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O texto a seguir foi escrito segundo o novo acordo ortográfico, prevalecendo a grafia 

brasileira da língua.  
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Resumo 

O presente relatório é uma análise da experiência de estágio no Middlesbrough Institute o 

Modern Art (mima) entre  2017 e 2018 e seu objetivo é descrever algumas das principais 

atividades realizadas durante o período enquanto disponibiliza uma análise da curadoria 

como uma ferramenta de cunho social e responsabilidade cívica. Essa visão foi 

implementada por Alistair Hudson, diretor do mima entre 2014 e 2018, e corresponde a 

um movimento contemporâneo de mudanças no cenário institucional artístico com grande 

força no norte da Europa, Escandinávia e Reino Unido. Assim o relatório inicia-se com 

uma contextualização de períodos e conceitos históricos que antecederam e estimularam a 

nova visão do mima, nomeadamente a Crítica Institucional, o Curatorial Turn, o 

Educational Turn, a Estética Relacional e o Novo Institucionalismo. Em seguida, uma 

análise da situação política e social do contexto onde o museu está localizado, a cidade de 

Middlesbrough (Teesside, UK), e o detalhamento da estratégia utilizada por Hudson 

através de três tópicos: a prática artística no centro do discurso social segundo o 

reformista do século XIX, John Ruskin; as concepções de Arte Útil sugeridas inicialmente 

por Tania Bruguera; o projeto de transformação do mima em um Museu 3.0, a partir de 

Hudson. Finalmente, as descrições das ações desenvolvidas durante o estágio 

correspondem também à análise da prática curatorial no espaço das galerias do museu e 

sugerem um método expositivo que une prática artística e curadoria a favor de ações e 

discursos mais inclusivos e (auto)críticos. Pretende-se, portanto, oferecer uma iniciação ao 

assunto, destacar sua relevância na atualidade e sugerir futuras frentes de trabalho. 

Palavras-chave: curadoria; mima; Arte Útil; Novo Institucionalismo  
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Abstract 

This report is an analysis of an internship experience at the Middlesbrough Institute of 

Modern Art between 2017 and 2018. Its purpose is to describe some of the major 

activities undertaken during the period while providing an analysis of the curatorial 

practice as a social tool and civic responsibility. This vision was implemented by Alistair 

Hudson, director of mima between 2014 and 2018, and corresponds to a contemporary 

movement of changes in the artistic institutional scene with great force in the north of 

Europe, Scandinavia, and the United Kingdom. Therefore, the report begins with 

contextualization of time and historical concepts that preceded and stimulated the new 

vision at mima, namely Institutional Criticism, Curatorial Turn, Educational Turn, 

Relational Aesthetics, and New Institutionalism. Then, an analysis of the political and 

social situation context where the museum is located, the city of Middlesbrough (Teesside, 

UK), and the detailing of the strategy used by Hudson through three topics: artistic 

practice at the centre of the social discourse, as conceived by nineteenth-century reformer 

John Ruskin; the concept of Arte Útil, initially suggested by Tania Bruguera; and 

the mima transformation project into a Museum 3.0, a concept by Hudson. Finally, the 

descriptions of the actions taken during the internship also correspond to the analysis of 

the curatorial practice in the gallery space of the museum and suggest an exhibition 

method that unites artistic and curatorial practice towards a more inclusive and (self) 

critical discourse. It is intended, therefore, to offer an introduction to the subject, to 

highlight its relevance in present times, and to suggest future lines of work. 

Keywords: curatorship; mima; Arte Útil; New Institucionalism 
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1. Introdução 

Middlesbrough Institute of Modern Art (mima1) é uma instituição de arte situada no 

nordeste de Inglaterra, criada em 2007, para unir três coleções de arte da região. A proposta 

inicial previa posicionar Middlesbrough no circuito das artes do Reino Unido, tendo como 

modelo os grandes museus de arte moderna do mundo como o Tate, o MoMA e mais 

especificamente, o BALTIC, em Gateshead (UK). Também faziam parte dos principais 

objetivos atrair turismo e a inclusão de um serviço educativo de aproximação da população 

local para acesso às exposições de grandes nomes (cânones) da arte mundial. 

Entre 2007 e 2014, a organização das mostras resultou num baixo número de visitantes e, 

em concordância com os elevados orçamentos gastos pela instituição (como é exemplo a 

exposição de Louise Bourgeois em 2014), tornou insustentável a continuação das 

estratégias museológicas inicialmente definidas. 

Em 2014, o programa proposto pelo novo diretor Alistair Hudson, estabeleceu um plano 

que questionava as estratégias anteriores, baseadas em pressupostos de uma arte auto-

referencial. Três principais conceitos são identificados na sua nova proposta: 1. A 

autocrítica institucional associada ao movimento do Novo Institucionalismo; 2. As teorias 

do educador e crítico John Ruskin considerando a arte como ferramenta social; 3. O 

conceito de Arte Útil2 da artista Tania Bruguera. Desde então o programa expositivo e as 

atividades realizadas procuraram favorecer projetos de cunho social, político, anti-

hegemônico, colaborativo, inclusivo e multidisciplinar, centradas na comunidade local. 

																																																								
1 Apesar de não possuir uma coleção inteiramente modernista, especula-se que o nome atribuído à instituição, Middlesbrough 

2 Trata-se de um consenso utilizar o termo em espanhol, sua língua original e por isso não recebe acento. 
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Alistair Hudson anunciou a sua saída em outubro de 2017, ainda durante o curso do estágio 

em questão. Em seguida, o então curador sénior e responsável pelo plano de exposições das 

galerias do museu, Miguel Amado, também deixaria a instituição em março de 2018. A 

mudança de direção refletiu-se no desvio das atuações dentro do museu, deixando em 

aberto um futuro comprometido com o projeto cívico em andamento. 

 

O Relatório  

No âmbito do Mestrado de Estudos Artísticos, da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, o relatório da experiência de cinco meses como estagiária de 

curadoria no mima, é também uma reflexão crítica sobre a figura do curador como agente 

social e político, enquanto produtor e organizador de conteúdo, modificador do espaço e 

intérprete a partir de sua relação com a instituição e outras práticas, por exemplo arte, 

design, arquitetura e pedagogia. A escolha da instituição reflete justamente a intersecção 

destes assuntos, articulados com a prática, rumo a novas possibilidades de investigação. 

À primeira parte fica reservada a delimitação do panorama académico no qual este estudo 

está vinculado. O capítulo “A curadoria como ferramenta social e cívica” é uma revisão 

crítica que reconhece alguns momentos históricos reflexivos da abordagem institucional e 

curatorial no mima.  

O segundo momento deste documento é subdividido em: contextualização histórica e 

demográfica da comunidade local e do museu, identificação dos principais conceitos 

adotados por A. Hudson e curadores a partir de 2014 e exemplos de exposições como 

prática do discurso referido. 
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A descrição da experiência do estágio é analisada na terceira parte onde, a partir do recorte 

curatorial discutido, serão feitos diagnósticos descritivos de três projetos específicos. Foram 

escolhidas exposições realizadas no espaço das galerias que envolveram a participação da 

autora de forma bastante alargada, desde a pesquisa até à montagem e posterior programa 

paralelo. 

