manifestamos que consideramos a sua produção interessante por esses e outros aspectos
…” Algo nesse estilo. Na Cité eu nunca recebi nada desse tipo. 

B. R.: E nessas residências, houve a solicitação para apresentar a tua produção em alguma
“fala ou encontro com o artista”?

M. S.: Não lembro de nada nessa linha. Até sei que quem recebia residência da Bolsa Iberê
Camargo, na volta, apresentava uma palestra. Cheguei a assistir algumas falas, inclusive de
artistas que foram para a Cité. Nesse caso, era uma exigência da Fundação e não tinha
nada a ver com a Cité, propriamente dita. Eu acho que é uma coisa legal essa fala. No meu
caso,  acho  que  foi  um  desperdício  eu  ter  feito  essas  várias  residências  e  nunca  ter
conversado a respeito. Eu lembro que uma vez a Maria Lucia Cattani fez uma residência
artística no Japão e foi fantástica. Ela reuniu alguns alunos para mostrar a produção dela,
mas foi algo assim, super informal, e é o tipo de coisa que a gente tem que divulgar mais,
porque é uma experiência muito rica. Na época eu até disse: “tu tens que divulgar mais
esse teu trabalho,  porque foi  uma experiência tão fantástica”.  Eu acho que tinha que
divulgar sempre, mas cada um tem sua vida e suas demandas, nem sempre rola.

B. R.: Existem programas de residências voltados para inserir jovens artistas no mercado
de arte de forma mais efetiva. Por exemplo, além de oferecer um acompanhamento crítico
com  um  curador,  também  promovem  palestras  e  encontros  com  outros  curadores,
colecionadores e críticos, fomentando uma interação mais rápida entre eles. Nesse caso,
mesmo não tendo tido o acompanhamento crítico,  tu  sentistes  que as  residências  te
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facilitaram ou  propiciaram uma atividade  mais  intensa  no  mercado?  Ou  não  houve
diferença? 

M. S.: É difícil dizer o que contribuiu com o quê. Mas eu acho que esse período que eu vivi
em Paris, e foram várias coisas que aconteceram em paralelo, eu estava muito bem inserida
e  todas  coisas  na  verdade  contribuíram.  Estava  difícil  de  dar  vencimento  a  tantas
demandas e exposições que tinham. Foi um período muito legal, agora o que rendeu o
quê, é difícil de medir. Eu expus em uma galeria super bacana, mas foi até antes de entrar
na Cité. Foram muitas coisas em paralelo que aconteceram e abriram portas. 

B. R.: Será que uma residência não ajudaria o artista a deixá-lo mais seguro quanto a sua
produção? 

M. S.: Ah, sim, concordo. Claro, no contexto do doutorado, por um lado foi maravilhoso
ter  morado  em  Paris,  mas  por  outro,  havia  umas  exigências  institucionais,  alguns
professores ou situações que eram desestimulantes, mas aí, tu tens o retorno de outras
esferas e, realmente, aí tudo isso te dá bem mais segurança. Fica tudo mais tranquilo, pode
até ter um “babaca”  incomodando,  mas aí  tem todo um outro universo,  que dá para
perceber que ele se trata de um caso isolado. Eu acho que quanto mais a gente expõe o
trabalho, sempre acaba tendo algum tipo de retorno. Já me aconteceu de eu apresentar
meu  trabalho  em  aula  e  alguém  vir  falar  comigo  e  isso  render  outras  coisas.
Fundamentalmente, eu acho que é importante mostrar o que se está fazendo, para gerar
algum tipo de repercussão. 

B. R.: E nesse sentido, tu sentistes que esse tempo na residência te ajudou a incrementar o
teu pensamento artístico? Pensar sobre o teu processo de trabalho, não só quanto aos
aspectos técnicos?

M. S.: Com certeza! Sim, sobretudo em Kasterlle, porque mesmo que tu não circules tanto
por todos os lugares do mundo, essas pessoas que estão lá trazem esses elementos novos.
Para mim foi muito importante, uma experiência muito forte e positiva. 

B.  R.:  Mesmo sem  os  coquetéis  mensais  da  Cité,  era  possível  ter  encontros  com os
residentes?

M. S.: Mas sabes que lá, dependendo do grupo, nós fazíamos umas refeições coletivas no
pátio,  então cada um levava uma coisa.  Claro,  durante o dia todos estão trabalhando,
mesmo assim dá para “bisbilhotar” e perguntar o que os outros estão fazendo. Eu lembro
que às vezes a gente se reunia para fazer passeios pela cidade em grupo, porque aquela
região  é  fantástica.  A  Antuérpia  é  coladinha,  então  imagina,  um  monte  de  museus
incríveis  para  visitar.  Muitas  vezes  a  gente  fazia  visitas  em  grupo  e  aproveitava  pra
conversar. Quando a gente conhece um, já chama o outro e cria um bando e sai pra ver um
museu ou jantar num lugar. Enfim, acontecia isso eventualmente. Não havia o tal coquetel
organizado, era tudo bem mais simples, eles entregavam a chave e mostravam o ateliê,
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mas sempre rolava uma interação. 

Só uma vez que havia um grupo grande que era do mesmo país e acho que era inclusive da
mesma instituição e eles não interagiram com os outros. Ficavam só entre eles e não havia
nenhuma troca. Foi a única vez que foi mais chato, mas isso acontece. Na maioria das
vezes a gente ia junto nos museus e tem um lá que tem muitas cartas de jogos, impressos
de indústria gráfica, uma mina de coisas legais.

B. R.: Eu vi uma foto de um desses ateliês de tipografia e um artista estava trabalhando
com tipos antigos. 

M. S.: Sim, eles tem muita coisa de tipografia, umas máquinas que a gente nem imagina
como funcionam e o artista, de repente, usa em um contexto bem diferente, é fantástico de
ver.  Na Europa eles  têm o dia do patrimônio,  então nesse dia eles  abrem os prédios
públicos  e  sempre  tem algum tipo  de  interação.  Uma vez  eu  fui  em um museu  na
Antuérpia que era ligado a cartas de jogos e tinha várias  prensas  com um bando de
velhinhos imprimindo para a gente levar os materiais.  Agora,  quando eles  morrerem,
ninguém mais  vai  saber  como aquelas  máquinas  funcionam.  Muito  lindo,  não  pode
imaginar a beleza de ver aquele lugar em movimento, é uma experiência muito linda. Bom
eu sou suspeita para falar, porque sou bem apaixonada pelo lugar. É preciso andar não sei
quantos quilômetros para comprar queijo de cabra e depois vai na outra fazenda que tem
champignons, sabe aquele lugar que é cheio de coisinhas bacanas! E isso são informações
que um residente vai passando para o outro, então, eu pegava a bicicleta e ia. Aí dá para ir
até a estação, deixar a bicicleta lá, pegar um trem e ir para outra cidade, Gent, Bruges, e
assim vai, porque é tudo perto, e tudo é interessante.

B. R.: E como funciona o tempo? No sentido de organizar os prazos, as horas de trabalho e
ainda  organizar  esses  passeios?  Será  que  esse  prazo  previamente  estipulado  não  é
interessante para produzir mais?

M. S.: Eu acho que sim, porque, às vezes, a gente se enrola muito quando não tem prazo. E
eu noto o seguinte, que todas essas vezes que eu fui para a Bélgica foi para passar períodos
curtos, de duas a três semanas, de qualquer forma isto para fazer gravura é um prazo curto,
e para dar conta eu trabalhava feito louca. Sempre produzi muito nesses períodos. Há toda
uma organização anterior, mas chegando lá, não se tem mais nada com que se preocupar.
Sabe, não tem contas para pagar, não tem aquelas coisas do dia a dia, a gente só dorme,
levanta, toma café e vai para o ateliê, baixa a cabeça e trabalha. De repente belisca alguma
coisa, mas segue o trabalho. Então são imersões, literais, no trabalho, e esse sistema rende.
Não vou dizer que tudo o que eu fiz foi  bom ou que eu fiquei satisfeita,  mas sempre
produzi  muito.  Em alguns momentos gostei  bastante e em outros não.  Às vezes,  não
obtive o resultado esperado, mas, de qualquer forma, sempre trabalhei bastante. 

B. R.: Então é possível dizer que esse “espaço-tempo” é muito importante para fechar um
ciclo e saber que tem início, meio e fim. 
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M. S.: Eu acho. 

B.  R.:  Existem residências  que não exigem uma produção do artista,  se ele quiser só
elaborar um pensamento ou organizar umas ideias, sem iniciar ou concluir um trabalho,
tudo bem. Mas tanto na Cité como no Centrum estava previsto a conclusão de um projeto.

M. S.: É, estava previsto concluir um objetivo. Se bem que eu lembro de uma artista suíça,
que eu devo ter encontrado mais de uma vez em Kasterlle, e em uma dessas vezes ela
estava fazendo um trabalho bem elaborado, mas ela não teria cópias, porque era algo do
próprio processo, e nesse caso, eu fiquei curiosa para saber como ela resolveria aquele
acerto de cedência dos 10% da produção e ela me falou que tinha explicado o projeto para
o conselho e não houve maiores problemas com isso. Então tinha essa “margem”, o pessoal
não estava esperando uma proposta tradicional com edição e tudo mais. Existia essa regra,
mas não era algo estagnado,  que não pudesse ser negociado.  Não consigo lembrar os
detalhes, mas a artista não ia fazer uma série e era algo grande, como uma monotipia,
portanto ela não ia poder entregar a contrapartida que a gente prometia para o programa.

B. R.: Agora quanto ao ambiente, como tu se sentiste na moradia das residências? Alguns
artistas comentam que chegam num quarto vazio, só com o mobiliário básico, e sentem
um estranhamento. Imagino que deve haver uma solicitação para devolver o quarto como
o artista o recebe. 

M. S.: Eu não cheguei a frequentar outros quartos, mas o fato do prédio de Montmartre ser
mais  antigo,  então criava uma sensação mais  acolhedora,  talvez,  do que o prédio do
Marais,  que era  bem mais  moderno também.  De qualquer forma,  tudo era  bastante
negociado entre artista e instituição. Eu precisei de um colchão extra para a minha filha e
eles deixaram levar a cama. Eu perguntei se eu podia instalar uma máquina de lavar roupa
e eles deixaram. Então tudo era conversado, eu não tive nenhuma dificuldade. Eu colocava
posters  nas  paredes  e  o  lugar  não  era  um  caixote,  era  um  baita  apartamento,  com
mezanino,  com janelão de vidro de fora a fora.  Eu acho que os ambientes eram bem
diferentes, entre as sedes da Cité. Onde eu fiquei era em um morrinho e os prédios eram
pequenos e ficavam dispersos no terreno. Acho que eram uns dois, três studios em cada
prédio. O lugar era apaixonante.

B. R.: Um comentário interessante que uma artista em residência na Cité fez é que ela saiu
do Brasil  com um projeto em mente,  chegou lá e ficou trabalhando nele.  Só que em
determinado momento ela percebeu que o que ela estava fazendo ela poderia ter feito no
ateliê dela daqui, ou seja, ela refletiu que mais interessante seria fazer algo que só pudesse
ser feito lá. Acho que se dar conta dessa relação com o contexto é muito importante na
residência.

M. S.: Claro, no meu caso foi diferente, porque no total eu fiquei quatro anos, mas eu levei
muitas fotos daqui pensando em trabalhar com elas. E acabei trabalhando a partir delas,
que eu usava como referência no trabalho. O que foi interessante é que como os ateliês
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eram coletivos, algumas pessoas viam essas fotos e comentavam: “– seria interessante você
conhecer tal lugar”. Eu anotava e ia nos tais lugares, fotografava e fiquei encantada com
um monte de lugares que eu descobri. Eu acabei trabalhando com essas imagens desses
lugares,  desse  mapeamento  que  foi  meio  construído  pelas  indicações  dos  outros
residentes e que enxergavam uma relação com aquilo que eu estava fazendo. Foi  super
bom.

B. R.: Por último, só gostaria de saber se você teve alguma dificuldade no processo criativo,
alguma “crise” ou angústia, algo do gênero.

M. S.: Devo ter tido algumas, mas nada que eu tenha guardado como algo negativo. 

B. R.: Se teve algum, superou lá mesmo.

M. S.: É, isso. Como tinha que produzir, havia uma certa pressão, então aquela coisa da
“página em branco” vai para o brejo. Às vezes, a gente não gosta de alguma coisa, mas já
está fazendo, então descarta e vai para outra. Durante o doutorado, teve um momento que
a minha orientadora [Éliane Chiron] me falou que queria ver imagens grandes do meu
trabalho. Aí eu pensei que seria muito difícil produzir algo maior do que eu vinha fazendo,
porque a matéria da gravura está muito nos detalhes, para ver de perto e não olhar de
longe, mas então eu decidi fazer algo grande, até para dar uma resposta para ela. Só que eu
não fiz em gravura, eu optei por fazer uma monotipia. Eu já trabalhava com monotipia há
anos,  só  que  como  professora,  então  eu  passava  as  técnicas  para  os  alunos  e  dava
sugestões, mas eu mesma não tinha interesse em monotipia, achava muito sem graça. Aí
comecei a fazer uns ensaios e depois a fazer uns trabalhos grandes, uns painéis com uma
estrutura em módulos, até pela facilidade de execução e montagem. Bom, comecei a fazer
e adorar a experiência.  Nessa resposta à orientadora,  acabei  tendo uma boa surpresa,
porque foi uma coisa bárbara. Nossa, eu nem dava bola, mas quanta coisa bacana que dá
para fazer. Acabei fazendo muitas monotipias, então, não foi na residência, mas foi um
desafio que eu tive que passar.  Bem depois, eu encontrei a Chiron aqui,  e durante um
jantar conversei com ela sobre essa experiência, ela logo perguntou se ela não havia me
traumatizado (risos). Eu expliquei que pelo contrário, às vezes, a gente tem que se lançar
em algo que a gente desconhece. Digamos que essa técnica não me atraía, mas eu decidi
ver no que ia dar e acabei gostando. Essa experiência me rendeu muitas coisas boas. É bem
aquela ideia das trocas mesmo. Talvez aquilo que a gente nem dá muita bola e acha que
não tem nada a ver com o trabalho, mas no fim a gente se permite experimentar.

B. R.: Então a última pergunta. Você notou que a residência ajudou comercialmente de
alguma maneira, digamos aumentando contatos com galerias ou colecionadores? Como
você percebe o nosso mercado (mais especificamente em Porto Alegre)?

M. S.: Eu lembro que a gente vendia muito nos anos 1980, era uma maravilha. Agora a
gente vende lá de vez em quando.  Não sei  como estão as coisas com os artistas mais
badalados, mas os artistas mais reconhecidos, a gente vê que também não estão vendendo
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tanto assim. De modo geral, acho que sempre dá mais status participar de uma residência,
acho que ajuda nesse sentido.

B. R.: Talvez participar de uma residência ajude a ser selecionado para uma próxima.

M. S.: Certamente, com certeza. Isso é que nem prêmio. Lembro de um ano que eu ganhei,
acho que,  uns oito prêmios.  Acho que tem esse movimento.  O cara participa de uma
bienal e depois a gente vê que está em mais quatro, cinco. Como disse o [curador] José
Rocca, parece que são sempre os mesmos que estão em todas. Claro, parece que todos
querem ver os mesmos, também porque pouca gente tem o trabalho, tempo e ocasião de
“vamos olhar o que está sendo feito no Rio Grande do Sul e, e agora tal estado, etc.” Foi só
um exemplo, mas existe esse mapeamento de tentar convidar artistas, um de cada lugar.
Quase que como uma pinçada para dar um aspecto mais universal. Então a gente sabe que
quanto mais  um determinado nome está em evidência,  mais repercussão tem e mais
coisas se agregam a ele. E o contrário também acontece, quem menos aparece, também vai
sendo menos lembrado. Na verdade eu não estou realmente parada quanto às exposições.
Meus últimos anos foram mais difíceis por questões pessoais, mas eu não fiquei parada
exatamente. Talvez eu devesse ter mais planejamento, mas eu sigo trabalhando conforme
vai sendo possível. A docência e as urgências tomam bastante tempo. Eu adorei uma frase
que  eu  vi  na  casa  de  um  amigo:  “Até  quando  as  urgências  vão  ocupar  o  lugar  das
prioridades” (risos). É bem isso, a gente está sempre apagando incêndios. Bom, mas tem
que  fazer,  porque  eu  também  trabalho  como  professora,  então  se  me  pedem  uma
exposição que eu estou comprometida para o mês que vem, eu tenho que ir atrás. Às vezes,
é isso, tem que pensar um pouco nas prioridades, mas nem sempre a gente consegue.

* Embora a entrevista esteja transcrita na íntegra foram necessárias pequenas edições com o intuito
de suprimir a repetição de palavras ou expressões da linguagem oral que poderiam dificultar a
compreensão das ideias principais presentes nas respostas, assim como nas perguntas.
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Entrevista com Thiago Henrique de Souza Honório

[Professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de 
Artes Plásticas da Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP e do Pós-Graduação em 
Fotografia na Faculdade de Comunicação, na mesma instituição. Até o momento da 
entrevista, o artista havia participado de três residências artísticas.]

Realizada e gravada em 1º de outubro de 2015*, por Bettina Rupp
Paço das Artes (Av. da Universidade s/nº, São Paulo / SP)
Estava presente Mariana Sesma, produtora do Paço das Artes.

Bettina  Rupp:  O  que  é  uma  residência  artística  para  você?  Como  você  percebe  as
diferenças entre uma residência e outros cursos ou períodos de estudo?

Thiago Honório: A minha primeira residência artística, a primeira oportunidade que eu
tive de fazer uma residência artística foi em 2012, no âmbito de um programa que a FAAP
mantém com a Cité des Arts, em Paris, que tem aproximadamente vinte anos, acredito que
desde 2000 [a primeira residência ocorreu em 1997]. A FAAP envia dois artistas por ano,
sendo alunos, ex-alunos e professores do curso de graduação em artes para Paris. Outro
programa foi inaugurado por eles no Edifício Lutetia,  aqui  em São Paulo na Praça do
Patriarca,  que abriga o MAB – Museu de Arte Brasileira,  e este programa existe desde
2006. 