A conclusão é organizada a partir de perspectivas pessoais sobre a presença da autora como 

membro do corpo de funcionários relativamente à análise deste relatório. São também 

apresentados os caminhos futuros do presente diagnóstico bem como críticas e sugestões ao 

projeto institucional sugerido. 

 

Motivação 

A pertinência desta investigação encontra-se na difusão da experiência do estágio e na 

consequente revisão dos conteúdos e estratégias utilizadas pelo mima no período de atuação 

de A.Hudson, entre 2014 e 2018. A limitada bibliografia do objeto de estudo ressalta a 

responsabilidade da construção deste arquivo. 

Considerando o conteúdo do presente relatório e dando particular atenção às exposições que 

decorreram durante a experiência do estágio (final de 2017/início de 2018), este associa-se 

ao campo da história das exposições segundo Felix Vogel (2014): uma área ainda em 

desenvolvimento e análoga ao estudo da curadoria. 

Já para Pablo Lafuente (2016), a apresentação das informações devem ser discutidas a 

considerar suas particularidades, contextos e ressalvas, pondo em causa as canonizações 
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“elogiativas” (p. 22). No caso da história da exposições, isso evita a substituição da 

exaltação às obras de artes e aos artistas pela figura do curador e da instituição. De fato, a 

inversão desses papéis não desmistifica o modelo hegemónico institucional que sublima 

apenas um ponto de vista. Como refere: 

O discurso não é só trabalho do curador, … e mesmo com uma teoria da arte 

que acompanhe muito sólida, tem muitas intervenções de setores, de muitas 

pessoas que não são os curadores. Tudo isso é importante para tirar do centro a 

figura do curador que é, desde os anos 2000, uma figura muito problemática, 

com um poder desmesurado em relação à responsabilidade. Com uma mitologia 

muito rápida e não muito atrativa: são principalmente masculinos os grandes 

nomes da curadoria. (...) Portanto não é uma questão de celebrar, mas a questão 

é de falar de pessoas que têm um trabalho importante, que abrem possibilidades 

boas ou ruins, para que você possa decidir dependendo do seu posicionamento 

político. É para que a exposição seja vista como fenômeno total, com fertilidade 

especial” (Lafuente, 2016, p. 23) 

 

Outra importante observação refere-se à análise do objeto de estudo com pouco 

distanciamento histórico. O desconhecimento das consequências futuras desencadeadas 

pelos eventos aqui expostos, leva-nos a tratar o assunto de forma (quase) simultânea à 

construção do significado do mima dentro do circuito artístico. Muito embora não seja 

possível saber qual o alcance desses acontecimentos, ou ainda deste material em questão, é 

interessante olhar para o período do “enquanto”, evidenciando assim os processos (para 

além da sua finalidade). Isso pode ser visto como equivalente ao cerne do projeto 

experimental no mima, que também prioriza processos. Detalhes da experiência 

desenvolvida pelo museu, serão analisados mais adiante no relatório. 
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Linhas Gerais 

A seguir uma seleção de assuntos que permeiam as discussões sugeridas por este trabalho: 

1. Desmistificação do objeto artístico, autocentrado, produto do gênio artístico; 

2. Reformulação das fronteiras entre práticas e disciplinas (anacrônicas, subordinadas 

ao sistema econômico vigente); 

3. Reflexão teórica e prática do aparato artístico atual (profissionalização da arte, 

instituição e produção – à que serve e à quem atende?)  

4. (Des)construção dos cânones e dos sistemas que esses sustentam (hegemônicos, 

ocidentais, europeus, civilizatórios, masculinos/patriarcais); 

5. O papel social e cívico da produção artística. 
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2. A Curadoria como Ferramenta Social e Cívica 

Para entendermos a abordagem curatorial desenvolvida no mima, importa analisar alguns 

conceitos que permitam definir a contextualização teórica do tema. Este capítulo destina-se 

a justificar a relevância do presente relatório, posicionando-o no campo de estudo da 

curadoria enquanto ferramenta social e cívica. A seguir serão realizadas descrições seguidas 

de seus enquadramentos dentro do objeto de estudo. 

 

Crítica Institucional 

A chamada Crítica Institucional remete à prática artística do início dos anos 1960, e ao 

movimento radical que marca as articulações entre instituições de arte e os seus produtores. 

Entre os nomes mais destacados encontram-se Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans 

Haacke e Andrea Fraser (Buchloh, 2003; Crimp, 1995; Lippard, 1997; Owens, 1983). Para 

Alexander Alberro (2009), sob a alegação de um desvio no discurso iluminista no que tange 

a esfera pública da sociedade (universidades, bibliotecas, arquivos), os artistas entraram 

num movimento de reposicionamento da estética para “intervir criticamente na ordem das 

coisas” ou seja, transformar as “relações de poder e guiar a uma verdadeira reconciliação” 

com os ideais propostos (p. 3). 

Andrea Fraser (2005) atribui a Marcel Duchamp e ao movimento Dada, a primeira vertente 

que “não critica[va] mais as escolas que o precederam, mas sim a arte como instituição e o 

curso de seu desenvolvimento na sociedade burguesa” e, parafraseando Peter Bürger, a 

autora afirma que “com os movimentos histórico-vanguardistas, o subsistema social que é a 

arte entra no estágio de autocrítica” (p. 22).  



Relatório de Estágio no Middlesbrough Institute Of Modern Art (mima) 

 

16	

Com o termo “histórico-vanguradista” fica implícito que, embora essas práticas tivessem de 

fato um posicionamento crítico face ao sistema ao qual pertenciam, também permaneceram 

centradas numa reflexão autônoma (modernista). 

Em Kuba Szreder (2018), a arte autónoma, configura “um quadro ideológico e institucional 

em constante expansão, que conferiu o status da arte a “meros” objetos e possibilitou a 

atribuição de sua autoria”. Idealmente, o ideal autônomo da arte “resistiu à influências 

externas, ridicularizou a superficialidade do capitalismo e desprezou os valores burgueses”, 

mas foi sobreposta pelos princípios neoliberais (e até nacionalistas) que suprimiram seu 

potencial progressivo e social, enquanto mantiveram o aspecto descontextualizado inerente 

(p. 3).  