A Cité des Arts é um complexo que tem aproximadamente 200 ateliês e o Brasil possui dois
apartamentos.  Um é mantido pela FAAP e outro pela Universidade Federal  do Rio de
Janeiro. Bom, então, essa foi a minha primeira experiência que apareceu em 2012, em um
momento que eu já havia terminado a graduação, que eu já tinha feito o mestrado e o
doutorado, e essa oportunidade apareceu num momento talvez até mais adverso ou mais
estranho,  menos  previsível,  digamos  do  que seria  o  momento  de  “aparição”  de  uma
residência  na  carreira  de  um  artista.  Ou  seja,  o  que  seria  presumivelmente  após  a
graduação.  Eu  acabei  optando  por  primeiro  terminar  os  cursos  de  pós-graduação
(mestrado e doutorado) para depois ter a experiência de uma residência artística. É claro
que não existe uma ordem ou uma sequência ideal ou até um momento específico para
que essas  coisas  aconteçam na  vida  profissional  de  um determinado artista.  Eu  não
acredito  que  pedagogicamente  você  tenha  que  fazer  uma  residência  primeiro  ou  o
mestrado primeiro. Muitos desses movimentos e momentos na minha produção e carreira
aconteceram de uma maneira mais enviesada, pelo fato de eu ter me encontrado às voltas
com a universidade e ter optado por fazer o mestrado e o doutorado antes. Então eu fiz
essa residência quando eu tinha 32 anos, terminei o doutorado em dezembro de 2011 e fui
para Paris em fevereiro de 2012.

Eu  achava  super engraçado,  e  talvez  até  hoje  ainda  ache  esse  termo,  essa  rubrica
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“residência artística”. Isso sempre me inquietou, eu nunca entendi direito o que era uma
residência artística.  Eu desconfiava que era algo muito além ou que não se reduziria
simplesmente a se ter um espaço físico outro de trabalho. Porque estar em uma residência
artística seria muito mais que ter uma casa espaço de trabalho,  no sentido do que se
sentiria  ou  se  reduziria  a  um  espaço  de  trabalho  casa ou  casa  espaço  de  trabalho,
indiferente  da  ordem.  Mas  eu  desconfiaria  que  aquilo  me  propiciaria  uma  outra
experiência espaço-temporal  que de alguma maneira afetaria e atravessaria o processo
abrindo o trabalho para a experiência e se colocando só ela também, e assim, abriria ali
uma oportunidade outra de se pensar, de se colocar e de se produzir o trabalho. Então,
nesse sentido, o trabalho serviria para uma experiência espaço-temporal outra, em uma
situação privilegiada, porque você acaba ficando em suspensão da sua rotina, dos seus
afazeres,  podendo se  dedicar apenas  à  prática de  ateliê.  Bom,  como minha primeira
residência foi na Cité em Paris, muito embora eu já tivesse ido lá antes, claro que agora de
uma  outra  maneira,  bem  mais  grave,  mais  evidente  quando  você  acaba  tendo  que
estabelecer contato com outra cultura, tendo que falar outra língua. Você ainda tem que
lidar com outras condições climáticas e outras situações. 

B. R.: E ainda tem que lidar com culturas do mundo todo, já que a Cité é quase uma torre
de Babel.

T. H.: A Cité tem esses apartamentos ou  studios construídos em um formato, digamos,
mais  conservador  de  residência,  uma  arquitetura  moderna,  entretanto,  por  ter  uma
estrutura de ateliês individuais em que os artistas ficam trabalhando em um aspecto mais
monástico e mais isolado. Então não há na Cité um restaurante, um bar ou um espaço de
convivência. O formato é direcionado para você trabalhar dentro do seu ateliê. Esse é o
desenho da instituição.  No entanto,  há alguns momentos de trocas,  por exemplo,  nas
terças-feiras ocorrem, já há muitos anos, concertos musicais e sempre de terça a domingo,
ou seja, durante aquela semana, tem uma exposição nessa espécie de foyer ou antessala,
onde acontecem essas atividades musicais realizados pelos artistas residentes músicos. Os
artistas visuais fazem exposições nesse espaço corredor, que é uma espécie de antessala
que leva  ao auditório. Muito embora, haja uma galeria na Cité des Arts, esse espaço é
terceirizado e não é destinado aos artistas em residência, a não ser que você queira alugar
ou bancar os custos de uma exposição lá. Eu achei que não seria o caso. Utilizar o espaço
expositivo no corredor ou antessala do teatro era um direito de todos os residentes de artes
visuais, que quisessem usufruir dele durante uma semana. Estava previsto a realização de
um convite, de uma divulgação e a abertura era realizada na mesma noite dos concertos,
nas terças à noite.  Eu cheguei  a realizar a minha,  que foi  em junho,  e antes mesmo,
comecei  a frequentar alguns desses  concertos,  que me interessavam.  A gente sempre
recebia os convites dos outros  artistas,  assim,  eu acabei  indo em diversas exposições.
Pode-se dizer que ali ocorria esse espaço de trocas entre os residentes.

Quando eu cheguei no inverno e nevava, essa ênfase no isolamento e na relação mais
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monástica com o estúdio foi  muito maior.  Então,  você começava a sair mais e via os
artistas abrindo as portas dos seus estúdios, sem a necessidade dos aquecedores, só na
primavera.  Já se via mais o colorido da cidade,  então todo mundo saía mais e alguns
artistas começaram a organizar pique niques, que às vezes aconteciam na própria Cité ou
às margens do Sena. Foi quando eu fiz algumas amizades. De qualquer forma, eu não acho
que isso tenha sido incentivado pela própria  arquitetura,  pelo próprio desenho desse
projeto de residência da Cité des Arts, ou seja, o convívio, as trocas, não é algo incentivado.
A estrutura  desse  programa é desenhada mais  no formato  “artista  séc.  XIX”,  do que
propriamente pautada na ideia de fluxos, trocas, contaminações, ou outras coisas do tipo.
Mas,  ainda assim é possível  fazer amizades,  ainda assim é possível  frequentar outros
ateliês estúdios para trocas. 

Lá também corre open-studio. Durante o período que eu estive lá ocorreram dois. Eu não
participei  do  primeiro  porque  eu  tinha  acabado  de  chegar,  então,  nem  tinha  me
reconhecido minimamente naquele espaço para já a abrir o  studio e mostrar a minha
produção ou aquilo que eu estava produzindo ali, mas eu participei do open-studio que
ocorreu em maio. Durante um dia e uma noite, enfim, se eu não estiver enganado, mais ou
menos até a meia-noite os estúdios ficam abertos à comunidade toda da Cité, que são mais
de duzentos residentes. Além das pessoas que estão por ali, do bairro ou de outros pontos
de Paris que ficam sabendo do open-studio, porque também tem uma divulgação. 

B.R.: Então tinha um fluxo interessante de pessoas.
 
T. H.: Tem sim. O dia do  open-studios foi bacana, um momento de trocas. Entretanto,
esses  eventos  são  pontuais.  Não  estão  inseridos  por  uma  estrutura  arquitetônica  ou
desenho do prédio, mas existem por essas situações mais episódicas:  os dias de  open-
studios, de concertos e de exposições, que abrem no espaço chamado espaço corredor.

B. R.: Posso te interromper? Você ficou seis meses, não é?

T. H.: Sim, seis meses. Eu cheguei em fevereiro e fiquei até agosto. Eu acho um tempo
ótimo para residências.  Eu já estou na minha terceira experiência com residências.  A
primeira  foi  essa  de  seis  meses;  a  segunda,  foi  na  primeira  turma  dos  seis  artistas
residentes da Red Bull Station [6ª edição, 2013], quando o programa foi revisto e passou a
ter um edital  público,  e portanto,  também coincidiu com a sede própria,  no terminal
Bandeira [São Paulo]. Lá, se eu não me engano, o período era de dois meses e meio. A
terceira residência, é esta no Paço das Artes, de dois meses e meio.
 
B. R.: Agora o período na residência da Red Bull Station é de 16 semanas [4 meses].

T. H.: Isso foi uma reivindicação nossa. Bom, quando eu mandei o projeto o período era de
dois meses e meio,  portanto,  a gente entrou em outubro e saímos de lá em fevereiro,
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porque quando nós chegamos o prédio se encontrava em obras,  só os ateliês estavam
prontos e não tinha nem o café.  O  ambiente estava bem precário.  Enfim,  como nós
pegamos também a “entressafra” de Natal e Ano Novo, e todo um trabalho de maquinário
e fluxo de pedreiros, eles optaram por estender o nosso período de permanência lá, então,
nós ficamos até fevereiro de 2014. Também porque, na primeira semana de inauguração, a
gente não conseguia trabalhar de tantas demandas relacionadas a entrevistas e visitas dos
meios de comunicação, já que o prédio foi inaugurado conosco. Fomos selecionados eu, a
Fabiana Faleiros, o Rodolpho Parigi, o Chico Togni, a Alessandra Domingues e a Raquel
Uendi, então havia muitas atividades e palestras. Logo que a gente chegou precisava fazer
uma exposição na Galeria Transitória e depois, no final, uma na galeria principal, chamada
Central, lá no prédio da Station mesmo. O fato é que essa primeira exposição a gente podia
usar trabalhos dos nossos portfólios, porque era na segunda semana de residência, e na
exposição final, previa-se os trabalhos desenvolvidos pelos artistas ao longo da residência.
Pressupunha-se um acompanhamento,  eu  fui  acompanhado pela Paula Borghi.  Havia
também na residência visitas pontuais de alguns curadores,  com horário previamente
agendado de uma a duas horas no estúdio, então, no nosso caso foram o Marcio Harum e o
Tobi Maier,  mas também foram nos visitar outros curadores e críticos interessados de
modo geral  pelos  nossos trabalhos e pelas  nossas  exposições,  mas esses  vinham com
horários  agendados  para  conversarmos  com  esses  curadores.  Eram  conversas  mais
pontuais. O trabalho de acompanhamento [crítico] diário era feito pela Paula Borghi.
 
B.  R.:  Esse acompanhamento era diário?  Imaginei  que seriam encontros semanais  ou
quinzenais.

T. H.: Sim, ela ia diariamente. Eu também fui bastante ao Red Bull Station, no meu caso
isso foi  levado quase ao pé da letra,  até porque o edital  se tornou público,  então foi
importante. De fato foi a primeira vez que esse edital ocorria lá. Nas edições anteriores, o
curador ou curadora convidava os seis artistas e a residência ocorria em outros lugares,
mais relacionados a espaços de ocupação. O programa chegou a ser feito em torno de três
prédios no centro da cidade de São Paulo e, como eu disse antes, era a primeira vez que a
residência tinha uma sede própria e com a elaboração de um edital público, com processo
de inscrição226, de seleção, etc. Então, antes ela tinha um caráter mais de um desenho feito
por um curador ou curadores que selecionavam ou convidavam artistas para participarem
das residências, nesses outros espaços que o programa chegou a ocupar e a se apropriar de
fato.

Na  Cité  des  Arts  não  houve  um processo  de  acompanhamento  sistemático.  Havia  a
solicitação de relatórios mensais e esses relatórios eram encaminhados ao Marcos Moraes,
coordenador do programa [de residências da FAAP na Cité]. É claro que, esses relatórios e
as trocas de e-mails, no meu caso, muitas vezes acabavam tendo algum tipo de devolutiva
em  relação  aquilo  que  eu  estava  fazendo,  propondo,  ou  então,  que  fosse  tipo  uma

226 Foram 200 inscritos na 6ª edição para a Residência Artística no Red Bull Station.
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pergunta,  uma curiosidade,  um retorno em relação a  uma imagem presente no meu
relatório.  Ou  a  algo  que  eu  falei  ou  algo  que  foi  enviado,  portanto  uma devolutiva
relacionada ao processo, mas muito pontual. Não tinha a presença de críticos e curadores
nos seus estúdios e ateliês e nem acompanhamento de um profissional que fizesse isso ao
longo dos seis meses da residência.

Eu recebia algumas visitas de profissionais do Brasil que foram à Paris e me visitaram.
Então eu recebi a visita da Sônia Salzstein, que tinha sido a minha orientadora e ela foi
várias  vezes  no estúdio,  recebi  também da Sofia  Fan,  que trabalha no Itaú  Cultural.
Pessoas que estavam em Paris e se comunicavam comigo e queriam de alguma maneira ver
o que eu estava fazendo, o Wagner Morales, a Beatriz Toledo e o Tiago Santinho, artistas e
a Lívia Bernadete, que trabalhava com galerias. Enfim, mais pessoas que moravam em São
Paulo e que festavam em Paris estudando ou fazendo mestrado, etc., que se aproximaram
para dar um pulinho no estúdio para ver o que eu estava fazendo e foram nas exposições
que eu fiz lá, mas era sempre pautado pela informação por um boca a boca ou pelas redes
sociais ou até por ficarem sabendo que eu estava lá.

B. R.: E esses artistas você já conhecia ou foi a residência que lhe proporcionou conhecer
eles? Claro, no caso da Sônia Salzstein, ela foi sua orientadora…

T. H.: Pelo fato de eu estar lá fazendo a residência eu conheci algumas pessoas, no caso o
Tiago e a Lívia. O Wagner e a Bea eu já conhecia. Digamos que teve os dois casos, e eu fiz
algumas amizades. Eu conheci uma artista suíça que eu fiquei quase um mês na casa dela
depois que eu terminei a residência e ela já veio duas vezes ao Brasil e ficou na minha casa.
Muito em função dos piqueniques. O fato é que isso acontecia mais por iniciativa própria
dos artistas do que situações que provocassem esses encontros de uma maneira mais
sistemática.

No caso da Red Bull, entraram seis artistas com poéticas muito diferentes, com questões
muito singulares, e isso foi ótimo, porque ocorriam momentos de troca. Seja pelo fato de
os ateliês serem muito próximos ou, às vezes, aconteciam palestras e atividades voltadas
não só para os seis artistas, mas para a comunidade em geral, como também para essa
primeira exposição, em que foram necessárias reuniões para decidir os trabalhos, e havia
ainda os encontros com a Paula. Então tudo isso facilitou o contato. É claro que em relação
à troca, que, a meu ver ela era mais estabelecida talvez com os próprios artistas, acho que
foram seis ou melhor cinco, porque eu acabei me aproximando mais de um ou de outro, e
acabei me dando melhor com um e com outro, naturalmente, a despeito das diferenças e
das singularidades que era bacana e que torna o processo mais rico.
 
Eu senti que o tempo lá era muito frenético, muito diferente e com uma estrutura muito
diversa, porque lá era simplesmente, e tão somente, um espaço de trabalho. Na Cité era
uma casa espaço de trabalho, que a gente dormia, almoçava, jantava, trabalhava, escrevia,
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desenhava e produzia naquele mesmo ambiente e tinha uma outra relação estabelecida
com o espaço.  No caso da Red Bull  não,  já era um espaço físico de trabalho que era
necessário naquele momento em que eu me encontrava e que me inscrevi,  porque eu
estava sem ateliê e eu precisava de um espaço de trabalho. Daí a decisão de me inscrever e
também porque me chamava muito a atenção aquele prédio do Terminal Bandeira, que
era o prédio da Light Subestação Riachuelo AES Eletropaulo, que eu passava pela frente e
eu achava o prédio muito curioso.

B. R.: Esse edifício ficou em um pedaço triangular de terreno, parece uma sobra da cidade.
Será que o fato de na Red Bull Station ter apenas seis artistas, convivendo em um prédio
que parece mais uma “casa”  não seria o diferencial  aglutinador em relação aos quase
duzentos artistas da Cité des Arts?

T. H.: Eu acho que a principal diferença é uma estrutura em que você não mora nela. Acho
que na Red Bull é mais um espaço de trabalho mesmo e uma relação escancarada e franca
com o centro de São Paulo, que eu acho muito produtiva. Esse prédio está incrustado no
Terminal  Bandeira,  no centro de São Paulo.  Eu moro em São Paulo e estava em um
processo de mudança para o centro, da minha residência, que tem o meu ateliê. Então,
esses espelhamentos,  esses rebatimentos  residência  ateliê,  residência  casa e  espaço  de
trabalho, no centro, apareceram nos trabalhos que eu desenvolvi na Red Bull durante o
momento que eu estava às voltas com a necessidade de ter esse espaço. A busca por esses
espaços e no processo de mudança desses espaços. Mais do que isso, ambos, esse espaço
físico da Red Bull Station e esse espaço físico da minha residência espaço de trabalho, do
meu ateliê também, ambos encontravam-se em obras. Então, eu estava vivendo em um
canteiro de obras full-time nesse momento. Em casa e na residência, na residência e em
casa. Tanto que os trabalhos que eu fiz, foram intimamente relacionados a esse canteiro
ou a esses canteiros.
 
B. R.: Apesar de ter pesquisado sobre a sua atuação profissional, eu desconhecia essa sua
residência na Red Bull Station.

T. H.: O trabalho que eu fiz lá foi intitulado Trabalho. As primeiras semanas consistiam de
discussões exaustivas com os mestres de obras e pedreiros que estavam envolvidos com a
construção, o restauro desse antigo prédio da Light Riachuelo Eletropaulo e eu negociava
as ferramentas que estavam sendo usadas para a restauração desse prédio. No primeiro
momento as negociações consistiam em eu ir na Leroy Merlin ou na Telhanorte comprar
uma ferramenta nova, uma enxada, um martelo, uma serra, uma lixa, etc., e dava uma
nova em troca dessa ferramenta gasta, esfolhada e usada no restauro da obra. Então, o
trabalho foi intitulado Trabalho e consiste de ferramentas: talhadeiras, desempenadeiras,
picaretas,  arcos  de  serreta,  formões,  enxadas,  marretas,  cavadeiras,  martelos,  pás,
espátulas, lixas, discos, serras, foices,  cortadeiras, ponteiras e pés de cabra, utilizadas na
restauração da antiga subestação de energia Light Riachuelo AES Eletropaulo negociadas
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com e doadas pelos mestres de obras e pedreiros envolvidos nesse restauro. No primeiro
momento elas foram negociadas, e no segundo momento, como o prédio continuou em
obras e eles viram essas ferramentas expostas na primeira exposição da Galeria Transitória,
eles começaram a jogar ferramentas debaixo da porta do meu estúdio. A porta é vazada,
tem uns 30 cm de espaço até o chão, então, quando eu chegava me defrontava com aquelas
ferramentas, porque havia um fluxo de entrada e saída de pedreiros, alguns já estavam
saindo da obra. Quando eu cheguei na residência, havia duas empreiteiras trabalhando lá
e depois ficou uma só. Então eu comecei a ganhar muitas ferramentas a partir de uma
situação que o próprio trabalho suscitou, dilatou, assim, eu passei a não mais ter controle
sobre o próprio trabalho. No final da residência eu apresentei essa outra configuração. 

Em relação às dimensões, o trabalho ficou três maior do que o projeto inicial. No primeiro
momento 80% do trabalho era pautado em trocas e 20% de presentes e dádivas e no
segundo, a configuração final ficou 70% de dádivas e 30% de trocas. Eu acredito que isso
aconteceu porque eles viram o reconhecimento deles e também do trabalho. Além do fato
de  ter  sido  lançada  luz  sobre  uma voz  que é  soterrada,  abafada.  Quando um lugar
inaugura  fica  tudo  limpo.  Há  uma  cosmética  que  de  fato  abafa,  inibe  qualquer
possibilidade de resquício desse trabalho, dessa mão de obra, desse sujeito pedreiro, que
dá uma ideia dessa ferramenta gasta e esfoliada que eu escolhi como corpus, uma espécie
de profissão de ferramenta. 

Bom, esse foi  um dos trabalhos apresentados e desenvolvidos na exposição final.  Esse
primeiro intitulado Trabalho, e eu queria intitular ele Trabalho uma vez que questionava
essa ideia de trabalho: é o trabalho do artista, é o trabalho do pedreiro, é o trabalho do
artesão, é o trabalho do mestre de obras, é o trabalho de arte…. Enfim, que raio é essa ideia
de trabalho de arte? Dessas diferentes mãos no jogo do trabalho? E também a ideia de
obra, o que é a ideia de construção arquitetônica? O que é a ideia de obra de arte? O que é
a restauração? O que é a instalação? Enfim, problematizando essas noções de trabalho e
obra de arte.
 
Houve uma perda de controle do trabalho, de uma forma que eu não havia previsto (risos).
Eu comecei a ganhar de presente objetos que apareciam não só no ateliê, como, às vezes,
até escorados na parede de fora do ateliê, então eu achei que o trabalho, teve uma força
que eu não previa, ou o que seria um eco de como ele chegou nessas pessoas e eu achei que
tinha que lidar com isso de alguma maneira. Eu não queria abafar isso, foi quando eu
decidi reapresentá-lo e apresentei ele em uma outra configuração, com outro desenho.
Tendo que rever, inclusive, o estatuto da ficha técnica, porque se antes eram ferramentas
negociadas com a ideia de negociação, que pressupunha a negação do ócio, pegando a
etimologia da palavra, aqui eu tinha que repensar a ideia de doação, presente, dádiva.
Enfim, que foi, evidentemente, suscitada, dilatada a partir dessa aparição primeira, ou a
partir dessas negociações primeiras e, sobretudo, dessa exposição primeira desse trabalho
realizado por eles. 
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O outro trabalho que eu desenvolvi se chama Pintura de Parede, também embebido nessa
relação  construção obra e também com a ideia de canteiro de obra.  Então eu fiz uma
espécie de transplante de superfície. A minha casa também estava em reforma, assim eu
usei todas as lixas gastas na pintura das paredes da minha residência na construção de
uma pintura feita na residência da Red Bull Station. Então são lixas gastas utilizadas na
pintura das paredes da residência do artista no período de realização de uma residência
artística. Tinha esse esfolheamento que era percebido não somente na dobra da lixa, onde
ela é dobrada tal  como um meta esquema, seja para que o pedreiro consiga utilizar o
material, para lixar as quinas e os cantos, ou seja, pela própria ergometria, uma resposta
aos usos do material e do atrito dele com a superfície da parede. Essas superfícies foram
transplantadas de uma residência em obras para uma outra residência em obras. Também
passando as noções de pintura. O que é pintura? Se pintura é a pintura da parede? Se
pintura é a que está na superfície dessas lixas, cujo movimento de adução se dá pela via da
remoção? Porque você pinta retirando. Ou se pintura é essa composição feita onde há em
determinados trechos e partes dela uma espécie de comentário sobre pintura.
 
B. R.: Olhando a foto do trabalho, o que são essas áreas mais brancas?

T. H.: São buracos, porque quando a lixa gasta, no atrito da lixa com a parede, ela se gasta.
Há rasgos e perdas. 

Mariana Sesma: O trabalho ficou realmente muito bonito.

B. R.: Me chamou atenção esse tom de ferrugem. Ficou bem interessante, passa a ideia de
algo gasto pelo tempo.

T.  H.:  Na verdade é meio carne,  eu pensava em algo vermelho.  O trabalho tem uma
geometria orgânica, tem uma grelha, um grid, tem um aspecto esfolado. Aparece o atrito
mesmo, provocado pela fricção desse corpo arenoso da lixa sobre a superfície da parede.
Então tem um apelo e um aspecto tátil dessas variações de superfícies que sugerem um
pouco a pele, a carne. E você vê partes mais rasgadas, mais furadas, esfolhadas e rasgadas.

B. R.: Um parêntesis, observando agora esse trabalho eu lembrei de uma série de objetos
que  eu  vi  numa exposição  sua,  que  fica  bem evidente  essa  precisão  na  escolha  das
superfícies e dos materiais. De um lado tem um material bem limpo, como espelhos e
lâminas de acrílico incolor, e de outro, materiais bem orgânicos como cornos e ovos, que
parecem frágeis, mas que na verdade são muito resistentes e possuem texturas.
 
T. H.: De modo geral, há uma relação com o corpo no meu trabalho. Eu uso a expressão
corpo escultórico. Explicando melhor, os procedimentos basicamente são os mesmos de
apropriação e montagem. É sempre um rearranjo, uma rearticulação desses elementos.
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Não há, muitas vezes, uma construção que se dá por um processo de adição de pintura ou
de desenho. Nesse caso, eu me apropriei de uma lixa cuja pressuposta pintura já estava na
superfície dela no momento em que ela lixou uma parede branca. Agora, nessa exposição
que você cita, há o confronto entre elementos que são naturais e orgânicos com elementos
e procedimentos que são mais frios e tecnológicos,  como metais,  espelhos e acrílicos.
Enfim, uma junção de uma espécie de  frankenstein,  de um corpo compósito,  mas que
também, naquele caso lá, são trabalhos de exposição e corte, problematizam displays, as
noções de exposição, questões de erudição. Ou seja, a estrutura expositiva é constituinte
dos trabalhos, não são suportes neutros.

B.  R.:  Os argumentos chave de uma residência são relacionados com tempo e espaço.
Tempo porque há um prazo,  um cronograma,  em que é preciso elaborar um projeto,
mesmo que ele não aconteça no todo, ou que se transforma apenas numa conversa do
artista com o público. E o espaço está relacionado ao deslocamento, se o artista está em
um ateliê ele vai para outro ateliê,  se está numa cidade, vai para outra. Claro, você já
explicou aqui algumas coisas, mas qual seria sua leitura sobre ter um prazo?
  
T. H.: Eu não reduziria apenas a tempo e espaço. Talvez eu pensasse em uma condição
espaço-temporal privilegiada, porque você tem o tempo e o espaço, mas também tem as
condições para a realização de um trabalho. Por exemplo, eu estava falando para a outra
entrevistadora,  anteriormente,  no projeto do  Paço  das  Artes,  o  que está  sendo mais
produtivo pra mim, no sentido de mais estimulante, tem sido a troca ou melhor as trocas,
tanto com os  três  curadores  que estão me acompanhando,  quanto com a equipe  de
produção do Paço das Artes. Nas duas experiências que eu tive anteriormente, na Cité e na
Red Bull, eu não tive o apoio de produção que eu estou tendo agora aqui no Paço. Na Red
Bull  eu tive uma verba generosa para produzir os meus trabalhos,  que por um lado é
maravilhoso você lidar com essa situação de liberdade, e depois eu tinha que apresentar
uma nota. Poderia ser quase qualquer coisa: livros, táxi, ônibus. Enfim, eu usei toda a
minha verba para a produção de um trabalho que até hoje eu não concluí  e que não
necessariamente foram os dois trabalhos que eu apresentei nas exposições das galerias
Transitória e Central. Isso não foi um problema para eles, e acho que nem deveria ser
mesmo, porque eu cumpri com todos os protocolos e fiz tudo que estava no contrato em
relação as duas exposições. Eu tive uma outra ideia que surgiu no período da residência,
que eu inclusive iniciei, mas que por diversas questões não pode ser concluída. Essa ideia
surgiu  enquanto pesquisa  e  desenho na  residência  da  Red  Bull.  No total  foram três
trabalhos desenvolvidos lá. 

Então, tudo isso para dizer que os desenhos das residências são muito diferentes. Na Red
Bull  eu fui  selecionado por um portfólio,  aqui  eu fui  selecionado por um projeto.  Eu
desenhei um projeto específico para desenvolver aqui. Então, Pintura de parede e Trabalho
surgiram da experiência que eu tive na Red Bull  Station.  Aqui não,  aqui o projeto foi
desenhado, pensado e endereçado para esse programa, porque ele tem a ver com esse
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programa, ele tem a ver com essa situação na qual o Paço se circunscreve. Bom, falando do
diferencial,  lá  eu  tive  o  acompanhamento  da  Paula  e  conversei  com  esses  dois
profissionais, o Tobi Maier e o Marcio Harum. Claro que, para a montagem, tinha uma
equipe de montadores, havia todo um cuidado, as meninas eram super cuidadosas, mas
não  tinha  uma  produção-executiva  à  frente  de  um  trabalho  desenvolvido  durante  a
residência.

Aqui no Paço estou podendo contar com apoio da equipe de produção, até porque o meu
projeto é bastante complexo e envolve muitas frentes, apesar de ter no final das contas – a
exposição  que  vai  abrir  dia  16  [novembro  de  2015  até  27  de  março  de  2016]– uma
formalização mais autocontida,  no sentido de dimensões.  Mas ele tem uma escala de
relações complexas, de tomada de decisões que são feitas envolvendo serralheria, gráficas,
colagem,  mão  de  obra  específica,  enfim,  e  todo  um  trabalho  de  catalogação  e
documentação de arquivos que está sendo feito fora daqui.

Além disso eu estou tendo esse acompanhamento em dose triple pela Galciane Neves, pela
Nancy Betts e pelo Marcos Moraes. Eu pude escolher esses nomes e eu também pude
escolher três pessoas. Poderiam ser apenas um ou dois, mas eu decidi por esses três. E há
também um acompanhamento técnico,  no qual  eu pude escolher o arquiteto para me
acompanhar, porque eu poderia ter escolhido qualquer outro profissional, um técnico de
som, de vídeo ou um designer, por exemplo. Eu decidi escolher um arquiteto e designer,
porque as escolhas  são feitas dependendo da demanda dos projetos em uma reunião
prévia com a equipe do Paço, antes mesmo da residência se iniciar. Então, meu trabalho
não acontece muito especificamente nesse espaço,  no sentido de eu necessitar de um
ateliê mais convencional de pintura, de desenho ou da cozinha da gravura, ele se apresenta
para mim como um espaço de concentração, de leitura e até de desenho também, onde são
feitas as reuniões. Eu sempre veio me reunir com a Mariana, da produção. Já me encontrei
e falei pelo menos umas duas, três vezes com a Priscila [Arantes], fiz encontros com o
Marcos Moraes e com a Nancy Betts aqui, mas também tive encontros no meu ateliê, na
República, com a Galciane Neves, um com os três e um com dois, que foi nesse final de
semana. O acompanhamento do Pedro Vieira, que é o arquiteto e designer, é constante, a
gente troca e-mail quase todos os dias.
 
O projeto que eu fiz para cá eu não gostaria que a primeira aparição dele fosse em outro
lugar que não aqui, muito embora não seja um site-specific work, ele pode ser apresentado
a posteriori em outros lugares, ele pode acontecer em outros lugares, mas ele foi criado a
partir do projeto de residência realizado para o Paço.  Eles selecionam [no edital]  um
artista e um curador por ano, então eu comecei a trabalhar nesse projeto e a ter umas
ideias vagas em fevereiro, depois eu formalizei e inscrevi o projeto em maio, quase no
último dia. Eu achava que eu não ia entrar porque era um artista só. Eu pensei esse projeto
vai ser meio oito ou oitenta: ou eles vão comprar a ideia ou iria ser reelaborado para uma
próxima. Para a minha surpresa o projeto foi aceito e teve o título Miolo, pode ser que o
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trabalho não tenha esse nome. Isso é fruto de um acompanhamento de três curadores. Isso
são coisas que acontecem em meio ao processo, que é assim mesmo, é dinâmico e muito
bonito. Pode ser que o título final seja Títulos. A gente está fechando isso nos próximos
dias até para iniciar a divulgação e escrever o texto para o press release. 

Esse projeto consiste na reunião física de 190 Trabalhos de Graduação Interdisciplinares,
Trabalhos de Intervenção Educacionais, Trabalhos de Conclusão de Cursos, Monografias
de Especialização,  Relatórios  de Qualificações e Dissertações de Mestrado e Teses  de
Doutorado, que eu fui convidado a arguí ou a orientar ao longo de dez anos, como titular
ou suplente, em diferentes instituições USP, FAAP, etc. Esses trabalhos foram catalogados
ao longo desses anos. Na verdade fisicamente eu tenho 190 volumes, mas ao todo são 219.
Eu perdi 29, porque eu não tinha inicialmente a intenção de fazer esse projeto, não tive o
rigor de arquivamento. Mas foi há pouco tempo, justamente por causa dessa residência,
que apareceu a possibilidade de trabalho plástico visual, porque trabalho ele já era. 

Esses volumes serão perfurados por um furo de aproximadamente oito centímetros,  a
partir das dimensões do menor, que mede um pouco menos de um A5, e atravessados ao
meio por esse furo. Só que não vai ter nenhum objeto atravessando eles, simplesmente vai
ter o vazio, o furo. Esses volumes serão atados ou colados uns aos outros, formando um
grande corpo escultórico de aproximadamente três metros lineares, suspensos por perfis
metálicos tal como em uma estante de biblioteca e dispostos na sala específica destinada à
exposição  tanto  do  artista  residente,  quanto  do  curador  residente.  Ambos  ao  final
apresentam uma exposição aqui no Paço. 

Parte constituinte desse trabalho é uma lista de 90 cm de comprimento por 30 cm de
largura,  com  os  títulos  e  um  índex  desses  sobrenomes,  nomes,  títulos,  instituições,
cidades, ano e o tipo de cada trabalho. Nesse caso, tem os 219 trabalhos na lista com a
marcação que os diferencia dos 190 que estão presentes no corpo físico do trabalho, de
modo que por meio de um pensamento associativo o espectador possa associar o título na
lista com o título no volume corpo escultórico, porque estão na mesma sequência e no
mesmo desenho. É como se eu fizesse essa silhueta aqui e cada linha desse volume, que
constitui o trabalho, fosse a linha com sobrenome, nome, título, instituição, cidade e ano
do respectivo autor. Atrás, eu resolvi me apropriar do espaço do folder ou da publicação
que o Paço prevê para produzir esse índex, e atrás, no verso – vai ser bem comprido 90 x 30
cm – irão os textos da Priscila Arantes, da Nancy Betts, da Galciani Neves e do Marcos
Moraes sobre o trabalho. Eu escolhi esses três curadores, porque eles estão fisicamente,
politicamente,  psicologicamente,  socialmente  no  corpo físico do trabalho.  Porque há
trabalhos no corpo escultórico que eles orientaram e arguiram, ou seja, há trabalhos de
seus orientandos e de seus alunos. Portanto, eles também foram professores, orientadores
e arguidores. 

Há um tempo, eu queria fazer um trabalho que reunisse todas essas minhas frentes de
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atuação. Eu nunca tinha conseguido, um trabalho que não fosse a tal da “arte educação”,
ou tomar a educação como matéria constitutiva de um trabalho de artes  visuais,  em
poéticas  visuais  na  minha  produção.  Então  nesse  trabalho  o  artista  aparece  como
educador, arguidor, professor, colecionador, leitor, arquivista, enfim, há várias frentes que
o trabalho de alguma maneira colige e reúne. Ele foi inicialmente inscrito com o título
Miolo, mas esse  miolo foi retirado, porque em meio às discussões com os curadores eu
achei que o título desse trabalho jamais poderia estar no singular, uma vez que ele é um
“corpo”  formado  por  outros  corpos,  por  outras  pessoas.  Eu  acho  que  ele  tem  uma
dimensão plural,  então eu pensei  na noção de  títulos,  porque o trabalho se refere aos
títulos das monografias e de todos os outros trabalhos. Por hora o nome será Títulos227.