A Critica Institucional reage ao cenário através da dissolução do objeto artístico – sem 

questionar o posicionamento autônomo da arte. Mais tarde, essa abordagem provocaria uma 

colisão com o paradigma da intrínseca (e paradoxal) relação com os sistemas políticos e 

económicos regentes. Szreder afirma ainda que é preciso defender “um programa mais 

radical que abolisse as restrições da alienação específica da autonomia modernista” (pp. 3-

4). Fraser (2005) reitera a questão: 

Hoje, … não há mais um fora. Como, então, podemos imaginar, e muito menos 

realizar, uma crítica às instituições artísticas quando museus e mercado se 

tornaram um aparato de reificação cultural que tudo engloba? Agora, quando 

mais necessitamos, a crítica institucional está morta, vítima de seu sucesso ou 

fracasso, engolida pela instituição contra a qual se posicionava. (pp. 278-279) 
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Para a autora, a discussão bilateral que coloca o artista contra a instituição é irrelevante, 

pois “o que é enunciado e percebido como arte é sempre já institucionalizado” através de 

“uma percepção não necessariamente estética, mas fundamentalmente social na sua 

determinação” (Freaser, 2005, p. 281). Portanto, questionar o que é estar dentro e como agir 

fora leva à dilatação do alcance da instituição artística, através da sua tendência de 

incorporar esses novos lugares (fora).  

Os movimentos relacionados à Critica Institucional dos anos 1960 foram rapidamente 

incorporados pela lógica neoliberal, com Lucy Lippard (1997) declarando o seu fim já no 

início da década de 1970. Contudo, o legado deixado por essas ações foram essenciais para 

o desenvolvimento do cenário atual. Para Simon Sheikh (2009), a atual percepção daquilo 

que foi a Crítica Institucional é, para além de uma narrativa histórica, uma “ferramenta 

analítica, um método de crítica e articulação espacial e política que pode ser aplicado não 

somente ao mundo da arte mas a espaços disciplinares e instituições em geral” (p. 32).  

 

Curatorial Turn 

O Curatorial Turn é um movimento de emancipação da figura do curador que pode ser 

associado à Critica Institucional. Seth Siegelaub, tido como o primeiro grande “curador-

autor”, marca o início desse processo ainda na década de 1960, através da ideia de 

desmistificação. Siegelaub queria revelar (desmistificar) “as estruturas escondidas do 

mundo das artes” (em O'Neil, 2007, p. 13), materializado em estratégias como, por 

exemplo, o destaque dos elementos escondidos de uma exposição. Em entrevista a Hans 

Ulrich Obrist, Siegelaub (1999) revela: 
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[a desmistificação era] Um processo no qual tentamos entender e ser 

conscientes de nossas ações;...Você tem que entender o que o curador faz para 

entender em parte o que você está vendo em uma exposição. ... Você tem que 

tentar entender todas essas decisões que criam o contexto da experiência de arte, 

tanto para olhar para isso, como para fazê-lo, já que os "consumidores" também 

são os "produtores” (Siegelaub, 1999, p. 162) 

 

O discurso do conceito da desmistificação, pode ser visto como “parte do projeto político 

dos anos 1960” (Seth Siegelaub, citado em, Paul O’Neill, 2012, p. 19) que estimulava um 

colapso das categorias/disciplinas dentro do mundo das artes. Quando os limites entre 

diversas práticas passaram a ser explorados e revisitados, definiu-se um espaço para o 

crescimento da figura do curador3. 

Para O’Neill (2007), o Curatorial Turn configura-se a partir da crítica de arte, antes 

essencialmente orientada aos artistas e à sua produção (objeto de arte autônomo em paralelo 

ao modelo modernista), e posteriormente ocupada pelo “espaço ‘neo-critíco’ da curadoria” 

(p. 13). Curadores e artistas passam a estimular um “debate mais discursivo, comunicativo e 

geopolítico” (O'Neill, 2007, p. 13), onde a exposição desempenhava um papel central. 

Como caracteriza Szreder (2018), a partir da década de 1990, iniciam-se grandes mudanças 

políticas e culturais com o surgimento da internet, a globalização, fim da Guerra Fria e 

consequente “proliferação de novas fontes de financiamento, que esperavam que a arte 

fosse utilizada além de seu próprio campo” (p. 4). Isso estimulou o surgimento de “galerias, 

feiras, consultorias, escolas de arte, fundações, bienais, revistas, listas de e-mail” que 

																																																								
3 A exemplo de Siegelaub, que atribuía a profissão (curador) a um funcionário que respondia ao museu e não exatamente à forma 

como produzia exposições na altura. (O’Neill 2014) 
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ampliou o alcance das instituições de arte a uma escala global. Exposições blockbusters 

tornaram-se cada vez mais recorrentes em todo mundo e passaram a ser vistas como uma 

indústria à parte, capaz de agitar significativamente a economia local (Chu, 2015). 

Tornaram-se cada vez mais corporativas – com grandes museus atuando como brands 

(marcas) e espalhando franquias pelo mundo – e atreladas à grandes oligarquias, que 

utilizam o status artístico para agregar valor cultural à empresas e indivíduos4. 

Justamente na década de 1990 e em meio a todas essas mudanças, inicia-se o processo de 

profissionalização do curador, a estruturação de uma bibliografia voltada à profissão em 

concordância com a construção de uma história das exposições5. Desenvolve-se de maneira 

independente à produção artística e seus estudos (crítica artística, história da arte, etc.), 

conferindo autonomia à figura do curador e contribuindo para o rompimento entre as áreas. 

Jonas Ekeberg (2014) declara: 

Nos anos 90, os curadores eram críticos ou artistas; eles não foram treinados 

como curadores. (…) Hoje em dia, as pessoas saem como curadores, são 

treinadas em gerenciamento de projetos e têm (estudos de) história de arte 

suficiente para expressar seu projeto de forma quase interessante. 

 

																																																								
4 “Os índices do mercado de arte parecem estar correlacionados com coeficientes de desigualdade: quanto mais os ricos acumulam, 

mais eles gastam em produtos de luxo, incluindo a arte. À medida que a esfera pública é devastada, as principais instituições 

artísticas se tornam dependentes de ricos patronos, que ... ganham prestígio, justificação e acesso político aos custos relativamente 

minúsculos do patrocínio. Com o tempo, esse hábito evoluiu para o que Mel Evans criticou como a lavagem de arte de reputações 

corporativas manchada pela devastação ecológica ou por maquinações financeiras. Sob tais circunstâncias, o glamour da arte é 

instrumentalmente utilizado para melhorar a imagem corporativa ou individual, enquanto a autonomia da arte e das instituições 

públicas é subordinada a interesses externos”. (Szreder, 2018, p. 4) 

5 “Os programas de estudos curatoriais oferecidos esporadicamente desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, mas mais 

intensamente desde o início dos anos 2000, emergiram não apenas sobre os fundamentos da nova e crescente função da exposição, 

mas também a refletiram, de modo que buscavam conhecimento de seu objeto de estudo, a fim de construí-lo em primeiro lugar”. 

(Vogel, 2014, p. 47). 
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Nesse sentido a ideia de que também o profissional da curadoria tenha sido inserido na 

sistematização neoliberalista das instituições de arte é válida. Um reflexo disso é o atual 

status do termo (curadoria) que a cada dia afasta-se mais de sua relação com as artes para 

agregar valor à outras atividades (Williams, 2009). Além disso, com um excedente de 

profissionais no mercado, tornam-se cada vez mais comuns as atividades curatoriais 

independentes. 

Acontece então, no início dos anos 2000, o auge da figura do curador, que exerce diversas 

funções entre as quais “mediador, produtor de interface, e neo-critico” (Liam Gillick, citado 

em, O'Neil, 2007, p. 13), mas podendo também desempenhar o papel de administrador, 

economista, relações pública e, até figura do show bussiness. Segundo O’Neill, essa é a 

substituição do status antes conferido ao artista e o afastamento entre as práticas. O autor 

declara: 

… tal tentativa de separar a atividade de curadoria da produção artística resulta 

em resistência ao reconhecimento da independência de ambas as práticas dentro 

do campo da produção curatorial. (p. 13) 

 

O embate entre curadoria e prática artística revela-se portanto autoral, pressupondo a 

negociação da construção da originalidade do produto ou discurso. O modelo modernista, 

incorporado à máquina capitalista estimula essa discussão, pois, estando dentro do sistema, 

a disputa entre as partes só pode gerar um excedente de valor (capital e cultural).     
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Educational Turn 

Educational Turn refere-se ao fenômeno artístico contemporâneo onde a curadoria passa a 

centralizar a abordagem educacional na sua produção. Mais do que evidenciar a 

potencialidade pedagógica6 da prática artística, figura-se a “curadoria operando cada vez 

mais como práxis educacional expandida” (O'Neill & Wilson, 2010, p. 12). 

Muitas são as divergências entre agentes, projetos, instituições e críticas que fundamentam 

esse desvio (turn). Para O’Neill & Wilson (2010), ao contrário de delimitar essas atuações 

de forma a entendê-las dentro de um determinado grupo ou modelo importa destacar as 

particularidades dos seus discursos como proposições para novos questionamentos7. A 

revisão do sistema educacional público, da academia (métodos e disciplinas), dos museus, 

da produção artística e dos seus encargos sociais e cívicos compõem o cenário alargado 

destas discussões.   

 

 

 

																																																								
6 O’Neill ressalva a distinção dos termos “pedagogia” e “educação” onde o primeiro refere-se etimologicamente à educação infantil 

(paidos = criança e agoge = condução) enquanto o segundo se encontra desprovido de tais critérios. Adotamos então o termo 

“pedagogia” segundo o próprio autor vem a reconhecer: “(...)a ressonância semântica contemporânea de ambos os termos é rica e 

se sobrepõe e, como tal, ambos parecem adequados ao propósito de iniciar uma ampla troca crítica dentro da qual uma maior 

clareza pode surgir à medida que os escritores renegociam os termos de seu convite para contribuir.”. (O'Neil & Wilson, 2010, p. 

16). 

7 “Adotando um ethos contra-institucional, essas produções discursivas frequentemente implementam um processo de diálogo 

duradouro, ao longo das linhas informais de elencos socráticos, em vez de "escolarização" prescritiva ou "explicação". Em outras 

palavras, eles parecem não buscar a produção magistral de perícia e o pronunciamento autoritário da verdade, mas a coprodução de 

questão, ambiguidade e investigação, muitas vezes determinadas pelas simples contingências de onde as pessoas começam a 

conversar.” (O'Neil & Wilson, 2010, p. 14). 
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Estética relacional 

Estética Relacional é o conceito concebido por Nicolas Bourriaud cuja importância é 

reconhecida em Claire Bishop (2004), principalmente pela capacidade em “redefinir a 

agenda da crítica de arte contemporânea” (p. 53). Segundo Bourriaud (2013), trata-se de 

uma “nomeação do nosso próprio período histórico” que busca a emancipação da recente 

prática artística quanto ao recorrente retorno conceitual da crítica institucional dos anos 

1960.  

O livro Estética relacional (Bourriaud, 1998), é uma reflexão acerca da atuação de artistas 

no seu tempo8. Se é verdade que os conteúdos apresentados são bastante heterogéneos, 

unificaram-se pela capacidade de interação com o público enquanto “laboratórios” 

experimentais (Simpson, 2001), pela relevância dada ao contexto (o espaço físico do 

museu), “utilidade acima da contemplação” (Bishop, 2004, p. 55) e processo antes do 

objeto artístico.  

O discurso de Bourriaud buscava distância do ideal autónomo da obra de arte e da “agenda 

utópica” (Bishop, 2004, p. 54) dos anos 1960, rumo ao que Bourriaud chamou de micro-

utopias: galerias como espaços utópicos localizados, sem a pretensão em mudar o cenário 

artístico como um todo, como foi o caso da Crítica Institucional (Bishop, 2004). 

As obras apresentadas por Bourriaud são inacabadas e dinâmicas, projetadas em formatos 

de  workshops/oficinas, onde muitas vezes o público é responsável pela solução final. 

Significavam para o autor, uma maior integração social, a criação de lugares de encontros, 

																																																								
8 Muitos artistas apresentados no livro estiveram presentes na exposição Traffic, em 1996, sob curadoria do próprio Bourriaud no 

CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux. 
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diálogos e a possibilidade de um reposicionamento do papel atual do artista. Bishop (2004) 

é no entanto, cética quanto à essas definições, defendendo que tal discurso artístico continua 

alinhado ao mercado, “economias da experiência” percebidas através uso de slogans9, que a 

autora interpreta como estratégia de marketing como definição de uma “nova vanguarda”: 

[seria uma] má interpretação criativa da teoria pós-estruturalista: em vez de as 

interpretações de uma obra de arte estarem abertas à reavaliação contínua, a 

própria obra de arte é argumentada como estando em perpétuo fluxo (Bishop, 

2004, p. 52) 

 

Finalmente, importa observar que artistas e curadores sob a ótica da arte relacional (Rirkrit 

Tiravcmija, Liam Gillinck, Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foerster, Hans Urich 

Obrist e Maria Lind) formam um círculo reduzido e fechado de agentes, que realizam a 

curadoria e participam nos projetos uns dos outros (Bishop, 2004)10. 

 

Novo Institucionalismo 

New Institutionalism (Novo Institucionalismo), foi o nome dado a publicação editada por 

Jonas Ekeberg, em 200311, que agrupou uma série de instituições artísticas, ativas durante a 

década de 1990 e início dos anos 2000 através de financiamento público, localizadas 

principalmente no norte da Europa. 

																																																								
9 Em Bishop (2014, p.55) “laboratory, construction site, art factory”. “Arena of Exchange” é outro termo utilizado por Bourriaud, 

como citado em Felix Vogel (2014, p. 46) 

10 Podemos também considerar projetos como a Do It, com curadoria de Hans Ulrich Obrist e participação desses artistas 

mencionados. 

11 Primeiro número da série Verksted, Office for Contemporary Art Norway. (Ekeberg, 2003) 
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Efetivamente essas instituições inclinam-se de forma alternativa ao modelo instaurado nos 

grandes museus de arte, ainda fundamentados na ideia da autonomia artística (muito 

embora decadente12 e distorcida pela interferência do mercado), à parte do contexto exterior 

que o envolve, representando o poder e a manutenção das hierarquias sociais (O'Doherty, 

1999) e, a partir da década de 1990, centrado na figura do curador. Segundo Lucie Kolb & 

Gabriel Flückiger (2013, p. 39) essas instituições: 

[foram] corroídas pela pressão em aumentar o financiamento de terceiros e o 

número de audiências, e mesmo estruturas organizadas de forma independente 

eram … pressionadas pela demandas por eficiência e rentabilidade. 