O processo de acompanhamento ocorreu tanto aqui, como no meu ateliê na República.
Foram vários  e-mails,  incontáveis.  Telefonemas também.  Aqui,  o Marcos passou uma
tarde comigo, a Nancy também. Com o Marcos eu tive quatro encontros, com a Nancy eu
tive três encontros e com a Galciane também três encontros, até agora. Está previsto uma
ou mais falas abertas ao público com eles, com o trabalho já montado. Eu achei que esse
trabalho, e nesse sentido a equipe do Paço foi muito delicada e sensível em perceber que
não faria muito sentido um open-studio para um trabalho cuja a natureza de relações se dá
em outros lugares, na serralheria, na gráfica cortando os volumes, colando, por exemplo,
eu não tenho os volumes aqui comigo. Aqui é muito mais um espaço, uma espécie de
bolha  privilegiada  que  me  permite  uma  suspensão  espaço-temporal,  um  tempo  de
concentração maior para pensar em todas as questões que eu estou te falando. Para fazer

227 Trechos do release: “O Paço das Artes —instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo— inaugura no dia 16 de novembro de 2015 a mostra Títulos, de Thiago Honório, artista 
selecionado para a 2ª Residência Artística Paço das Artes. Títulos reúne 190 trabalhos acadêmicos 
que o artista foi convidado a orientar ou arguir como membro de bancas examinadoras em 
diferentes instituições de ensino no período de 2006 a 2015. Entre eles, estão Trabalhos de 
Conclusão de Curso, Trabalhos de Graduação Interdisciplinar, Trabalhos de Intervenção 
Educacional, Monografias de Especialização Lato Sensu, Relatórios de Qualificação de Mestrado, 
Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado. 
Na mostra, esses trabalhos serão colados uns aos outros e perfurados, apresentando uma fenda 
circular com 8,0 cm de diâmetro, de uma ponta à outra. Juntos, construirão um grande “corpo”, cujo
desenho evocará uma skyline, a partir de suas diferentes dimensões, alturas, espessuras, texturas, 
superfícies, encadernações, escrituras, fontes gráficas e lombadas coloridas. Desta forma, Thiago 
Honório busca problematizar as noções de troca de conhecimentos e atravessamentos a partir de 
sua experiência como artista e educador”. [...] 
“Sobre o artista: A noção de “trabalho de arte” vem sendo problematizada pela produção do 
artista Thiago Honório (Carmo do Paranaíba, MG, 1979) desde, pelo menos, Documents (2012), 
elaborado no âmbito de uma residência artística na Cité des Arts, em Paris, passando por 
produções como Trabalho (2013) e Pintura de parede (2014), realizados na Red Bull Station, e, mais 
recentemente, Penca (2014) e Copa (2014). Títulos (2015), projeto desenvolvido na Residência 
Artística do Paço das Artes, consiste na construção de um corpo formado por trocas de diferentes 
saberes e autores, artistas, educadores. Trata-se, nesse caso, de um trabalho que traz em seu corpo 
diferentes trabalhos: um trabalho de trabalhos, trabalhos de trabalho.” 
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as mudanças no desenho do projeto, o mobiliário mudou, muitas coisas que haviam sido
previstas inicialmente foram alteradas, a Mari  sabe [Mariana Sesma].  A estante estava
virando quase um aparador, embora eu também não quisesse passar a ideia de estante.
Talvez até porque essa ideia estivesse presa aos displays ou ao mobiliário que eu utilizei em
trabalhos anteriores. Enfim, e foi muito bonito, porque o acompanhamento, de alguma
maneira,  já  problematizou  isso.  E  tudo  isso  surgiu  aqui,  em  meios  às  discussões  e
conversas.  Claro  que  quando  você  começa  a  produzir  são  necessárias  mudanças,
adaptações, ajustes. 

Outra  coisa  que  eu  acho  que  é  privilegiada,  ou  no  mínimo  diferente,  é  a  questão
relacionada ao aporte para a produção do projeto. Então, assim, o que eu teria de críticas é
que eu acho que é pouco tempo, eu precisaria de mais tempo. Eu tenho certeza que com
esse tempo, sem a equipe de produção do Paço me ajudando na produção do trabalho eu
não finalizaria esse projeto para o dia 16  de novembro.  É fato.  Eu estou resolvendo e
decidindo questões, não só conceituais nos encontros com os curadores, mas também,
como tem  uma parte  bastante  artesanal  de  catalogação  desses  volumes  e  que  toma
bastante  tempo,  eu  não  teria  como  ficar  correndo  atrás  de  três  orçamentos  para  a
serralheria, o corte nos volumes, etc., isso que a minha assistente está me ajudando muito
nisso. Então, a equipe do Paço é crucial nesse processo. Arrisco a dizer que, se não tivesse a
equipe trabalhando, esse prazo de dois meses e meio teria que ser revisto. Se eu conversar
com a Priscila sobre isso, vou sugerir que o tempo poderia ter um mês a mais, talvez, não
sei. 

M. S.: Nós estamos sempre reavaliando modificações de uma edição para a outra. E essa
questão que o Thiago está levantando, de ampliação do prazo, já foi discutida. É possível
que se acabe fazendo alguma alteração nesse sentido.  Apesar de que,  quanto aos três
meses, nós também temos uma estrutura burocrática aqui, porque sendo uma instituição
pública  a  gente  tem que seguir  certos  padrões  e  protocolos  de  execução,  compra  de
material e contratação de serviço. O tempo acaba sendo mais enxuto mesmo. Mas é uma
questão que já foi lançada e será repensada nas próximas edições.

T.  H.:  Agora por um lado,  é  um tempo que também responde a um tempo de uma
residência  que  exigiu  no  seu  processo  de  inscrição  um  projeto.  Um  projeto  prevê
cronograma, prevê estratégia de ação, procedimentos metodológicos, enfim, o trabalho
não vai brotar da experiência durante o período da residência. Na Red Bull Station foi
assim, na Cité foi assim, mas aqui é um projeto que o artista vai desenvolver durante toda
residência, de acordo com a elaboração prévia dele, a existência dele.

M. S.: Por isso é importante que o artista ou curador tenha também experiência e não seja
iniciante.  Que eles  estejam mais  no meio da carreira  e que tenham um percurso de
trabalho,  que tenham mais maturidade de compreensão até do próprio processo e da
poética  deles.  Seria  diferente  de  um artista  muito  jovem que ainda está  iniciando e
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experimentando processos. 

T. H.: Por exemplo, lá na Red Bull Station o trabalho surge da experiência e eu acho que
são  experiências  distintas.  E  cabe  ao  artista  ver  a  sua  disponibilidade  interna,  a
disponibilidade da sua produção e uma abertura para esse tipo de experiência. Para mim é
muito recente,  eu me sinto muito novinho com relação à experiência com residência
artística. Agora me desestabiliza e eu acho tudo isso muito produtivo. Nos três casos, o
que se aproxima nas minhas três experiências, é que eu só tinha o trabalho emancipado e
realizado, praticamente no dia da montagem da exposição, porque você está trabalhando,
trabalhando,  trabalhando,  e pela natureza do próprio trabalho ainda não se constitui
totalmente.  Por sua natureza  instalativa,  pela linguagem que está em jogo nele,  pelas
diversas frentes que ele solicita, um saber especializado, mão de obra específica, enfim,
várias mãos atuando no trabalho, na sua produção, mas eu estou super empolgado com
essas experiências. 

B. R.: Depois de três experiências com residências você notou alguma diferença na sua
inserção no mercado de arte, por exemplo. o circuito de galerias. Houve alguma mudança?

T.  H.:  Eu não tenho uma galeria no momento,  eu nem estou sendo representado por
nenhuma agora. É uma tomada de posição minha. Simplesmente porque não houve um
encontro, enfim, eu recebi algumas propostas, mas não me identifiquei muito com elas,
mas por mim  O.K.,  tudo bem. Talvez “O.K. tudo bem”, porque eu também atue como
professor e tenho outras fontes de renda. 

B. R.: Será que não tem a ver com a natureza dos seus projetos produzidos nas residências?
Talvez não estejam tão vinculados a um objeto de venda, ou que se reduzam a uma peça ou
obra que seria mais facilmente comercializada. Claro, ainda assim, o trabalho poderia ser
adquirido por um museu, mas tem uma relação forte com um processo de trabalho.

T. H.: Tanto que para a minha surpresa o Documents foi adquirido pelo MAC-SP. Trabalho
que eu fiz na Cité. Para minha surpresa, porque adquirir uma mesa com cem [objetos]
cortantes que possa colocar em risco a integridade física de outras obras ou de pessoas na
instituição é um ato muito corajoso por parte do museu comprar esse trabalho. 

M. S: É, a problemática desse tipo de exposição é bem alta.
 
T. H.: Então houve, contrariando o que você falou, houve. No caso, Pintura de parede e do
Trabalho não, o daqui [Títulos] eu não sei.  Na verdade, esse trabalho, para mim, faria
muito sentido ser adquirido por um museu ligado a uma universidade ou uma faculdade,
enfim. Embora os dois museus daqui de São Paulo já tenham obras minhas no acervo
deles, o Museu de Arte Contemporânea da USP e o MAB – Museu de Arte Brasileira da
FAAP. Eu acho que essa situação de “devolver a terra a própria terra” e a situação de esses
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trabalhos estarem relacionados a essas instituições, em alguma medida, produziria muito
sentido para mim se eles fossem adquiridos, mas eu não me preocupo com isso quando eu
produzo os trabalhos. Seria colocar o carro na frente dos bois. Isso é consequência, jamais
pode ser entendido como a priori, para mim.

Em relação aquilo  que você  falou,  em alguma medida  estes  trabalhos  têm sim uma
natureza  “objetal”,  esse  objetal  ideologicamente  impregnado,  porque  eles  podem  ser
adquiridos,  expostos  em  outras  exposições  e  adquiridos  por  coleções  de  museus  ou
coleções  particulares.  Talvez  o  que  eles  não  tenham  mesmo,  e  politicamente  e
deliberadamente eu não quero que tenham, é o tempo frenético de ser de mercado, eles
não são coleção primavera verão, outono inverno. Para mim é muito importante garantir a
eles o tempo da pesquisa, o tempo mais rigoroso de dedicação ao processo de elaboração
deles,  não  raro  marcado por idas  e  vindas,  marchas  e  contra  marchas,  capitulações,
avanços e recuos, dúvidas incessantes e, acima de tudo, sem apressá-los. 

B.  R.:  No momento você continua sendo professor,  então os períodos de imersão são
intercalados pela vida profissional, que segue a agenda normal.

T. H.: Aqui e no meu ateliê, minha assistente está lá trabalhando no meu outro ateliê.
Enfim, bancas que participo, aulas que eu tenho amanhã de manhã, grupos de artistas que
eu  oriento  no  meu  ateliê  às  quartas-feiras,  também.  É  algo  recente  que  eu  estou
conseguindo a duras penas, com um pouco mais de maturidade, integrar tudo e entender
que tem um corpo aí que consegue coligir mesmo com todas essas frentes.

B.  R.:  Nesse sentido,  a  residência não oferecia  uma certa maturidade ao trabalho do
artista, que vai sendo agregado com o passar do tempo e das diversas experiências? 

Sim, no sentido de que talvez ela estimule, ela esteja na contramão de muita coisa que tem
por aí.  Talvez dentro da residência ou a residência estimule a ênfase na dimensão da
pesquisa, seja residência vinculada ou não há uma instituição educativa, indiferente da
instituição promotora, ou realizadora da residência, me parece que a residência vem como
tradicionalmente ela é no caso de outras áreas do conhecimento, ela oferece uma certa
especialização, como na residência médica. Ela oferece uma ênfase na dimensão mesmo
da pesquisa que tem por natureza uma outra noção de tempo. E não me parece a noção de
tempo mercadológica, da lógica que responda a um frenesi das demandas do mercado. Eu
não estou com isso falando de um lugar idealizado,  idílico,  separado,  estanque,  e que
desconsidera as pressões de fora, a violência desse fora, não é isso que eu estou falando,
entretanto ela me parece ainda ter um locus privilegiado para a promoção de um outro
tipo de reflexão.
 
* Embora a entrevista esteja transcrita na íntegra foram necessárias pequenas edições com o intuito
de suprimir a repetição de palavras ou expressões da linguagem oral que poderiam dificultar a
compreensão das ideias principais presentes nas respostas, assim como nas perguntas.
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Apêndice C 

Depoimento de artistas que participaram de programas de residências e
gráficos percentuais da Enquete na Plataforma Google Forms

Formulário – Plataforma Google Forms
Período: setembro a dezembro de 2016.
Foram encaminhados vinte convites por e-mail para preenchimento da enquete Pesquisa 
sobre residências artísticas aos artistas que participaram de programas de residências, 
prioritariamente direcionados aos cinco programas definidos na pesquisa. 
Retorno: foram recebidas/respondidas treze enquetes (= 100%)
Formulário: elaborado com dezessete perguntas, sendo respostas de múltipla escolha e 
discursivas (não obrigatórias).

Modelo do conteúdo – seis seções:
________________________________________

Pesquisa sobre residências artísticas 
Olá! 
Estou pesquisando sobre residências artísticas no âmbito da arte contemporânea em 
minha tese de doutorado. Ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte no Programa de 
Pós-graduação em Poéticas Visuais da UFRGS. Assim, formatei esta pesquisa com o 
intuito de ampliar as informações sobre o assunto. Ela possui seis seções e a maioria das 
respostas são de escolha simples ou múltipla. Caso não queira responder alguma delas, 
passe para a próxima. Apenas os campos com asterisco vermelho são obrigatórios. Todos 
os comentários serão bem-vindos e podem ser redigidos ao final de algumas questões ou 
seções.  

Muito obrigada, sua contribuição será extremamente valiosa para a pesquisa!
Bettina Rupp | PPGAV | UFRGS | pinkbettina@gmail.com

Nome e sobrenome*:
e-mail*:
Autorização de publicação*:
Preencha no campo abaixo o nome das residências das quais você participou, em que ano 
ocorreram e o período de sua estadia (uma semana, um mês, meio ano, etc.)*: 

mailto:pinkbettina@gmail.com
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Sobre seus projetos nas residências artísticas
[Dentre várias residências, escolha a experiência mais significativa.]

1. Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado?
[  ] Sim, havia um projeto formatado
[  ] Em parte sim, existiam algumas ideias
[  ] Não
[  ] Outra

2. Você conseguiu realizar esse projeto como havia previsto?
[  ] Sim, o resultado ficou muito próximo do projeto
[  ] Não, porque ocorreram mudanças significativas durante a estadia
[  ] Não, porque não havia um projeto prévio
[  ] Outra
Caso queira, aproveite esse espaço para relatar como foi o desenvolvimento de 
seus projetos nas residências.

Sobre o acompanhamento teórico aos residentes
[Trata-se especificamente sobre o apoio intelectual oferecido aos residentes e realizado 
por críticos, curadores, artistas e outros teóricos convidados pela residência ou até mesmo 
pelo residente. Se foram várias residências, escolha a experiência mais significativa para 
responder.]

3. Saber que haveria acompanhamento ao artista foi um estímulo para enviar sua 
candidatura à residência?
[  ] Sim, achei muito interessante por este aspecto
[  ] Sim, entre outros fatores
[  ] Não, nenhum pouco
[  ] Outra

4. O crítico, curador ou outro teórico que estava realizando o acompanhamento 
teve contato com seus projetos e trabalhos pessoalmente durante a residência?
[  ] Sim
[  ] O contato foi apenas virtual (e-mail, telefone, skype, facebook, whatsapp, etc.)
[  ] Não
[  ] Outra

5. Dos formatos de encontros junto ao acompanhamento, quais você achou 
interessantes?
[Marque quantas respostas achar adequado.]
a. Palestras
b. Conversas individuais
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c. Conversas coletivas
d. Trocas virtuais (e-mail, facebook, whatsapp, skype, etc.)
e. Visitas aos ateliês de outros artistas
f. Visitas de curadores e críticos à residência
g. Conversas junto ao público no dia de open studio ou ateliê aberto
h. Passeios ou momentos de confraternização coletivos
i. Outra

6. O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram 
informações relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao 
seu projeto de trabalho durante a residência?
[  ] Sim, muito
[  ] Em parte
[  ] Não
[  ] Outra

Em caso afirmativo, comente algo a respeito da pergunta anterior (6).

7. Como você percebeu as conversas com o acompanhamento?
[Marque quantas respostas achar adequado.]
a. Equivocadas quanto ao meu projeto / trabalho
b. Desnecessárias
c. Agregaram pouco ao meu projeto
d. Foram esclarecedoras
e. Ofereceram informações técnicas relevantes
f. Apresentaram referências teóricas e artísticas significativas
g. Sugeriram aspectos coerentes com meu trabalho / pesquisa
h. Contribuíram para minha formação como artista
i. Foram bastante reflexivas e filosóficas
j. Influenciaram em alguns procedimentos de trabalho
l. Ampliaram a visão quanto a minha produção
m. Apesar das discordâncias que tivemos, foram proveitosas
o. Outra

8. Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque …
Se você teve mais de um acompanhamento ou gostaria de comentar algo, aproveite 
o espaço a seguir.

Sobre a convivência com os outros artistas
[Dentre várias residências, escolha a mais significativa.]
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9. A perspectiva de convivência, conhecer outros artistas e trabalhar juntos no 
mesmo espaço, é um fator que o(a) atrai nas residências?
[  ] Sim, muito
[  ] Sim, entre outros fatores
[  ] Não, nem um pouco
[  ] Outra

10. Como foi a sua interação com os outros residentes?
[  ] Positiva, trocamos muitas ideias e tivemos um diálogo fértil sobre nossos processos
[  ] Interessante, mas houve pouco diálogo sobre os processos
[  ] Não tive interação ou trocas intelectuais sobre os processos
[  ] Outra

Comente algo sobre sua experiência com os outros residentes.

Em relação ao espaço
[Dentre várias residências, escolha a experiência mais significativa.]

11. Você diria que o espaço físico da residência influenciou na sua produção 
durante a estadia?
[  ] Sim, muito
[  ] Sim, sob certos aspectos
[  ] Não, nenhum pouco 
[  ] Outra

12. Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua 
produção no período da residência?
[  ] Sim, muito
[  ] Sim, sob certos aspectos
[  ] Não, nenhum pouco 
[  ] Outra

Em caso afirmativo, comente sobre sua produção e as relações que se 
estabeleceram com o espaço da residência ou o contexto onde ela está inserida.

13. Em termos subjetivos, você sentiu que “carregou consigo” o seu ateliê ou espaço 
de trabalho no deslocamento para a residência?
[  ] Sim, percebi a presença do meu espaço de trabalho de forma intensa
[  ] Acredito que em parte sim
[  ] Não, nem lembrei mais
[  ] Outra
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Em relação ao tempo
[Dentre várias residências, escolha a experiência mais significativa.]

14. O deslocamento de lugar (ateliê, cidade, país) alterou a sua percepção de tempo
na residência?
[  ] Sim, percebi uma alteração
[  ] Sim alterou um pouco
[  ] Não
[  ] Outra

15. Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu 
processo de trabalho?
[  ] Sim, afetou bastante
[  ] Sim, um pouco
[  ] Não 
[  ] Outra

Caso afirmativo, saberia explicar por que?

16. Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou 
seus “rompantes criativos”? 
[  ] Sim, favoreceu muito a criatividade
[  ] Percebi uma diferença, mas foi sutil
[  ] Não percebi nenhuma diferença
[  ] Outra

Você teria algum exemplo para comentar sobre a questão anterior (16)?

17. Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência 
artística?
_________________________

Respostas:

1. Letícia Lampert [16.09.2016]
Autorização: sim
The Swatch Art Peace Hotel – 6 meses (agosto 2015 – fevereiro 2016) – Xangai

Saber que haveria acompanhamento ao artista foi um estímulo para enviar sua 
candidatura à residência? 
“Na minha residência não tinha acompanhamento previsto, então não foi um fator de 
decisão”.
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O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“As conversas só ocorriam de forma espontânea, conforme os contatos dos próprios 
artistas”.
“Gostaria que tivesse algum tipo de acompanhamento”.
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? 
“Minha pesquisa é basicamente sobre a cidade, então o entorno é sempre muito 
importante. Mas acredito que para outros tipos de práticas isto não faça muita diferença”. 
Em termos subjetivos, você sentiu que "carregou consigo" o seu ateliê ou espaço de 
trabalho no deslocamento para a residência?  
“Eu não tenho atelier ou espaço determinado de trabalho”.
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“Como eu tinha bastante tempo, 6 meses, levei bastante tempo também para definir um 
projeto. Acho que se tivesse menos tempo, responderia mais rápido pela necessidade de 
cumprir prazo. Mas isto não é ruim nem bom, acho que é uma consequência do tempo 
disponível e do meu modo de trabalhar.”
Caso afirmativo, saberia explicar por que? 
“Não diria que favorece a criatividade em si, mas amplia as possibilidades de trabalho pela 
possibilidade de imersão”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“No meu caso, foi definir um projeto e focar nele, acho que ter acompanhamento teria 
ajudado nisto”.

2. Fernanda Bulegon Gassen [16.09.2016]
Autorização: sim
Bolsa Iberê Camargo, 2011. 3 meses
 
Você conseguiu realizar o projeto como havia previsto? 
“A residência mais formal estava aliada a um curso, com aulas de diferentes linguagens. O 
projeto foi realizado em paralelo às aulas. Como se tratava de uma pesquisa por espaços 
pra realização de piqueniques, os mesmos foram realizados nos fins de semana com a 
participação dos colegas e amigos que conheci em BsAs. [Buenos Aires]”
Saber que haveria acompanhamento ao artista foi um estímulo para enviar sua 
candidatura à residência? 
“O acompanhamento direto que tive foi de professores de disciplinas que cursei, mas não 
tinha essa informação anteriormente”.
O crítico, curador ou outro teórico que estava realizando o acompanhamento teve contato 
com seus projetos e trabalhos pessoalmente durante a residência? 
“Mais especificamente o acompanhamento foi feito por Monica Giron, professora que 
acompanhou parte dos trabalhos”.
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ...
“Foi na medida em que apresentou outras perspectivas sobre minha produção”.
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
“Positiva, trocamos muitas ideias e tivemos um diálogo fértil sobre nossos processos
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Foi a partir da convivência com outros artistas que o trabalho se fez possível e as trocas 
continuam até hoje!” 
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? 
“O trabalho foi desenvolvido tendo como ponto de partida o entorno, os espaços públicos 
da cidade. Disso dependia o trabalho”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“Em função de que as atividades foram condensadas em 3 meses. Tudo foi mais intenso e 
mais produtivo”. 
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus 
rompantes criativos? 
“Creio que ele pode oferecer novas perspectivas de pensamento e ideias para o trabalho”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“Inicialmente foi a língua, mas foi se diluindo no decorrer do tempo”. 

3. Maura Castanheira Grimaldi [16.09.2016]
Autorização: sim
2016: 6ª edição do Programa Bolsa Pampulha, Belo Horizonte, MG. (6 meses) 
2015: XI Residência Artística do Red Bull Station, São Paulo, SP. (4 meses) 
2014, Setembro a novembro: Residência artística JACA Centro de Arte Jardim Canadá/ 
Jardim Canadá Art Center em parceria com a Fundação Clóvis Salgado, em Belo horizonte.
(2 meses) 
2013, Setembro e outubro: Residência artística na École Supérieure des beaux-arts TALM, 
em Tours, na França. Esta residência fez parte do projeto “Sinopses de vários territórios” . 
(2 meses) 
2012, Abril a Junho: Programa de residência Ateliê Aberto oferecido pela Casa Tomada. (3 
meses) 
2010, Outubro e Novembro: Residência no Ateliê do Paco das Artes, resultado do projeto 
de ocupação do subsolo da instituição pelo Grupo de Pesquisas Cromáticas ECA/USP.

Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo? 
“Tive experiências muito díspares devido a natureza de cada programa. Certas residências 
foram elaboradas a partir de propostas espontâneas do próprio grupo de residentes, como 
o caso no Ateliê do Paço das Artes ou École Supérieure des beaux-arts TALM, em Tours, na
França. Ou seja, não eram programas já existentes, como no caso da Casa Tomada em São 
Paulo ou do JA.CA em Belo Horizonte. Além disso, é importante considerar o fato de 
quando essas instituições são espaços autônomos, como o caso das duas últimas citadas, 
ou com um suporte institucional público ou privado mais formal, no caso do Museu da 
Pampulha e o da Red Bull Station. 
Confesso, que em minhas experiências pessoais, as residências em espaços independentes 
possuíam programas de troca mais intensa, cuja a relação de aproximação entre residentes
(artistas, curadores, pesquisadores) e gestores era diária. 
No caso do Museu da Pampulha, apesar do histórico e relevância no circuito nacional, a 
residência sofreu com algumas das fragilidades da instituição em um momento político 
delicado.” 
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O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“São raras as oportunidades que o artista tem para escutar sobre a percepção do outro 
sobre o seu trabalho em uma relação mais formal. Nesse sentido, os acompanhamentos 
cumprem esse lugar de troca, mesmo quando não existe exatamente uma aproximação 
mais íntima entre o interlocutor e o artista”. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“Posso dizer que as experiências de interlocução foram e continuam sendo heterogêneas, 
tanto pelo perfil de cada interlocutor, quanto pelo grau de aproximação com o trabalho. 
Algumas, talvez as mais desinteressantes, foram aquelas em que houve apenas o lugar de 
fala do artista, com um tempo rígido, e normalmente curto, no encontro. Enquanto as 
mais profícuas, independente se trouxeram outras referências teóricas ou artísticas, pois 
acho que não é exatamente isso que define a qualidade do encontro, foram aquelas em que
houve um desdobramento na relação entre artista e acompanhante. Que podem se 
transformar em uma parceria profissional futura, ou no melhor dos casos, em uma relação 
de amizade e troca artística mais profunda”.
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
“A relação com os outros artistas pode se assemelhar em muito com a relação dos 
acompanhamentos. Outros residentes podem tornar-se eventualmente mais 
interlocutores do que aqueles convidados para exercerem esse papel mais formalmente, 
bem como a própria equipe de organização da residência. Além disso, dificilmente a 
relação construída entre dois artistas que se aproximam em uma residência não torna-se 
uma amizade de elo forte”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“O tempo de trabalho determina muitas vezes o quanto podemos estender a pesquisa ou 
não, o quanto nos envolvemos com os entornos e as pessoas que circulam a nossa volta. 
Portanto o tempo é algo fundamental dentro da proposta que se pretende desenvolver”. 
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus 
rompantes criativos? 
“Cada programa apresenta uma particularidade. Se fosse possível citar algumas das 
dificuldades comuns, mesmo que rapidamente, listaria como exemplos: falta de apoio 
institucional, descumprimento das exigências por parte da instituição, atrasos nos 
pagamentos, falta de verba, falta de ateliê, falta de espaço de convivência entre os artistas, 
agenda de atividades muito cheias, ou falta de agenda de atividades, eventualmente um 
problema de adaptação com relação a língua ou a cultura local etc.”

4. Tomaz Klotzel [23.09.2016]
Autorização: sim
Red Bull Station 2015 – 16 semanas 

Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?
“Posso dizer que o resultado do trabalho foi uma consequência da pesquisa que realizei 
através do projeto prévio, mas o resultado, principalmente no tocante a 
suporte/mídias/técnicas foi muito diferente do que eu imaginava”. 
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O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“eu diria que o curador inclusive se arriscou, dando muitos palpites no trabalho, coisa que 
poderia ter sido considerada negativa por alguns artistas. No meu caso, achei uma troca 
muito boa e soube aproveitar o que me servia. Entendi inclusive que o curador contava 
com esta inteligência da parte dos artistas”. 
“tivemos também visitar de duas curadoras durante a experiência. neste caso, o formato 
me pareceu pouco proveitoso, dado que eram visitas de uma hora e havia pouco tempo 
para aprofundarmo-nos nas questões da pesquisa”. 
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
“acho que a observação que eu faria, sendo alguém que veio de fora da cidade para a 
residência, é que haviam muitos residentes da cidade (3 de 6) portanto envolvidos com 
suas vidas cotidianas e outros trabalhos (havia ainda um outro que era o rio de janeiro e se 
encaixa no mesmo perfil). acho que isso propiciou um mergulho menos intenso do grupo 
como um todo”. 
Você diria que o espaço físico da residência influenciou na sua produção durante a estadia?
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? 
“o espaço da residência é também um centro cultural, com muitas outras atividades. achei 
isto positivo, pois propiciou mais trocas e intercâmbios. porém os ateliers não permitiam 
muito isolamento, o que dificultava a concentração na pesquisa”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“foi um período longo, com subsídio para nos dedicarmos somente à pesquisa da 
residência, portanto, pela primeira vez pude mergulhar em uma pesquisa por quase 4 
meses e fazer somente isso, todos os dias, todo o tempo que quisesse”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“acho que a ansiedade em estar em um centro com muito foco, e uma certa pressão minha 
mesma em ter um resultado interessante para mostrar”. 

5. Patrícia Passos [11.10.16]
aut. sim
Labmis 2015, período 3 meses

Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?
“O projeto inicial era pensando para acontecer em área pública, mas diante de limitações 
de espaço, custo e tempo de execução aconteceu nas dependências do Museu da Imagem 
do Som de SP. Mesmo com a adaptação, garanti a integridade do projeto”. 
O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“O contato com o prof. que me orientou, minha indicação, proporcionou trocas de 
bibliografias e de conhecimento que me ajudaram com bases teóricas, logo refletido no 
meu trabalho. Contudo, sentir falta de trocas entre os residentes”. 
Como foi a sua interação com os outros residentes?
“Houve pouco contato, devido aos períodos da residência, e o programa da mesma tinha 
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um caracter mais individual, ou seja, sem programação estabelecida para os residentes”. 
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? 
“Foi um período de imersão no projeto. Todas as suas ações e pensamentos voltam-se a ele.
Foi muito bom ter um lugar para conversar com pessoas e dedicar-se. Inserir-se em um 
espaço da cidade com esse objetivo proporciona um frescor de ideias que refletem e 
amadurecem respostas”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“Durante o período da residência existe uma dedicação integral, sem distrações, ao 
projeto. É necessário que as ideias estejam mais materializadas o possível para 
apresentação final. A residência acaba e é necessário apresentar o trabalho naquele 
momento, mas isso não significa que ele está terminado. No meu processo sinto a 
necessidade de ‘repouso’ das ideias e no projeto em si, para depois o mesmo ser revisitado 
com um novo olhar mais maduro e ‘nascer’”. 
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus 
rompantes criativos? 
“Foi o período que mais fotografei, dediquei-me a palestras, visitei galerias e museus e 
pesquisei”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“Enfrentar meu ego que me deixava insegura”. 

6. Gabriel Negri Nilson [13.10.16] 
aut. sim 
Residência artística MIS-SP, 2013, 3 meses

Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?
O projeto envolvia captação da posição do visitante e a projeção de filmes onde ele 
estivesse. Então envolveu desenvolvimento de arduino e kinect, captura dos filmes, 
tratamento dos filmes e montagem do local da intervenção. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“Não tive acompanhamento, mas o espaço do MIS disponibilizava as palestras e os cursos 
de sua grade gratuitamente para mim, apesar de eu não comparecer em nenhum. Eles 
forneceram a compra dos materiais necessários e o crítico eu que indiquei, meu professor 
de TCC da faculdade (Arquitetura na USP), mas não houve acompanhamento em si do 
projeto”. 
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
“Não tive interação, mas conheci outro artista (de outro ano de residência) de mesma 
linha de trabalho. 
Na verdade eram 4 residentes ao longo de 1 ano de trabalho, então não havia muito 
contato. O pouco contato que tive com outros residentes era com trabalhos que não 
compactuavam a mesma linha o que não contribuiu para uma aproximação (com exceção 
da resposta 10, mas como disse, era um residente de outro ano, apenas houve uma 
conversa de 1 dia)”. 
Você diria que o espaço físico da residência influenciou na sua produção durante a estadia?
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção 
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no período da residência? 
Meu trabalho dependia do formato da sala a ser montado, então em função disso fui 
obrigado a me adaptar. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
Como houve muito desenvolvimento de aprendizado ao longo do tempo, os primeiros 2 
meses foram mais de desenvolvimento e concretização e o último mês de produção, se 
tornando mais intenso na última semana e principalmente nos últimos dias. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“Apesar do MIS fornecer e disponibilizar a residência anualmente, no ano que participei 
não houve muito cuidado com os residentes. O pessoal administrativo não era muito 
conectado com o trabalho e tudo parecia mais cumprir metas que outra coisa. A 
apresentação do meu trabalho foi feita apenas para meus convidados e o MIS não agrupou
meu trabalho e dos outros residentes em um circuito de exposição como fez com os 
residentes do ano anterior”. 

7. Naiana Magalhães Soares de Sousa [13.10.2016]
Aut.: Não [as respostas foram contabilizadas e analisadas, mas não publicadas]
- Residência em sete, 2013, uma semana;
- Residência Internacional Labmis-SP executado no Instituto La Chambre Blanche em 
Quebec City-CA, 2015, dois meses. 

8. Cristiano Lenhardt [14.10.2016]
Aut.: sim
gasworks 3 meses 
programa de artistas di tella 3 meses 
made in mirrors 45 dias 
phosphorus 3 meses

Caso queira, aproveite esse espaço para relatar como foi o desenvolvimento de seus 
projetos nas residências. 
“eu descobri como um espaço como um ateliê com rotina de trabalho é produtivo”. 
O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
Em parte sim em di tella era um curso de arte com várias aulas práticas e teóricas, 
maravilhoso. já em londres eu ficava muito no ateliê focado e saia para exposições e 
concertos, maravilhoso também
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“em di tela foi maravilhoso, porque era reflexão sobre o meu trabalho e sobre os trabalhos 
dos colegas. e era aula pra praticar fazer coisas novas, testar experimentar”. 
Se você teve mais de um acompanhamento ou gostaria de comentar algo, aproveite o 
espaço a seguir. 
“apenas tive no di tella conversas que se chamam clinica, coletivas”. 
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Comente algo sobre sua experiência com os outros residentes. 
“tem gente boa e tem gente na delas, aí eu conversava com quem era disponível e fiz 
amizades maravilhosas”. 
Em caso afirmativo, comente sobre sua produção e as relações que se estabeleceram com o 
espaço da residência ou o contexto onde ela está inserida. 
“cada lugar do seu jeito me contaminou e animou demais, seja pelo desconforto ou pelo 
conforto, seja pelos estímulos por minhas angústias”. 
Em termos subjetivos, você sentiu que "carregou consigo" o seu ateliê ou espaço de 
trabalho no deslocamento para a residência? 
“não, carreguei meu jeito de ver as coisas, minha curiosidade”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“eu saio para trabalhar, quando o trabalho acaba quero voltar para casa. eu consigo me 
programar e usar o tempo exato oferecido”. 
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus 
rompantes criativos?  
“em londres fazia muito frio eu não consegui ficar mais que dez minutos na rua, não tinha 
amigos, mas tudo funcionava e tinha muitos espaços culturais isso me deixou meio 
sempre de barriga cheia mas sem com quem dividir. era estranho, mas comecei a ler 
bastante para ocupar minha mente e não sofrer de solidão. aí comecei a ficar muito 
excitado mentalmente e queria explodir de felicidade”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“acho que nenhuma, quem mora no brasil tá preparado para vários perrengues”.