 

O desvio do Novo Institucionalismo agiu através da curadoria e outros departamentos 

internos, como o educativo e até mesmo o administrativo. Ficou conhecido por algumas 

características gerais como: a aproximação e interação com a comunidade, transformando 

público em colaborador; a disponibilização de aparatos a outras camadas da sociedade; o 

estabelecimento de um novo código de responsabilidade da “coleta, preservação e educação 

... deveres outrora centrais de qualquer instituição cultural subsidiada pelo Estado” (Kolb & 

Flückiger, 2013, p. 39). Em termos práticos produziam “workshops fechados, divulgação 

feita pelos artistas, projetos de pesquisa longitudinal e instalações performativas de 

arquivos, vistas como exposições” (Farquharson, 2013, p. 55); 

Dentro do estudo da museologia, essas questões já haviam sido discutidas, nomeadamente, 

na década de 1980, como a Nova Museologia (Vergo, 1989), uma “viragem pós-reflexiva” 

																																																								
12 “…a crise democrática e a aceleração do capitalismo global aumentaram, ameaçando a própria existência da instituição social da 

arte autônoma, a um ponto em que sua existência atual e futura não pode ser tomada por certa” (Szreder, 2018, p. 1). 
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que atentou ao poder social inerente aos museus contra a abordagem “hegemónica 

ocidental, nacionalista e patriarcal das suas narrativas” (Kolb & Flückiger, 2013, p. 10) e 

que propunha uma revisão das suas “condições e formatos ... concebendo os museus como 

um 'espaço de ação' democraticamente organizado, que permite uma prática compartilhada 

e polifónica” (Kolb & Flückiger, 2013, p. 10). 

Além da influência da Nova Museologia, o Novo Institucionalismo, funcionou num mesmo 

momento em que se organizava a Estética Relacional. Os exemplos cruzados, identificados 

em ambas as vertentes13, são projetos que quebram a barreira entre arte, exposição e sua 

própria produção. O tratamento discursivo é, contudo, distinto: enquanto a Estética 

Relacional abordava a prática artística e a estética, o Novo Institucionalismo volta-se à 

instituição e a (auto)crítica. 

A prática interdisciplinar14 surge a partir da variação do planeamento inicial, ou seja, sem 

uma hierarquia aparente entre arte, curadoria, design, arquitetura, educação, sociologia, 

setores administrativos, entre outros que poderiam construir a programação de maneira 

horizontal e reduzir a disputa pelo protagonismo. A estratégia “experimental e 

multifuncional” (Möntmann, 2009, p. 155), visava a expansão do diálogo com a 

																																																								
13 A exemplo do “Palais de Tokyo” que é mencionado por Ekeberg (2013) como exemplo de “instituições que questionavam os 

fundamentos de como uma instituição de arte deveria funcionar” enquanto Bourriaud ocupava sua codireção entre 1999 a 2002, ao 

mesmo tempo que desenvolvia os argumentos da Estética Relacional;  

14 “É importante explicar brevemente as diferenças entre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, com 

troca mútua de ideias e correções. Considerando que "multidisciplinar" significa apenas que várias disciplinas trabalham lado a 

lado em uma questão, a interdisciplinaridade implica a troca de conceitos e métodos, que são incorporados nas várias disciplinas 

complementares. A transdisciplinaridade é uma nova abordagem da pesquisa e da ciência que define e resolve problemas mais 

independentemente de disciplinas específicas, transformando disciplinas e removendo suas fronteiras tradicionais sempre que uma 

única definição disciplinar de uma questão não seja possível ou útil” (Waldvogel, 2006, p. 23). 
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comunidade ao mesmo tempo que testava novas possibilidades de construções 

institucionais. 

Ressalvas mais destacadas em torno do movimento referem-se a uma condição 

autopromocional das atribuições dos termos. Os agentes associados ao 

 Novo Institucionalismo, discordavam do nome atribuído por Ekeberg, sobretudo na 

alegação de uma manutenção neoliberal, prevista na ideia de um novo ainda assim 

igualmente institucional. Ao Novo Institucionalismo é constantemente conferida a ideia de 

trend (Neira, 2017), sugerido pelo próprio Ekeberg (2013) enquanto cultural branding e 

reformulada sob diversas perspectivas como Institutional Experimentalism por Charles 

Esche (2013) e Relational Institutionalism por Jorge Ribalta (Kolb & Flückiger, 2013, p. 

21). 

É justamente no conflito entre os sistemas políticos operantes que se reconhece o derradeiro 

motivo da falência do Novo Institucionalismo. Dependentes financeiramente de órgãos 

públicos, essas instituições foram diretamente afetadas pelas mudanças políticas e 

económicas na Europa a partir do início dos anos 2000, em cenários “neoliberais ou 

populistas” que viabilizaram o fechamento de “instituições com inclinações de esquerda” 

(Ekeberg, 2013, p. 22)15. Como exemplo, Charles Esche, diretor do Rooseum (Malmö) de 

2000 a 2005, foi incapaz de justificar aos sociais-democratas na Suíça, o caráter 

																																																								
15 Alex Farquharson (2013) acrescenta: “Em 2006, alguns dos curadores-diretores associados a esses acontecimentos sentiram que 

estavam em crise e estavam sendo submetidos à repressão governamental e burocrática – cortes no financiamento, fusão forçada e 

fechamento de capital.” (p.55). 
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experimental das suas atividades e do número reduzido de participantes16. Apesar do 

compromisso com pautas locais e um futuro reconhecimento no cenário artístico global17, o 

diretor foi afastado e a instituição restabeleceu seu formato convencional. Em Nina 

Mönmann (2009): “A maioria dessas instituições parecem ter sido colocadas em seus 

devidos lugares como adolescentes insubordinados” (p. 156).  

 

Conclusão 

A partir da concepção da Crítica Institucional enquanto movimento revelador do “aparato 

institucional que confina artistas, público e profissionais da área num sistema de relações 

socioeconômicas comprometido com a lógica capitalista” (Moraes, 2007), foram abordados 

os seus desdobramentos no projeto de curadoria assimilado pelo mima. 

O Novo Institucionalismo e a Estética Relacional, as recentes repercussões da Critica 

Institucional (muito embora a Estética Relacional tenha buscado uma emancipação teórica 

do movimento), longe de se afirmarem como novas vanguardas, podem ser entendidas 

como análises de atuações curatoriais e artísticas do início dos anos 1990 até meados de 

201018. Conceitualmente, são alternativas às convenções institucionais, ditas anacrónicas e 

																																																								
16 “Foi experimentalismo que nos interessou e que nos levou. Não poderíamos vender experimentalismo para uma empresa e não 

poderíamos vendê-lo para um jornal. Talvez porque não fomos bons em vendas ... mas também porque eles estão interessados em 

resultados de curto prazo acima dos processos. Hoje sabemos que o modelo neoliberal ignora 70% das necessidades humanas - e 

mesmo assim ainda é dominante” (Esche, 2013) 

17 Charles Esche é hoje diretor do Van Abbemuseum em Eindhoven, foi curador de diversas exposições e bienais pelo mundo, 

inclusive a 31ª Bienal de São Paulo (2014) e a 9ª Bienal de Istanbul (2005) e é editor de diversas publicações como a coleção 

History of Exhibition da editora Afterall. 

18 Apesar da publicação de Ekeberg ter sido lançada em 2003, as atuações nos museus referenciados continuaram a ativas nos anos 

seguintes. 
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corporativas, embora estejam alinhadas com a “retórica da cultura-como-serviço” (O'Neill 

& Wilson, 2010, p. 12), motivo de inúmeras ressalvas entre críticos e envolvidos19.  

O Educational Turn e o Curatorial Turn, agiram paralelamente a esses movimentos, através 

das perspectivas da pedagogia e da curadoria, respectivamente. Estimularam o exercício de 

reformulação das fronteiras entre as práticas/disciplinas propondo um cenário alargado da 

produção artística, dos programas institucionais, da relação com o mercado, instituições e 

seu público. Ao Curatorial Turn estão ainda ligados os conflitos atuais entre curadoria e 

prática artística, no segmento da mudança do foco do discurso (da prática artística pela 

curadoria) e do não reconhecimento da independência entre as práticas (O'Neill, 2012).  

Além disso, Szereder (2018) afirma que no cenário mais recente houve uma intensificação 

da ofensiva autoritária que acompanha a virada nacionalista ao redor do mundo. Muitos 

estados passaram a redirecionar poder estético para influenciar a população com respaldo na 

estrutura institucional artística já existente. Assim, o que antes era uma tomada liberal 

estaria cada vez mais associada ao conservadorismo. Como reação, atualmente irrompem 

organizações e movimentos artísticos que resistem e buscam propor novas soluções, a partir 

de experiências passadas (como a Crítica Institucional e o Novo Institucionalismo) 

enquanto tentam reestabelecer as definições conceituais artísticas (estética, história, 

disciplinas). São exemplos: o grupo L’Internationale, Basis Voor Actuele Kunst (BAK, 

Utrecht), casco (Utrecht) e a Eastside Project (Birmingham), instituições situadas 

principalmente à norte da Europa, que são aqui mencionadas pela afinidade entre agentes e 

																																																								
19 A maioria dos profissionais enquadrados sob o guarda-chuva do termo Novo Institucionalismo, sentem-se desconfortáveis com a 

conotação liberal que carrega. Para críticas à Estética Relacional ver Clare Bishop (2004). 
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semelhante capacidade econômica (com um cenário público favorável à modelos 

institucionais mais experimentais), com o museu mima. 

Contudo, como veremos nos capítulos subsequentes, um dos principais conceitos acolhidos 

pelo mima parte da artista cubana Tania Bruguera, através do conceito de Arte Útil20. A 

ideologia reclama uma maior atenção à responsabilidade social das artes, aos diferentes 

contextos artísticos existentes e aos laços que possuem com a estrutura hegemônica 

mundial. 

Assim, quando mima propõe a implementação da Arte Útil como um fio condutor de suas 

estratégias, existem implícitas outras reflexões que devem ser consideradas: como propor 

alternativas para as estruturas de poder que englobam a arte e suas instituições, 

considerando um contexto global, especificidades e desnivelamento latente de relevâncias 

(políticas, económicas e culturais)? Como continuar um processo de troca e ao mesmo 

tempo quebrar o ciclo de exploração dos povos mais prejudicados pelos processos 

históricos? Como transformar privilégios em responsabilidade social?  

																																																								
20 Trata-se de um consenso utilizar o termo em espanhol, sua língua original e por isso não recebe acento. 
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Os capítulos sequentes destinam-se à caracterização do objeto de estudo, nomeadamente o 

museu mima: histórico da região onde está localizado, organização de sua coleção, 

conceito do projeto implementado por Alistair Hudson e análise da respectiva prática 

curatorial. 

 

3. A cidade de Middlesbrough: da Revolução Industrial ao Brexit 

Middlesbrough é uma cidade localizada no nordeste do Reino Unido, na região de 

Teesside (arredores do rio Tees). Foi fundada em 1829, na sequência da descoberta e 

exploração de carvão e ferro na região, tendo crescido rapidamente e adquirido papel de 

relevância durante a Revolução Industrial. O declínio da cidade ocorre num período de 

desindustrialização e de drásticas mudanças económicas a nível global, mais 

especificamente na década de 1980 numa “combinação de competição global e 

privatizações Thatcheristas” (Maffett, 2016). 

Mesmo com pontuais investimentos21 a situação local não voltou a melhorar. O 

desemprego manteve-se constante enquanto a oferta de trabalho diminuía (Lloyd, 2013, 

pp. 25-26). O último grande choque foi 2015, quando a indústria de ferro SSI Steelworks, 

na cidade vizinha de Redcar, foi desativada22 deixando sem empregos cerca de 2200 

																																																								
21 Em 1987, Margaret Thatcher visitou o que havia sobrado de uma antiga fábrica de ferro em Thornaby, antecedendo a construção 

de um parque empresarial. Hoje o espaço está novamente vazio. Se por um lado o investimento revelou-se limitado, a fotografia 

dessa visita (Peter Reimann, The Gazette), tornou-se icônica, chegando a mote da exposição The Wilderness Way no mima, em 

outubro de 2017 

22 “Foi desligada; está morta. Você não pode reiniciar os fornos de coque; você tem que reconstruí-los. Uma vez que esfriam, eles 

racham e se desintegram ” (Moss, 2015) 
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trabalhadores locais. Como “uma região que ainda luta para se recuperar de processos de 

desindustrialização que datam do final dos anos 70 ... Middlesbrough e Teesside não são 

significativas em relação às mudanças econômicas globais e às empresas multinacionais” 

(Lloyd, 2013, p. 18).  

O caso não é necessariamente particular. Ao contrário, a sequência de fatores – 

concorrência injusta com um mercado internacional23, corte da principal fonte de 

rendimento, consequente perda da identidade local, sentimento de abandono por parte do 

governo e a real falta de substitutos econômicos –, revelou um cenário “representativo de 

muitas outras cidades pós-industriais”24. Hudson acrescenta: “[Middlesbrough] não é uma 

grande cidade, mas certamente um lugar no mundo que é muito como qualquer outro” 

(Hudson, 2017) 

Se a nível mundial representa um cenário comum, para o restante do país, a reputação de 

Middlesbrough está associada principalmente aos problemas que enfrenta, “incluindo o 

aumento dos níveis de criminalidade, dependência de drogas, gravidez na adolescência e 

baixa escolaridade” (Lloyd, 2013, p. 1). Em 2007, o Chanel 4 destacou a cidade como “o 

pior lugar do Reino Unido para viver” (Wainwright, 2009) e, em 2016, o relatório da Plan 

International UK anunciou-a como “o pior lugar para ser mulher” (Plan International 

UK, 2016). A população e as autoridades locais veem esses títulos como tendenciosos e 

																																																								
23 “Até a crise financeira e a recessão de 2007-2008, a principal crença era a de que o livre comércio e os mercados livres haviam 

deixado os governos incapazes de enfrentar as grandes multinacionais (Angell, 2000). Seymour (2010) considera isso uma 

chantagem ideológica na linguagem da globalização” (Lloyd, 2013, p. 19) 

24 “Quando falamos em declínio de fortunas de antigos centros industriais, Middlesbrough serve como um bom exemplo de uma 

cidade que luta para aceitar as condições criadas pela economia global em mutação” (Llyod, 2013, p. 1) 
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prejudiciais aos investimentos externos, credibilidade (Beckett, 2014) e auto estima dos 

habitantes (Smiles, 2016).  