9. Denise Helfenstein [19.10.2016]
Aut.: sim
Residência de Verão Nuvem Estação de Arte e Tecnologia. 2015. Cinco dias.
 
Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?  
Desenvolvi um objeto-sistema de visualização e captura de imagens, com uma câmara obscura
integrada a uma câmera fotográfica. Minha proposta para residência era trabalhar com esse 
aparato, modificando-o na medida da necessidade, no contexto do ambiente da residência e 
das interações com os outros residentes e seus projetos. O projeto foi pensado para se 
desenvolver nesses encontros, e desta forma ocorreu: recebeu a participação dos colegas, que 
interagiram na elaboração de retratos e vídeos, e participou de outros projetos, elaborando 
registros de processo. Mas talvez o principal dessas trocas seja a reverberação para 
continuidade do processo de trabalho, através das questões e conversas que ocorrem durante 
as ações do período da residência. Trocamos referências de leituras, de trabalhos de artistas, 
contaminamo-nos com outros processos. Para meu projeto, o período de imersão 
compartilhada foi como um abrir de portas ao outro, expondo-se em fase de instauração 
(ainda instável e incerto quanto aos procedimentos, funcionamento e objetivos) para 
encontrar caminhos na medida da relação com o outro e com o ambiente da residência. E 
trabalhar com uma ideia e recursos ainda instáveis e incertos conduziu a novas perspectivas 
para meu processo no período a seguir da residência, onde o interesse passa a incidir 
diretamente sobre procedimentos colaborativos. Acredito que essas mudanças de perspectiva 
e encontros são facilitados por espaços de imersão e convivência que não tenham uma agenda 
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muito fechada e a expectativa de produção de obras necessariamente. Uma boa experiência de
residência não se contém em seu espaço-tempo específico; ela é errância, é deriva, é 
desestabilizar-se por outros espaços, tempos, interesses e formas de fazer. 
Saber que haveria acompanhamento ao artista foi um estímulo para enviar sua candidatura à 
residência? 
“Não, pois a residência propunha autonomia e autogestão para os residentes. Haveria 
acompanhamento, mas não como estímulo principal”.
Dos formatos de encontros junto ao acompanhamento, quais você achou interessantes? 
Conversas individuais e coletivas. Passeios ou momentos de confraternização coletivos.
“Sim, as conversas foram muito significativas nas mudanças no processo de trabalho de forma 
mais ampla, a partir da experiência de residência - em reverberações posteriores”. 
O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“A residência ocorreu como laboratório de projetos simultâneos, com colaboração entre 
participantes, mas de forma autônoma, ainda que com acompanhamento constante. Assim, 
não havia expectativa de orientações ou atividades programadas por parte da organização da 
residência. Havia expectativa no sentido de trocar ideias e referências, e isso se realizou 
plenamente, pois um dos organizadores permanece em imersão junto com os participantes. 
Na minha experiência, essas trocas foram ricas e reverberam até hoje”. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ...  
“Sim. Favoreceu a interação entre os participantes da residência. Oportunizou o 
compartilhamento das pesquisas dos participantes e pôs em debate assuntos e questões de 
interesse dos processos (geralmente durante/após as refeições e à noite). Indicou leituras e 
referências, compartilhou banco de dados e biblioteca, disponibilizou recursos, ferramentas e 
auxílio. Colaborou na execução de projetos quando necessário. Respeitou os diferentes fluxos 
e formas dos projetos, considerando processos, ações, ideias e interações como objetivo válido 
em si”. 
Se você teve mais de um acompanhamento ou gostaria de comentar algo, aproveite o espaço a 
seguir. 
“Acredito que o acompanhamento constante aliado à autonomia concedida aos participantes 
facilitou a interação entre pessoas e projetos, e mesmo a produtividade. Talvez eu tenha tido 
sorte quanto ao grupo de residentes que compartilharam os cinco dias comigo, considerando 
que nossa interação pareceu ser muito positiva para todos, com o despontar de várias ideias e 
trabalhos interessantes num período tão curto de tempo. Mas minha experiência por lá ativou 
um fluxo grande de ideias, e mantive-me muito ativa durante todo período, numa sensação de
sinergia muito maior que ocorre no dia a dia”. 
Como foi a sua interação com os outros residentes?  
“Meu projeto se realizou através do convívio e da interação com os outros residentes e seus 
projetos. Também participei de outros projetos, e foi muito significativo também como 
colaboradora. Trocamos muitas referências, muitas ideias, algumas que se estenderam para 
após o período de residência, como se estenderam nossas conversas e alguns novos projetos”. 
Você diria que o espaço físico da residência influenciou na sua produção durante a estadia? 
“A tranquilidade do ambiente – uma casa envolta em área verde de uma comunidade pequena,
no Vale do Pavão – favoreceu uma imersão tranquila, a observação silenciosa necessária a meu
projeto, e também os encontros e interações. O local e sua dinâmica também possibilitava 
passeios pela região, o que favoreceu diversos processos e derivas. O ambiente da residência 
como casa compartilhada aproxima as pessoas e as coloca em colaboração naturalmente, pois 
preparamos juntos as refeições e compartilhamos rotinas de atividade e descanso. As 
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conversas após a janta eram riquíssimas... Os projetos dos residentes se desenvolviam em 
diversos espaços do local, alguns na cozinha, outros no galpão, oficina, horta, gramado dos 
fundos, jardins da casa, varanda... e outros na rua da frente, no rio que atravessa o local, junto a
comunidade do Vale do Pavão e nas regiões próximas. Os espaços da residência não se 
contiveram aos limites físicos de seus muros, pois os projetos ‘escorriam’ para fora. Minha 
produção acompanhava alguns desses projetos – sobretudo os que se desenvolviam nos 
espaços da casa e arredores próximos, já que meu sistema-aparato não oferecia muita 
mobilidade. Não houve contato com a comunidade local em minha produção e na maioria dos
demais projetos durante meu período, embora alguns deles tenham buscado e encontrado 
esse intercâmbio. Elementos ambientais se fizeram presente em diversos trabalhos também – 
a vegetação, a umidade característica. Para mim, esses elementos de entorno eram trazidos 
pelos colegas residentes, que avançavam sobre o perímetro e mais tarde retornavam com 
histórias escutadas na comunidade, com materiais encontrados, com imagens de cadáveres de
bichos, de florestas de araucária e do contorno das montanhas mais distantes. Era como se 
pudesse ter vários olhos e ouvidos ao mesmo tempo, pois o caminho percorrido pelos colegas 
virava história partilhada no retorno. Ainda que não tenha um espaço físico específico de 
trabalho, possuo meios, materiais ou ferramentas recorrentes (fotografia, vídeo, lupas, câmera
obscura, gravador de áudio), e os ‘carreguei comigo’. Ao mesmo tempo, fiz algumas 
experiências a partir de elementos locais, seguindo ideias e desejos que surgiram no caminho 
para a residência e no ambiente da residência. Elaborei inserções em alguns locais da 
vizinhança local, utilizando pilhas de pedras, algo bem diferente do que costumo fazer, e foi 
importante para ir além daqueles meios e materiais de sempre, realizando que é possível 
trabalhar com qualquer coisa, e com outros interesses também. Benefício desse tipo de 
experiência de imersão, em que saímos dos espaços de trabalho, no sentido simbólico, mental.
Mesmo a estrada até o local da residência já colabora com a deriva criativa... O deslocamento 
físico/geográfico provoca deslocamentos nos caminhos usuais de pensar e fazer. Outra 
alteração importante quanto ao espaço de trabalho ocorreu na saída do ‘eu/meu’ espaço e 
passagem para o ‘outro/nosso’ espaço. Na convivência acabamos envolvidos e permeados 
pelo/as outro/as (vidas, processos, questões, interesses, modos de ser e fazer). A produção em 
fase de busca e desenvolvimento está exposta, aberta, instável, e ao ser assim compartilhada 
num espírito de abertura, ela se contamina, se questiona, se redefine, podendo experimentar 
passagens para um espaço de co-criação”. 
Em termos subjetivos, você sentiu que "carregou consigo" o seu ateliê ou espaço de trabalho no 
deslocamento para a residência? 
“Não tenho espaço físico específico de trabalho.” 
O deslocamento de lugar (ateliê, cidade, país) alterou a sua percepção de tempo na residência? 
“Não sei dizer. Alterou meu uso do tempo! A sensação (e o desejo) era de produção constante, 
com movimento de pesquisa e de ações de trabalho desde cedo até a noite – algo bem fora da 
norma pra mim, geralmente trabalho em momentos específicos e descontínuos”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de trabalho? 
“Ele conduziu a interesses ligados à colaboração, a uma reconfiguração do processo; as 
conversas me trouxeram novas perspectivas sobre questões envolvendo a relação com a 
tecnologia na produção de imagens; o deslocamento de espaços de trabalho (físicos e 
simbólicos) e experiências (despretensiosas de um resultado imediato) abriram novas 
perspectivas sobre interesses e procedimentos de trabalho”. 
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus rompantes 
criativos? 
Sim, favoreceu muito a criatividade. 
“Acho que esta resposta está diluída nas demais”.
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Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística?  
“A maior dificuldade para mim, sem dúvida, é estabelecer a proposta a ser desenvolvida, de 
forma que não esteja nem demasiado aberta (que não funcione, não 'aconteça' durante a 
experiência), nem demasiado fechada (que impossibilite a permeabilidade com o contexto de 
relações ambientais, artísticas e pessoais com a experiência). Também não é fácil expor a 
grupo um processo ainda em fase de buscas e construção, quando às vezes nem enxergamos 
ainda muito bem do que ele se trata, ou temos dúvidas quanto à validade de seus caminhos. 
Mas também é uma oportunidade valiosa”. 

10. Lívia Pasqual [19.10.2016]
Aut.: sim
LABVERDE, 2013, uma semana/ SÍM, Islândia, 2014, um mês/ Labmis, 2015, 3 meses.
 
Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?  “O 
projeto que enviei para o Labmis, especificamente, foi um vídeo. Pelas características de 
produção do filme e tempo da residência para gravar e finalizar, foi preciso chegar com 
algumas idéias organizadas. O vídeo foi executado em 3 grandes etapas: a primeira, anterior a 
minha chegada a São Paulo, consistia em encontrar uma paisagem que desse conta das 
imagens propostas no pré-roteiro e escolher os atores. O projeto previa que o filme seria 
gravado no RS e eu precisava que os atores fossem previamente escolhidos por questões de 
caracterização: precisavam ter barba e cabelos compridos, era preciso tempo suficiente. Na 
chegada a São Paulo, passei a produzir o filme remotamente: os atores desenhavam e 
ensaiavam a coreografia dessa luta com a coreógrafa e eu assistia aos ensaios por skype. No 
segundo mês voltei ao RS para gravar de fato o filme. A montagem do filme aconteceu em São 
Paulo, dentro do MIS, com o acompanhamento da equipe e do pessoal de lá”. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“Achei importante ter acompanhamento de um crítico, apesar de pensarmos vídeo de uma 
maneira muito diferente e de termos diversas discordâncias formais e narrativas. Também é 
um estímulo poder defender ideias nesse contexto”. 
Comente algo sobre sua experiência com os outros residentes. 
“O Labmis, por característica, não acolhe todos os residentes ao mesmo tempo. Talvez por isso
tenha sido uma residência com pouquíssima troca entre os artistas, em oposição `a outras 
residências das quais fiz parte. Estar em um ambiente com outros artistas, dividindo a casa 
inclusive, é essencial para a evolução dos projetos. Esse talvez seja o maior déficit do modelo 
adotado pelo MIS – inviabiliza o diálogo, não deixa os trabalhos se contaminarem de outros, é 
essencialmente individual”. 
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no 
período da residência? 
Sim, sob certos aspectos. 
“No meu trabalho aconteceu o seguinte: A montagem do vídeo aconteceu em São Paulo e 
coincidiu com a Mostra de Cinema de São Paulo. Aponto esse evento especialmente porque foi
talvez o grande motivo de esse filme ter nascido como nasceu, num choque de imagens; numa
abundância visual. O processo de montagem, diferente do que eu imaginava, demorou um 
mês e um pouco mais. Por mais que eu não dispusesse de material bruto sobressalente, as 
possibilidades de concatenação de planos foram se ampliando a medida em que eu assistia 
três ou quatro filmes por dia na Mostra e, a noite, voltava para montagem do filme, em casa. 
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Eu não consegui montar o filme no MIS porque os equipamentos estavam obsoletos, era 
impossível usar os softwares desatualizados da sala dos residentes. De qualquer maneira, estar 
em São Paulo influenciou diretamente a forma do filme. O propósito da residência acontece 
na diluição do tempo em uma outra paisagem, numa outra dinâmica de vida e nas 
possibilidades que a cidade como personagem oferece. Era isso, afinal, do que se tratava o 
projeto”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de trabalho? 
Caso afirmativo, saberia explicar por que?  
“É diferente pensar em um trabalho que precisa tomar alguma forma dentro de um espaço 
delimitado de tempo. Na minha situação, o filme sofreu diversas alterações pós residência. É 
parte do meu processo ter um período de decantação, coisa que em um sistema de residência 
não é possível se a exigência for ter o projeto pronto dentro desse tempo. Por outro lado, é um 
tempo de imersão para avançar em ideias e conceitos, testar possibilidades, errar muitas 
vezes”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“A maior dificuldade para mim, em todos os casos, é aterrissar na residência. Sinto que existe 
um estado de concentração e atenção que é possível de alcançar, mas é também muito 
subjetivo. As residências das quais fiz parte foram sempre espaços de hiato ou pausa em todas 
as atividades da minha vida para entrar em imersão no universo das coisas que me interessam 
e só então, se tudo der certo, existir um trabalho. É preciso existir esse atravessamento, que é 
tão sutil quanto difícil de alcançar”. 

11. Daniele Marx [19.10.2016]
Aut.: sim
2012 Capacete Entretenimentos. Rio de Janeiro, Brasil. (4 meses via edital) 
2009 Gastatelier LeoXIII. Tilburg, Holanda.(1 mes via mestrado AKV St Joost) 
2005 Fundaçao Valparaiso. Mojacar, Espanha. (1 mes via edital Resartis) 
2004 Heimatwechsel, Kunst Medien Hartware. Dortmund, Alemanha. (1 mes via edital)
Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado? Conseguiu realizá-lo?  
Em parte sim.
“Ver blog projeto: https://dialogoabsurdo.wordpress.com/sobre-o-blog/a-residencia/” 

O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“No caso do Capacete, foi um programa especial chamado AULA. Como residente eu 
deveria facilitar uma oficina para grupo de jovens artistas. Mais que a troca direta com 
curadores e teóricos, foi a troca entre artistas que participavam do projeto AULA e artistas 
residentes como eu. Vejo que estas trocas geram redes colaborativas a partir do afeto”. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“… em parte sim, mas, como comentei anteriormente, não houve um acompanhamento de 
curador ou teórico, mas sim pela rede de artistas – vez que outra algum teórico cruzava a 
zona de trabalho na residência”. 
Comente algo sobre sua experiência com os outros residentes. 
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“Não só no Capacete, mas em outras residências fiz amigos que mantenho o contado 
passado dez anos de experiência. Além de trabalharmos em projetos colaborativos essas 
amizades geram redes afetivas, essências ao trabalho do artista”. 
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? Em caso afirmativo, comente sobre sua produção e as relações que 
se estabeleceram com o espaço da residência ou o contexto onde ela está inserida. 
“Muitas vezes meu trabalho conecta-se com o contexto, com a vida, com as pessoas. No 
caso do Capacete tinha o desejo de vivenciar o ‘mito antropofágico de um país tropical’, por
isso o contexto foi muito importante, mais que a preocupação em gerar um produto final 
realizei uma série de conversas informais com uma parcela da comunidade carioca. As 
conversas serviram apenas como instrumento de pesquisa. No final criei o blog como uma 
plataforma para conter esta experiência e um artigo que publiquei para o Fórum 
Permanente: http://www.forumpermanente.org/referencias/banco_imagens/revista-
periodico-permanente/revista-2/daniele-marx”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? Caso afirmativo, saberia explicar por que?
“Experiência, troca a vivência (contexto, cultura, adaptação, dificuldades, etc.)”
Você acha que na residência o tempo de imersão favoreceu sua criatividade ou seus 
rompantes criativos?  
“Depende muito do perfil da residência. Algumas exigem que se siga um programa, outras 
você fica livre para fazer o que quiser, e isso também influencia na forma de trabalhar”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“Idioma (primeira residência na Alemanha não falava bem inglês). Adaptação ao contexto 
inicialmente para conseguir realizar os projetos”.

12. Paula Dager [29.10.2016]
Aut.: SIM
Residência Labmis/SP 2012 
Dos formatos de encontros junto ao acompanhamento, quais você achou interessantes? 
“Convívio com os residentes”.
O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
Em parte sim
“Algumas referências teóricas.”
8. Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“Sim. Foram apenas dois encontros mas as conversas foram producentes e me ajudaram a 
pensar o projeto de uma outra perspectiva”.
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
“A troca de ideias, o contato com os artistas e a colaboração entre os projetos foi um dos 
pontos mais importantes da residência”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“Sim, tinha apenas três meses para realizar o projeto e com a residência foi possível dar 
exclusividade ao meu trabalho. Acredito que a imersão colaborou muito no processo e no 
resultado do trabalho”. 

http://www.forumpermanente.org/referencias/banco_imagens/revista-periodico-permanente/revista-2/daniele-marx
http://www.forumpermanente.org/referencias/banco_imagens/revista-periodico-permanente/revista-2/daniele-marx
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Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“A burocracia da Instituição”.

13. Guilherme Peters [8 nov. 2016]
Aut.: SIM
Casa Tomada-Festival Videobrasil; 
Red Bull House of Art; 
URRA- Buenos Aires
Você foi para a residência com um projeto previamente elaborado?  
“Red Bull House of Art e no URRA – Não; na Casa Tomada/Video Brasil – Sim”.
O acompanhamento e as conversas com curadores e críticos agregaram informações 
relevantes ao seu pensamento artístico e, mais especificamente, ao seu projeto de trabalho 
durante a residência? 
“Os acompanhamentos e conversas com curadores e críticos, não acontecem com a mesma
intensidade e frequência fora do ambiente de residência”. 
Você diria que o acompanhamento recebido foi relevante? Porque ... 
“Porque houve troca de informações, e muitos questionamentos e indagações sobre o 
projeto a ser realizado”.
Como foi a sua interação com os outros residentes? 
Comente algo sobre sua experiência com os outros residentes. 
“A interação com outros residentes pode acontecer ou não, é algo que deve acontecer 
naturalmente, e não impor situações para que elas aconteçam”. 
Você diria que o espaço físico da residência influenciou na sua produção durante a estadia?
Você percebeu que o entorno onde está situada a residência contaminou a sua produção no
período da residência? 
“No caso da Red Bull House of Art, o espaço da residência foi fundamental para o 
desenvolvimento do meu trabalho, serviu de cenário para um vídeo que realizei lá, a 
residência aconteceu no edifício Sampaio Moreira, que tinha vários andares abandonados.
Na URRA desenvolvi um trabalho que aconteceu em um monumento de Buenos Aires. Já 
na Casa Tomada isso não foi uma preocupação”. 
Você diria que o período de tempo oferecido pela residência afetou o seu processo de 
trabalho? 
“No caso da Red Bull House of Art e na Casa Tomada porque havia a obrigação de 
apresentar um trabalho no final da residência, e no URRA porque eu quis concluir um 
trabalho no final da residência”. 
Por último, qual foi a sua maior dificuldade enfrentada em uma residência artística? 
“Cada residência tem uma dinâmica diferente portanto tem dificuldades diferentes, na 
Casa Tomada a maior dificuldade foi pelo fato que, para desenvolver o trabalho que 
propus, eu precisava estar fisicamente ausente do espaço de trabalho da residência em 
alguns momentos, e havia uma cobrança para estar presente no local de trabalho da 
residência. Na Red Bull House of Art, foi o período curto para desenvolver o trabalho, que 
era de apenas 20 dias. Na URRA, foram dificuldades práticas que normalmente se tem 
quando está fora do seu país de origem”.
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Gráficos da Enquete na Plataforma Google Forms:
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Legenda das respostas:
a. Palestras 
b. Conversas individuais
c. Conversas coletivas
d. Trocas virtuais (e-mail, facebook, whatsapp, skype, etc.)
e. Visitas aos ateliês de outros artistas
f. Visitas de curadores e críticos à residência
g. Conversas junto ao público no dia de "open studio" ou ateliê aberto
h. Passeios ou momentos de confraternização coletivos
Outro:
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Legenda das respostas:
a. Equivocadas quanto ao meu projeto / trabalho
b. Desnecessárias
c. Agregaram pouco ao meu projeto
d. Foram esclarecedoras
e. Ofereceram informações técnicas relevantes
f. Apresentaram referências teóricas e artísticas significativas
g. Sugeriram aspectos coerentes com meu trabalho / pesquisa
h. Contribuíram para minha formação como artista
i. Foram bastante reflexivas e filosóficas
j. Influenciaram em alguns procedimentos de trabalho
l. Ampliaram a visão quanto a minha produção
m. Apesar das discordâncias que tivemos, foram proveitosas
Outro:
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Apêndice D 

Entrevistas com profissionais que
acompanharam os artistas em residência

Período: setembro a dezembro de 2016.
Foram encaminhadas 14 entrevistas por e-mail com a Pesquisa sobre residências artísticas 
aos artistas, críticos, curadores, professores ou teóricos que realizaram o 
acompanhamento nos programas de residências. As perguntas são semelhantes. 
Foram priorizados os cinco programas definidos na pesquisa. 
Retorno: foram recebidas/respondidas seis entrevistas. 