Outro grande conflito reportado pela imprensa nacional e internacional ficou conhecido 

como o caso das portas vermelhas, em janeiro de 2016. A reportagem do The Times 

(Norfolk, 2016), revelou um apartheid aos refugiados instalados na região, devido à 

padronização das cores das portas das suas casas, que facilitou a identificação para 

ataques e ameaças. A escolha da cor, assim como a localização dos imóveis, foi feita por 

empresas subsidiadas pelo governo para garantir a acomodação de imigrantes em situação 

precária e refugiados de zonas de conflito. O reduzido valor dos alojamentos foi o motivo 

pelo qual Middlesbrough se tornou um dos principais destinos do país  (Norfolk, 2016) 

Ainda naquele ano, o número de refugiados ultrapassava o limite definido pelo governo 

de 1 a cada 200 habitantes (Perraudin, 2016). Em 2017 a cidade receberia cerca de 15% 

dos refugiados encaminhados para o nordeste do país (Middlesbrough Council, 2017). 

Middlesbrough também abriga uma elevada quantidade de cidadãos não-britânicos e de 

descendências diversas, acima da média do nordeste do país, não ultrapassando o índice 

nacional25. 

Além do caso das portas vermelhas, os episódios de xenofobia na região não são raros  

(Bell, 2016). Segundo Sarah Looney (2017), a situação de conflito vivida pela população 

reflete a crescente tendência por toda a Europa e EUA: a culpabilização baseada na ideia 

do outro, ao invés da responsabilização das políticas e sistemas (neoliberais, etc.): 

																																																								
25 A população nascida fora do Reino Unido e residente em Middlesbrough foi de 8.2%, sendo a média nacional 8.21% e a do 

nordeste 4.95% (Middlesbrough Council, 2017) 
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Essa política divisora busca lançar a responsabilidade por males sociais e 

econômicos sobre os migrantes e as minorias, corroer os direitos humanos e dá 

licença e liberdade para discriminação e crimes de ódio  (Looney, 2017, p. 6) 

 

Esse cenário foi particularmente aflorado no Reino Unido durante o referendo que ficou 

reconhecido como Brexit, em 2016. Apesar do acirrado 51,9% a favor da saída Reino 

Unido da União Europeia, contra 48,1% de votos contrários (The Electoral Commission, 

2016), os casos de xenofobia, racismo e preconceito despontaram em todo o país. Se 

nacionalmente os números apontam para um embate equilibrado, Middlesbrough atingiu 

substanciais 65,5% de aprovação ao desligamento (The Electoral Commission, 2016).  

O caso de Middlesbrough revela uma necessidade de discutir as convenções políticas e 

econômicas e as suas consequências quando aplicadas à sociedade. Por outras palavras, 

revela o comportamento “entre a perspectiva ideológica abstrata e as relações sociais no 

mundo real”26.  

Considerando todas essas questões, Hudson desenvolveu o seu projeto a partir de um 

discurso que transforma o enquadramento habitual, não apenas da instituição, mas da 

própria concepção artística, questionando “qual [seria] a função de um museu e qual o 

papel da arte contemporânea nessas circunstâncias extremas?” (Hudson, 2017)   

																																																								
26 “A maioria das decisões de mercado se baseiam em pouco mais que especulações, adivinhações e intuições de alguns operadores 

em uma sala tentando responder à pergunta "como o mercado reagirá a essa notícia?" (Lloyd, 2013, p. 19) 
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4. mima 

Quando abriu as portas em janeiro de 2007, o Middlesbrough Institute of Modern Art 

amparava-se na possibilidade de desencadear um efeito Bilbao27 na região, estimulando o 

turismo e movimentando a abalada economia local. Apesar da reconhecida dificuldade de 

reprodução do sucesso do modelo28, a exemplo do que o BALTIC Centre for 

Contemporary Art havia feito por Gateshead e Newcastle em 2002  (Pallister, 2015), um 

forte otimismo pairava sobre a ideia de ativar uma nova engrenagem do desenvolvimento 

da cidade. 

Projetado pelo estúdio holandês Erick van Egeraat Associated Architects e concluída em 

2007, o edifício do museu fez parte do projeto de revitalização urbana junto à praça 

pública nos arredores29. A arquitetura modernista seguia padrões internacionais de alto 

nível  (Maffett, 2016): o exterior destacava-se significativamente do restante da paisagem, 

enquanto seu interior tencionava uma suposta neutralidade do espaço expositivo, 

correspondendo às teorias do cubo branco segundo O'Doherty (1999). Como observa 

Maffett  (2016): 

																																																								
27 O termo se refere às consequências da implementação do Guggenheim Museum Bilbao na cidade espanhola homônima (c. 1990). 

Assim como Middlesbrough, Bilbao sofria com o baixo número de empregos e escassa atividade econômica do cenário pós-

industrial. Ao contrário das críticas ao investimento na época, o museu passou a ser um símbolo arquitetônico e cultural, que 

revitalizou a imagem e economia da cidade. (Plaza, 2007). Moore (2017) declara “É o pai da arquitetura “icônica”, o prolífico 

progenitor de inúmeros edifícios de formas estranhas em todo o mundo”. Em Morris (2017): “Para o público que viaja, é um 

espetacular – e instagramable – museu de arte contemporânea. Para políticos, urbanistas, arquitetos e diretores de museus, 

representa a capacidade das instituições culturais de regenerar regiões degradadas” 

28 “O Guggenheim Bilbao foi uma combinação única de um projeto no momento certo e no lugar certo - um grande arquiteto e museu 

arrojado combinado com um governo regional invulgarmente voltado para o futuro disposto a investir? As razões para o seu efeito 

transformador foram mal compreendidas, explicando por que seu modelo tem sido frequentemente imitado, mas seu sucesso 

extraordinário raramente é replicado” (Morris, 2017)  

29 mima está situado na praça central da cidade, juntamente com a câmara de Middlesbrough, o Centro Cívico e a Biblioteca Central 

(mima 1) 
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Assim, pode-se argumentar que o mima foi inicialmente concebido em torno de 

um modelo de importação de 'alta cultura', de outros lugares para Teesside, a ser 

interpretado para benefício da população local e que também atrairia novas 

pessoas para a área  (Maffett, 2016, p. 16) 