Entrevista com Sergio Basbaum, por Bettina Rupp [10 novembro 2016]

[Sergio Roclaw Basbaum: É músico, Bacharel em Cinema pela Universidade de São Paulo 
(1994), Mestre e Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2005), com Pós-Doutorado em Filosofia pela UNESP. Atualmente é 
docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde leciona no PPG-TIDD – 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital - apontando 
seu percurso interdisciplinar na direção das ciências cognitivas, examinando as relações 
entre arte, tecnologia e percepção. Realizou a interlocução na primeira edição do Ateliê 
Aberto na Casa Tomada] 

1. Qual seria em sua opinião o principal papel do acompanhamento crítico 
realizado por artistas, curadores, críticos ou teóricos no processo de interlocução 
com o artista durante a residência de arte contemporânea?

S.B.: Para mim, a única posição possível é essa da “interlocução”. Acho que pode ser de 
enorme valia, para o processo do artista, ter uma pessoa com quem conversar durante o 
desenvolvimento do trabalho. Discutir suas idéias, suas intuições. Essa palavra 
“interlocução” fui  eu quem introduziu naquela primeira leva de artistas que inaugurou o 
Ateliê Aberto da Casa Tomada. Inicialmente, quando a Tainá Azeredo e a Tetê Farkas me 
convidaram para participar, elas queriam alguém que fosse um “orientador”, porque a 
Tainá tinha feito um trabalho de conclusão da graduação, que foi um trabalho muito 
bonito e eu assinava a suposta “orientação”; mas mesmo ali nunca foi uma orientação, foi 
uma interlocução, que acho que ajuda o artista a pensar por si mesmo o seu trabalho. Aí, é 
importante para quem se coloca nesse papel ser muito cúmplice, mas, ao mesmo tempo, 
poder oferecer um repertório de perguntas em relação àquilo que o artista traz, que ele 
mesmo não saberia colocar, porque está no meio do redemoinho. E também um 
repertório de artistas e trabalhos que tenham eventualmente relação com aquilo que 
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aquela ou aquele artista estão buscando, para evitar que a pessoa, eventualmente, queira 
re-inventar a roda. Então é uma posição bem cúmplice e que exige muita escuta. Nas 
oportunidades em que desempenhei esse papel, foi essa a direção que eu busquei. É um 
caminho que exige muito respeito e confiança mútuos. 

2. Em decorrência das experiências na Casa Tomada, como você percebe a relação 
que se estabelece entre o acompanhamento crítico e o artista, que está em busca 
de uma formação, digamos, complementar a sua graduação ou pós-graduação?

S.B.: Acho que para quem está na posição de acompanhar o trabalho do artista, é um 
processo muito enriquecedor. É um privilégio acompanhar de perto essa luta entre o 
artista e a matéria, esse embate que tem variantes emocionais de todos os tipos, que 
passam sempre pela necessidade de criar alguma coisa – que é algo que não se ensina –, o 
prazer com esse processo, e as dúvidas e as crises que fazem parte dele. Para o interlocutor 
é preciso saber estar à disposição do artista quando ele precisa de você. Para o artista, por 
outro lado, é oportunidade de ter um feedback constante, ou sempre que se fizer 
necessário – mesmo que seja para recusar aquilo que o interlocutor eventualmente possa 
propor, porque artista em geral já é uma pessoa que virou artista porque resiste, resistir é o 
seu negócio; então também é interessante ter alguém a quem resistir, ou que ofereça em 
alguns momentos uma contra-resistência. Essa relação pode ser muito rica quando dá 
certo. Dá um suporte dialógico ao processo criativo – e falar sempre ajuda a clarear as 
ideias e as intuições –, e, para o curador e/ou crítico, ensina muito sobre o que é a aventura
do artista. 

3. É possível intuir que no diálogo entre artista e acompanhante ocorrerá a troca de
conhecimentos, pois cada um traz à conversa alguma informação ou componente 
“estranho” (citando Maurice Blanchot). Só que para haver essa troca, deve-se 
estabelecer uma disponibilidade em ouvir o outro. Algo que a princípio pode 
parecer simples, mas, na prática, sabemos que não é. Se possível, comente sobre a 
construção dessa relação dialógica.

S.B.: Um pouco essa pergunta já foi respondida acima. Como eu disse, não acredito que se 
possa “orientar” artistas: artista é uma pessoa que resiste, seu business é resistir; é de 
algum modo salvaguardar seu mundo ou sua singularidade da selvageria da sociedade, e 
intervir nela a partir desse lugar. E essa intervenção, quando bem-sucedida, é 
tremendamente iluminadora do seu entorno, desloca o outro e faz ver. Nesse sentido, 
talvez toda proposição artística tenha um componente de grito, mesmo que não se possa, 
não se deva, reduzi-la à questão da expressão, já que isso seria simplificar demais as coisas,
e a arte contemporânea não aceita bem simplificações. Como qualquer relação, essa exige 
interesse e entrega de ambos os lados, exige cuidado de ambos os lados. Quando funciona 
bem, o interlocutor traz o seu repertório, traz exemplos de artistas, de textos, que 
compõem a sua formação; traz seus insights, partilha o modo como sente ou experiencia o 
que o artista lhe oferece, lhe entrega. Mas quem propõe as direções, serve os pratos, vamos
dizer assim, é o processo criativo do artista que está no seu transe. O interlocutor só toma 
a iniciativa do processo se o artista estiver interessado nisso para alimentar ou criar 
situações novas no seu percurso. Aí pode tudo, o interlocutor pode até mesmo tirar o 
artista da zona de conforto dele, pode ser um lugar novo, e isso tem lá sua potência. Cada 
caso é um caso: não tem receita, é misterioso e tem um quê de aventura mesmo, já que 
nunca se sabe no que vai dar...
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4. Na residência da Casa Tomada ou outras que você tenha tido contato, você diria 
que o acompanhamento crítico procura instigar que o artista exercite a coerência 
entre a sua prática e o seu discurso, evitando que o resultado do trabalho fique 
deslocado da proposição?

S.B.: Eu acho que não pode haver essa distância, não são duas coisas: o trabalho é o 
pensamento do artista, não há um “pensamento”, no sentido convencional, que é 
“traduzido” em proposição-arte. Esta é um “pensamento-experiência”. É claro, ela se 
alimenta de tudo, inclusive do texto, do conceitual-palavra. Muitas vezes este acaba até 
parte do trabalho. Mas o pensamento do artista é seu caderno, seu ateliê, sua relação com 
o espaço... eles são extensões dele, seu exercício de acordamento diário...  Não sei se eu 
entendi direito a pergunta, mas talvez a insistência das escolas em forçar uma pré-
conceituação do trabalho esteja comprometendo essa coisa que é a praxis do artista, seu 
enfrentamento cotidiano com a matéria, com seus materiais, e que é alimentada por muito
mais do que discursos. Acho que essa era maluca dos editais talvez faça parte disso, já que 
muitos trabalhos são propostos para editais sem terem nenhuma história por trás, para 
atender exigências desta ou daquela chamada, e o resultado disso são propostas sem uma 
história poética por trás. Mas, também, num certo sentido, não há processo certo ou 
errado. Nesse caminho, o que conta é trabalho, sensibilidade, repertório e rigor. Como o 
trabalho é algo que cabe principalmente ao artista, o interlocutor pode contribuir com a 
sensibilidade, algum repertório, e, principalmente, rigor, para que o artista não dilua o 
resultado por autoindulgência... Mas em princípio o trabalho é a proposição, não há nada 
mais. E a proposição, eventualmente, já é o trabalho – mas, sozinha, não garante nada.
 
5. Como é estar em contato com as ideias e reflexões dos residentes ainda em 
processo de ebulição e atuar conjuntamente com o artista? Na sua experiência, 
qual seria a melhor forma de abordar a produção deles nesse momento?

S.B.: É uma experiência muito rica, é uma aventura. É preciso procurar tirar seu ego da 
reta e torcer pelo artista, pelo resultado e pelo encontro do resultado com o espectador, 
com o espaço expositivo – seja qual for. Inclusive, acho que é preciso acreditar muito no 
processo transformador da arte, também. É preciso ouvir, é preciso construir o diálogo 
colocando-se sempre numa relação de igualdade, nunca na posição de professor ou 
qualquer coisa semelhante. Isso não existe. Para o interlocutor, o melhor retorno é 
contribuir para o voo de artista, para que ela ou ele alcancem uma autonomia poética e 
uma potência próprias.   
   
sb, novembro 2016

Entrevista com Cristina Ribas, por Bettina Rupp [27 novembro 2016]

[Cristina Thorstenberg Ribas: Bacheral em Artes Visuais – UFRGS, Porto Alegre (2004), 
Mestre em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UERJ, 
Rio de Janeiro (2008), com Doutorado no Fine Art no Goldsmiths College University of 
London (2016). Foi residente da primeira edição do Programa Bolsa Pampulha (2003-
2004) em Belo Horizonte, participou como artista e idealizadora da primeira edição da 
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Residência Artística Terra Una – Interações Florestais (MG), em 2009, e foi realizadora e 
curadora do projeto Pedregulho – Residência Artística (RJ), com Beatriz Lemos, em 2010.]
  
1. Qual seria em sua opinião o principal papel do acompanhamento crítico no 
processo de interlocução com o artista durante a residência?

>  Me parece que uma coisa muito importante de entender é o que você entende por 
acompanhamento crítico! Eu queria ter te perguntado mais sobre isso antes de dar 
respostas mais longas a cada pergunta, e seria mais interessada num formato de 
conversa... então acho que vou dando respostas ‘parciais’ e você pode responder de volta, 
se tivermos tempo?

Pensando especificamente o projeto no Pedregulho, o que entendemos por 
‘acompanhamento crítico’ foi o deslocamento da especialidade da ‘crítica’ do 
corpo/identidade da/do crítico ou da/do historiador de arte para uma ‘função’ que é 
realizada por todos. No meu entender a/o artista nunca deixa de fazer a crítica de sua 
própria obra, ou seja, nunca tira do seu processo a capacidade/necessidade de uma 
articulação do pensamento e de colocar em perspectiva o que está sendo realizado. Mas 
isso não quer dizer que o artista não possa estar ‘cego’ sobre seus próprios processos ou 
que não precise de diálogos vários... Eu sou bem suspeita de processos que colocam a 
possibilidade de realização da ‘crítica’ apenas na/no crítico, mas não vou contra o fato de 
que existem pessoas que se ‘especializam’ na atividade da crítica de arte, evidentemente. 
Minhas perguntas desejam vir para entender, mapear e fazer funcionar num campo de 
relações a atividade (função, capacidade, ...) da crítica. 

Contando mais sobre o Pedregulho, no projeto de residência tínhamos a intenção de que 
as posições artista, historiador, crítico e/ou curador de arte, e arquiteto, urbanista e ou 
historiador de arquitetura e urbanismo pudessem trabalhar mais em uma dinâmica de 
grupo, em que as funções de criação, historicização, análise, ‘crítica’ pudesse ‘rodar’ e ser 
dinamizadas por todos. Vejo que esse projeto foi um dos primeiros no contexto de 
residências artísticas (e talvez muito poucos) que intencionava questionar na base a 
função de cada subjetividade/identidade. A ideia de que uns poderiam aprender com os 
outros era fundamental. A ideia de que existiam muitos acessos diferentes àquele lugar e 
dar voz às diversas versões, acessos, experiências, conhecimentos a partir de uma iniciativa
que hoje vejo como transversal foi muito importante para incitar novas formas de criar. 

2. Como é estar em contato com as ideias e reflexões dos residentes ainda em 
processo de ebulição? Na sua experiência, qual seria a melhor forma de abordar a 
produção deles nesse momento?

> É interessante pensar como e quando um projeto novo começa a surgir... Como e quando
começa-se a criar... Será que uma das funções de um 'acompanhamento crítico' é 
acompanhar a emergência de ideias, matérias de expressão, relações, etc? Acho que a 
felicidade e a excitação de ver uma ideia surgir, um novo projeto, etc. não é só interessante 
em relação à trajetória de uma/um artista, mas em relação às relações mesmas que se 
estabelecem com um contexto. No caso do Pedregulho pensamos o projeto como uma 
maneira de gerar efeitos diversos: nos parecia crucial abordar um projeto moderno que 
concebia uma noção mais complexa (mais complementar?) de comunidade, cujo projeto 
arquitetônico e urbanístico tinha por sua vez uma certa 'função pedagógica'; e por aí 
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incitar relações não só entre moradores (eles os construtores primordiais de relações 
comunitárias, com os quais nós muito queríamos aprender) mas entre os participantes e a 
comunidade mais proximal do Pedregulho. Eu pessoalmente sou muito mexida pela 
noção de acompanhamento que vem das cartografias (esquizoanalíticas, de Guattari). 
Acompanhamento por meio de uma cartografias é ao mesmo tempo ser testemunha do 
desenrolar de um processo (olhar junto, bem de perto, para uma coisa que se desenvolve) e
incitar, trabalhar junto nos contornos e movimentos, e mudanças de caminho desse 
processo... pensando aqui processo como processo criativo que tem reverberações em 
processos políticos, sociais, subjetivos, etc.

3. É possível intuir que no diálogo entre artista e acompanhante ocorrerá a troca de
conhecimentos, pois cada um traz à conversa alguma informação ou um 
componente “estranho” (citando Maurice Blanchot). Só que para haver essa troca, 
deve-se estabelecer uma disponibilidade em ouvir o outro. Algo que a princípio 
pode parecer simples, mas, na prática, sabemos que não é. Se possível comente 
sobre a construção dessa relação dialógica.

> Concordo com você. Há várias maneiras de pensar esse ‘diálogo’, e sugiro que pensando a
partir de processos artísticos (e políticos, e sociais) podemos qualificar a troca com 
diversos termos que podem nos ajudar a observar que trocas (efeitos, afetos ...) acontecem 
de várias maneiras que não unicamente verbais e discursivas. Acho que é importante 
observar as diversas ‘passagens’ que acontecem, tanto entre linguagens como naquilo tudo
que é pré-individual, pré-verbal e pré-discursivo... Acho que isso tem a ver com a noção de 
‘acompanhamento’ que escrevi acima.

4. No caso do Projeto Pedregulho, como foram as conversas e trocas entre os 
artistas, que estavam hospedados no edifício, e as visitas dos integrantes do 
acompanhamento crítico?

> No Pedregulho tivemos quatro projetos – cada projeto ‘residiu’ no prédio principal (o 
Minhocão) por um mês. Cada projeto construiu uma maneira singular o que eu prefiro 
chamar antes de ‘colaboração’ do que ‘acompanhamento crítico’ – pensando a sugestão 
que eu faço no início da nossa ‘conversa’ sobre como pensar a função e a ação/realização 
do acompanhamento crítico.
Seria interessante comentar um por um... de alguma maneira isso está no catálogo. E aqui 
tomaria tempo! Você poderia me falar algum que interessa mais, ou algum que considera 
problemático para desenvolvermos mais?!

5. Apesar de ter lido o catálogo, não compreendi muito bem como foi o processo de
locação do ap. 613 no Conjunto Habitacional Pref. Mendes de Moraes e, pelo que li,
ele permaneceu como um espaço de residências posterior ao Projeto Pedregulho. 
Você poderia explicar um pouco mais sobre essa transformação de apartamento 
em espaço de arte? Vocês imaginavam que o Projeto atingiria tanta repercussão?

> Não, o apartamento não permaneceu como espaço de residência. O que aconteceu foi 
que em um mês entre duas residências de nosso projeto Raphael Grisey, um artista da 
França/Alemanha viveu no apartamento. Foi uma residência ‘fora da residência’ e ele fez 
um filme maravilhoso sobre o complexo. Dá para ver uma chamada para a apresentação do
filme que ele fez no blog do Pedregulho.
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Alugamos o apartamento por intermédio do então presidente da Associação de 
Moradores. A proprietária (que não era legalmente proprietária – uma questão ainda em 
resolução na época, que tem a ver com os títulos de propriedade que nunca tinham sido 
concedido aos moradores) havia falecido e o apartamento estava vazio – mas ainda com 
seus móveis e objetos pessoais. 

6. Como você avalia o período de duas semanas para cada coletivo / artista realizar 
seus projetos na residência? Foi um intervalo de tempo adequado?

> Cada projeto teve um mês para acontecer. Jarbas Lopes acabou ficando 40 dias se não 
me engano... no geral posso avaliar foi pouco tempo para cada projeto, mas considerando 
que foi uma primeira ‘intervenção’/ ‘ação’ no complexo, acho que fazia sentido não 
estarmos ali por um tempo muito prolongado.

7. Como foi a “aderência” dos vizinhos do Minhocão aos projetos e ações dos 
residentes? Houve alguma dificuldade de aceitação das propostas?

> Não encontramos muita dificuldade não... fomos muito bem recebidos, sobretudo 
porque tínhamos uma escuta sensível das questões várias do local – em primeiro lugar, em
relação à própria noção de comunidade e em segundo lugar em relação à preocupação dos 
moradores com sua situação de moradia. 
Existem muitas histórias interessantes claro, sobre como cada projeto e participante se 
misturou às famílias ou a moradores... um dos integrantes do grupo Frente 3 de Fevereiro 
por exemplo foi um dos poucos que teve contato com a facção do tráfico de drogas do 
morro imediatamente atrás do Pedregulho, uma relação absolutamente delicada e tensa, 
que não figura no catálogo nem em nenhum projeto diretamente. Ou seja, há muitas 
relações visíveis e invisíveis, que podem ser consideradas (e problematizadas) em relação 
àquilo que é considerado parte ou não do projeto de residência artística como um todo.
 
8. Ter participado de outras residências ajudou a desenvolver o Projeto 
Pedregulho?

> Claro! Sem dúvida! Pensar o que é necessário mobilizar... sobretudo... retirar o artista da 
condição de ‘criador primordial’ e pensar a atividade criativa (assim como a crítica) em 
uma perspectiva transversal vem de minhas próprias experiências como artista e como 
artista em residências várias… A pertinência política do artista em residência acho que foi 
o que focamos aqui, sobretudo... em como a residência artística amplifica a escuta do lugar
a partir de uma maior proximidade. De maneira geral eu vejo que o projeto tem ‘processos’
mais interessantes do que ‘projetos’ (no sentido de obras)... algo sobre o qual podemos 
conversar em relação à temporalidade e (tipos de) produtividade de residências artísticas. 

9. Caso queira, pode comentar mais algum assunto.

> Em relação ao Pedregulho especificamente há uma questão sobre a qual nunca 
escrevemos que é o fato de que muita gente pensava que nosso projeto fazia parte da 
restauração do prédio do Minhocão – o que não é verdade. Isso nos trouxe algumas 
críticas... porque fomos chamadas de ‘gentrificadoras’ quando o que aconteceu foi uma 
casualidade entre o calendário de nosso projeto e a liberação de recursos e a realização da 
reforma do prédio que era há muito esperada. A realização de projetos de arte e ou a 
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relação entre indústria criativa e comunidades/bairros é uma questão sempre delicada em 
processos de regeneração e gentrificação e não podemos deixar de endereçar…

Entrevista com Paula Borghi, por Bettina Rupp [8 dezembro 2016]

[Paula Borghi: Bacharel em Artes Plásticas (FAAP-SP), crítica de arte, curadora e gestora 
do Espaço Saracvura. Idealizadora do PROJECTO MULTIPLO de arte impressa. Foi 
integrante do grupo de crítica do CCSP (Centro Cultural São Paulo) de 2011-2013 e do Paço 
das Artes São Paulo 2012-2013. Realizou acompanhamento curatorial e crítico nas 
residências: Curatoria Forense (Córdoba), Ateliê Aberto na Casa Tomada (SP) e em várias 
edições da Red Bull Station (SP)]     

1. Qual seria em sua opinião o principal papel do acompanhamento crítico no 
processo de interlocução com o artista durante a residência?  

P.B.: Eu gosto muito de acompanhar a produção de alguns artistas, seja através de um 
grupo de estudo ou residência. O legal é que na residência este acompanhamento 
acontece de forma mais intensa, quase que diária. Já no grupo de estudo, a periodicidade 
costuma ser semanal. Acho que esta é a grande vantagem de um acompanhamento crítico 
em um processo de residência, estar quase que diariamente com o artista. Mês passado eu 
fiz uma exposição com Thiago Honório e Rodolpho Parigi, ambos artistas ex-residentes da
Red Bull, eles me revelaram uma coisa que foi muito legal. O Thiago disse que foi a partir 
do meu acompanhamento que ele conseguiu – pela primeira vez em muitos anos – realizar
um trabalho sem pré-projeto, de forma mais livre e conforme o desenrolar dos 
acontecimentos. E o Rodolpho me disse que a Fancy nasceu  muito pelo estímulo que dei a
ele para sair da rotina do ateliê de pintura e se abrir para novos caminhos. Dai, quando 
“você” escuta isso....poxa, é muito bom! 

2. Em relação ao tempo de acompanhamento, quantas horas (dias / semanas) em 
média foram dedicados a cada artista?

P.B.: Ai! Esta pergunta é quase que impossível de responder! Por exemplo, na minha 
primeira residência (na Casa Tomanda) eu vivia grudada com a Mavi Veloso. Chegou ao 
ponto da Mavi e eu formarmos uma dupla de “Saci-Perere”. Teve um dia que mudamos 
tudo que havia na casa Tomada de lugar. A Casa era cheia de proibições e naquela época 
Mavi e eu erámos terríveis. Hoje estamos mais tranquilas e as meninas da Casa Tomada 
mais abertas! É legal observar como as pessoas mudam. Mas dizer quanto tempo eu me 
dedico a cada artista é muito difícil. Sempre tem um artista que você se identifica mais e 
outro menos. Tem artista que é difícil desgrudar, como foi o caso da Mavi.

3. Como é estar em contato com as ideias e reflexões dos residentes ainda em 
processo de ebulição e atuar conjuntamente com o artista? Na sua experiência, 
qual seria a melhor forma de abordar a produção deles nesse momento?
 
P.B.: O ideal é quando o artista vai para  residência sem projeto! Porque dai é possível 
trabalhar junto de verdade. Mas tem artista que não consegue, que não quer ou que não 
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acha relevante a sua opinião. E tudo bem! Mas quando o artista está aberto a troca, a 
pensar algo para além da esfera do conforto, em arriscar, errar e não se preocupar no 
trabalho final e sim no processo, dai é um tesão! Mas tem residências e residências... 
Artistas e artistas.. Momentos e momentos... Não existe uma regra em como trabalhar com
um artista residente. No Saracvra (espaço que coordeno aqui no Rio) temos um programa 
de residência, e a minha relação com os residentes do SARACVRA em comparação com os 
da Casa Tomada, da Red Bull e da Curatoria Forense é completamente diferente. Tudo 
depende muito do programa de residência, do que este se propõem e dos artistas que 
participam. 

4. É possível intuir que no diálogo entre artista e acompanhante ocorrerá a troca de
conhecimentos, pois cada um traz à conversa alguma informação ou componente 
“estranho” (citando Maurice Blanchot). Só que para haver essa troca, deve-se 
estabelecer uma disponibilidade em ouvir o outro. Algo que a princípio pode 
parecer simples, mas, na prática, sabemos que não é. Se possível comente sobre a 
construção dessa relação dialógica.

P.B.: Entendo que a troca tem que ser feita dos dois lados. Não existe troca só de um lado; 
isso é outra coisa. Então, nem sempre é possível trocar. É como a amizade, o namoro etc... 
São relações de afeto que precisam estar acordadas entre os dois lados. Não adianta nada 
eu passar dias com um artista se ele não está querendo trocar comigo, e vice-versa.  É 
preciso rolar uma empatia, porque sem a empatia com o outro não adianta a quantidade 
de tempo, pois não vai haver troca. É tipo a diferença entre ver e olhar, ouvir e escutar, 
sabe? 

5. Nas residências, você diria que o acompanhamento crítico instiga que o artista 
exercite a coerência entre a sua prática e oseu discurso, evitandoque o resultado do
trabalho fique deslocado da proposição?

P.B.: Muito engraçada esta pergunta! Me lembra uma máxima de como ser um artista 
contemporâneo! Eu entendo o que você quer dizer e concordo que é fundamental a 
coerência entre ética e estética, mas evitar que o trabalho do artista fique deslocado da 
proposição, dai..... Não confio em artista que não se “desloque”. E também não acho que é 
meu papel manter ele “na linha”. Até porque, é bom que o artista erre! E eu também! 

6. Você poderia citar como foram as dinâmicas conduzidas pelo acompanhamento 
aos artistas nas residências Casa Tomada e Red Bull Station?

P.B.: Nossa! Estas duas residências têm caráter completamente distintos. A Casa Tomada é
em uma casa de verdade, e na época que eu fiz a residência o programa era cheio de “não 
pode”. Hoje eu sei que muita coisa mudou por lá, então seria leviano falar sobre as 
dinâmicas e você ter em conta este tempo de 5 anos atrás. Já a da Red Bull, é patrocinada 
por uma empresa de energético! É o marketing cultural na veia, rsrs! São dois tipos 
completamente diferentes de residência! Impossível comparar dinâmicas tão diferentes.

Talvez eu esteja querendo fugir desta pergunta! Bom, você disse que poderia não 
responder todas as perguntas. Vou pular essa!
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Entrevista com Leo Felipe, por Bettina Rupp [28 novembro 2016]

[Leo Felipe: escritor e curador. Bacharel em Comunicação Social (UFRGS), Mestre em 
História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS) e curador artístico da Fundação Ecarta (Porto 
Alegre)]

1. Como foi a experiência de interlocução com o artista durante a residência? 

L.F.: Penso que o convite veio de uma necessidade formal, contratual, de que houvesse um
texto produzido por um crítico ou curador para o Labmis. Não acompanhei o 
desenvolvimento do trabalho, Lívia me enviou um argumento bem simples e me informou
que rodaria o filme dali a algumas semanas. Manifestei interesse em acompanhar o 
processo mais de perto, mas ela pareceu não compartilhá-lo. Parecia saber exatamente o 
que queria, mas precisava de um texto. Acabei produzindo-o depois que assisti ao filme 
montado.

2. Houve um cronograma de encontros, conversas, trocais virtuais, previamente 
estabelecido entre vocês? Em média, quanto tempo foi dedicado ao 
acompanhamento?

L.F.: Houve troca de e-mails com textos, links e outras referências.

3. O contrário de acompanhar é discordar. Uma vez que o acompanhamento crítico 
não se caracteriza exatamente por uma assistência ao artista, pontos de 
discordância são inevitáveis. Como você avalia esses impasses durante o diálogo?

L.F.: Não houve exatamente este tipo de impasse nessa experiência específica. 

4. É possível intuir que no diálogo entre artista e acompanhante ocorrerá a troca de
conhecimentos, pois cada um traz à conversa alguma informação ou componente 
“estranho” (citando Maurice Blanchot). Só que para haver essa troca, deve-se 
estabelecer uma disponibilidade em ouvir o outro. Algo que a princípio pode 
parecer simples, mas, na prática, sabemos que não é. Se possível comente sobre a 
construção dessa relação dialógica.

L.F.: Posso avaliar a noção de diálogo em meus projetos de curadoria. Neles a “relação 
dialógica” a que você se refere se dá em diversos planos: entre curador e artistas, entre estes
e as instituições e entre as suas obras e o espaço expositivo.

Entrevista Elida Tessler, por Bettina Rupp [4 dezembro 2016]

[Elida Starosta Tessler: artista e professor. Possui graduação em Artes Plásticas (UFRGS), 
1984, mestrado e doutorado em História da Arte - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
1989 e 1993. Pós-Doutorado junto à EHESS, em 2009-2010. Atualmente é professora 
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associada da UFRGS. Fundou e coordenou, junto com Jailton Moreira, de 1993 a 2009, o 
Torreão - espaço de arte contemporânea em Porto Alegre. Artista residente em Civitella 
Rarniere Center- Italia em 2005. Artista residente na RMIT University/South Project em 
Melbourne, 2006, e em ALDABA ARTE: Laboratório de Arte Contemporânea]  

1. Qual seria em sua opinião o principal papel do acompanhamento crítico no 
processo de interlocução com o artista durante a residência?

Tessler: Creio que o mais importante para um artista que se encontra em residência em 
um contexto diferente do seu habitual é encontrar pessoas dispostas a conversar. A escuta 
é essencial, e não somente em relação à fala do artista, mas sobretudo  escutar as questões 
que o seu trabalho coloca. Na experiência da Bolsa Pampulha, por exemplo eu criei uma 
espécie de metodologia baseada no “Livro das Perguntas” de Pablo Neruda e no 
“Exercícios de estilo” de Raymond Queneau. Na sequencia dos encontros, nós podíamos 
praticar as diferentes maneiras de aproximar o conceito do trabalho às suas formas de 
apresentação.

2. Em relação ao tempo de acompanhamento, quantas horas [dias ou semanas] em 
média foram dedicados a cada artista? 

Tessler:  Na minha opinião, não há como mesurar o tempo de um acompanhamento 
quando se recebe um artista para uma residência artística. O acompanhamento é em 
tempo integral, pois também envolve as questões relacionadas à adaptação ao novo local 
de trabalho, às aproximações entre diferentes aristas, o contato com outras instituições da 
cidade. Enfim, é preciso considerar o projeto como um todo, e não somente a realização de
um trabalho específico. 

3. Como é estar em contato com as ideias e reflexões dos residentes ainda em 
processo de ebulição e atuar conjuntamente com o artista? Na sua experiência, 
qual seria a melhor forma de abordar a produção deles nesse momento?

Tessler: Da mesma forma como abordo a minha própria produção durante todo o 
processo: com muito respeito a cada uma das etapas.

4. O contrário de acompanhar é discordar. Uma vez que o acompanhamento crítico
não se caracteriza exatamente por uma assistência ao artista, pontos de 
discordância são inevitáveis. Como você avalia esses impasses durante o diálogo?

Tessler: Bettina, por que colocas em oposição acompanhar e discordar? 
Por outro lado, não vejo como considerar um diálogo sem seus impasses. Os diferentes 
pontos de vista abrem espaço para a conversa e para a construção do pensamento.

5. É possível intuir que no diálogo entre artista e acompanhante ocorrerá a troca de
conhecimentos, pois cada um traz à conversa alguma informação ou um 
componente “estranho” [citando Maurice Blanchot]. Só que para haver essa troca, 
deve-se estabelecer uma disponibilidade em ouvir o outro. Algo que a princípio 
pode parecer simples, mas, na prática, sabemos que não é. Se possível comente 
sobre a construção dessa relação dialógica.
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Tessler: Esta resposta já está presente na primeira questão.

6. Nas residências, você diria que o acompanhamento crítico instiga que o artista 
exercite a coerência entre a sua prática e o seu discurso, evitando que o resultado 
do trabalho fique deslocado da proposição?

Tessler: (Bettina, peço desculpas, mas não tenho como responder esta questão. Estou com
dificuldade de entender o que tu estás definindo como “acompanhamento crítico”. Não 
seria o mesmo para toda a pesquisa em arte?)

7. Dentre as várias experiências de acompanhamento nas residências, você poderia
comentar algum desafio ou dificuldade?

Entrevista com Fernando Velázquez, por Bettina Rupp [12 dezembro 
2016]

[Fernando Velázquez é mestre em Moda, Cultura e Arte pelo Senac-SP, participou das 
exposições Emoção Art.ficial Bienal de Arte e Tecnologia (Brasil, 2012), Bienal de Cerveira 
(Portugal, 2013 e 2011), Mapping Festival (Suiça, 2011), WRO Biennale (Polônia 2011), 
On_off (Brasil, 2011), Bienal do Mercosul (Brasil, 2009), Bienal de Tessalônica (Grécia, 
2009), Bienal Ventosul (2009), e o Pocket Film Festival no Centro Pompidou (Paris, 2007).
Foi curador do Motomix 2007, Papermind Brasil, Dorkbot São Paulo, e curador na Red 
Bull Station]
 
1. Ao ser convidado pela Red Bull Station para realizar o acompanhamento junto 
aos artistas, o que mais o estimulou a aceitar esse desafio?

F.V.: A possibilidade de moldar um programa que permitisse ao artista criar um corpo de 
pensamento em condições ideais de recursos humanos, infra-estrutura e recursos 
materiais. Vales ressaltar que o programa já existia nesses moldes e que a minha 
participação intensificou alguns desses vetores.

2. Em relação ao tempo de acompanhamento, quantas horas por semana (em 
média) foram dedicadas a cada artista?

F.V.: Acredito que as trocas têm que ser orgânicas. é difícil de quantificar em horas pois na 
res. do RBS não temos hora marcada. Cada artista tem uma dinâmica que tentamos 
respeitar. Por outro lado a dinâmica do prédio faz com que encontros informais aconteçam
a toda hora. 

3. Em termos de abordagem da produção dos artistas, quais os formatos você tem 
achado mais interessante?
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F.V.: 
[X] Conversas coletivas
[X] Conversas individuais
[X] Convidar artistas experientes para conversar com os artistas
[X] Convidar curadores e críticos para conhecerem a produção dos artistas
[   ] Visitas coletivas com os residentes a exposições 
[X] Confraternizações informais, como passeios, almoços e jantares
[   ] Visitas coletivas com os residentes a ateliês de outros artistas   
[X] Leituras de textos e discussões no grupo de estudos

4. Como você percebe o diálogo estabelecido entre o acompanhamento 
crítico/teórico/prático e o artista?

F.V.: Os artistas em residência geralmente se encontram em diferentes estágios de 
formação ou já com uma trajetória em desenvolvimento. Neste sentido o 
acompanhamento deveria estimular o artista a reconhecer as questões chave da sua 
pesquisa e a encontrar metodologias de pesquisa. Isto necessariamente redunda no 
aperfeiçoamento e densidade do trabalho. 

5. Qual dos termos [acompanhamento, orientação, interlocução ou curadoria] 
você acredita ser mais coerente com a sua atividade exercida na Red Bull Station?

F.V.: Novamente, ao tratar de indivíduos, cada caso é um caso. No caso do processo 
criativo, pesquisa, produção, etc. cada um desses termos representa um modo de agir. A 
curadoria é exercida no caso do Red Bull Station em razão das diversas interfaces públicas 
da produção dos artistas, exposições e open studio.

6. Nas residências, você diria que o acompanhamento instiga que o artista exercite 
a coerência entre a sua prática e o seu discurso, evitando que o resultado do 
trabalho fique deslocado da proposição final?

F.V.: Como dito anteriormente, uma boa mentoria faz com que o artista se repense a todo 
instante o que traz densidade para a sua pesquisa. 

7. Você percebe que o espaço de trabalho influencia, ou contamina, a produção do 
artista durante a residência?

F.V.: Sim, o espaço de trabalho, o entorno, a infra-estrutura, os recursos materiais são 
fatores importantes. 

8. Por último, qual seria em sua opinião o principal papel do acompanhamento 
crítico/teórico/prático no processo de interlocução com o artista durante a 
residência?

F.V.: Descobrir o verdadeiro foco de interesse pessoal, fornecer subsídios teórico/práticos, 
criação de repertório, e metodologia de pesquisa.