 

A estratégia foi concentrar-se principalmente na projeção internacional do museu, com 

uma programação voltada para grandes exposições (algumas blockbusters) e aquisições, 

onde se destacam o projeto Artist Room, responsável pela exposição de Louise Bourgeois  

(Artist Room, 2014), e o investimento de £1 milhão do Art Found, para “criação de uma 

coleção de gravuras contemporâneas a nível mundial em Middlesbrough” (Art Fund, 

2009).  Esta última relaciona-se com a coleção inicial do museu e ao acervo de gravuras 

vindas da Cleveland Drawing Biennale (1973-1996)30, um importante e reconhecido 

evento da região. Ao todo, o conjunto de obras no mima surge da fusão de três antigas 

galerias de arte: a Middlesbrough Art Gallery, a Cleveland Gallery e a Cleveland Craft 

Centre, compondo um acervo de gravuras, joalheria, pinturas e cerâmicas31 do início do 

século XX em diante. 

Maffett (2016) destaca o fato de que, para além das exposições internacionais, o mima 

apresentava também uma programação de exposições de obras do acervo, “acompanhadas 

por um extenso programa educativo que buscava alcançar a população local, ainda que, 

como em muitas instituições, isso ficasse secundário às exposições” (p. 16). 

																																																								
30 “A Bienal conferiu a Middlesbrough com uma das maiores coleções de gravuras contemporâneas do Reino Unido, incluindo 

trabalhos de Victor Pasmore, Tracey Emin, Toby Paterson, Paul Noble, George Shaw, Bob e Roberta Smith e painel permanente 

do vencedor do Turner Prize, Richard Wright”  (Artist Biographies) 

31 Legado da indústria de cerâmica Linthorpe Art Pottery que operou entre 1879 e 1889 e foi um importante marco da cidade (mima 

1). Durante a gestão de A. Hudson no mima, a artista Emily Hesse e o curador James Beinghton, realizaram um projeto junto à 

comunidade que revisitava o design e técnicas de preparação da cerâmica, tal qual a companhia no século XIX  (mima 3) 
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Com o alto padrão pretendido e o baixo investimento no diálogo com seu público, é logo 

notado o posicionamento popular que questiona os custos e a real utilidade, tanto da 

instituição quanto do próprio tipo de arte apresentada (Youngs, 2012). Para Hudson 

(2017):  

[quando eu assumi a diretoria] corriam as eleições para prefeito na cidade. Um 

candidato independente apoiava-se no encerramento das atividades no mima. 

Era elitista, era esnobe, como ele descrevia, ‘as pessoas não precisam disso. Nós 

não precisamos de arte contemporânea’  

 

Essas atitudes refletem-se nos números do museu: em 2015, apenas 2% dos visitantes 

vinham de fora do país e, entre os habitantes locais, 2.6% eram negros ou de minoria 

étnica32. A limitação do alcance e a falta de diversidade de constituintes, alinha-se às 

características dos museus que servem a um “grupo altamente refinado de usuários, que 

por razões de dinheiro e poder têm um grande interesse em não permitir que a arte 

contemporânea se torne popular” (Hudson, 2016, p. 35). 

Como Peggy Levitt  (2014) afirma: “o arco da narrativa não é apenas determinado pelo 

que está nos depósitos do museu, mas pela história, demografia e políticas das próprias 

cidades”. A partir dessa afirmação é possível supor que, assim como a cidade de 

Middlesbrough representa um cenário comum (em seu percurso histórico, problemas 

econômicos e reflexos políticos), mima é seu equivalente institucional. Os problemas 

enfrentados pela instituição são um reflexo da instrumentalização do aparato artístico que 

																																																								
32 Dos visitantes locais 56% dos visitantes vinham de Teesside, 26% do nordeste e apenas 2% eram estrangeiros. Entre os locais, 

2.6% era negros ou de minoria étnica, 4% desempregados, enquanto que o índice da população local era de 11.8% e 12.5% 

respectivamente (2014/2015) (Maffett, 2016, p.19) 
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aconteceu em todo o mundo (Szreder, 2018). (p.155). Nils Norman (como citado em 

Pallister, 2015), sobre a disputa gerada pela industrialização da cultura, reitera: “essas 

cidades são incrivelmente diversas e, no entanto, a competição as obriga a serem as 

mesmas” (p. 149).  
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4.1. Da Arte Útil ao Museu 3.0 

Em 2014 o Middlesbrough Institute of Modern Art passa a pertencer à Teesside University 

como parte da “ampliação das instalações e reputação” (Maffett, 2016, p.20) da 

universidade em conformidade ao corte de custos da câmara municipal. Na sequência, 

Alistair Hudson é contratado como diretor, trazendo Miguel Amado e Elinor Morgan 

como curadores sêniores do museu, em 2015. Antes de assumir a diretoria do mima, 

Hudson já havia trabalhado para a Anthony D’Offay Gallery, Government Art Collection e 

Grizedale Arts (Lake District), onde neste último realizou alguns projetos que já 

envolviam a concepção de Arte Útil  (Aikens, Lange, Seijdel, & Thije, 2016). 

A proposta de Hudson previa a transformação do mima num museu 3.0, conceito que 

prevê a disponibilização da estrutura ao usuário (Wright, 2013) para junto dos 

funcionários, desenvolver uma programação que sirva a comunidade – ou grupos dentro 

dela. A Arte Útil seria o tipo de arte que o museu passaria a apresentar: arte não-

autônoma, contraria ao “espectador, autoria, inutilidade e propriedade” (Szreder, 2018, p. 

5). John Ruskin aparece como uma espécie de pilar histórico desta proposta. 

Neste capítulo trataremos especificamente do projeto implementado por Hudson no mima 

entre 2014 e 2018, descrevendo esses principais conceitos. 
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John Ruskin 

Importante figura do século XIX – percussor do Arts and Crafts junto a William Morris – 

John Ruskin era também crítico, escritor, educador e reformista social33. Num período em 

que diferentes ideologias políticas se encontravam para determinar o curso da história 

(como o capitalismo e o comunismo liderando essas disputas)34, Ruskin refletia sobre “a 

relação das artes com a produção e com o trabalho capitalista” (Lange, 2016, p. 17), 

buscando a solução para as condições que este oferecia a partir da retomada de conceitos 

do passado, principalmente no papel das artes no período medieval  (Hudson, 2017). 

Segundo o autor, “toda a boa obra de arte … envolve primeiramente, a evidência da 

habilidade humana e a formação de uma coisa bonita por ela”, depois viriam “verdade ou 

serventia; e sem esses objetivos nem a habilidade nem a sua beleza valerão”, em outras 

palavras, técnica e beleza seriam a razão moral da vida, enquanto verdade e utilidade, 

como uma razão vital  (Ruskin, 2016). 

Ruskin promovia um pensamento holístico das artes, apontando a necessidade de “se 

focar no processo, na estética e na ética no qual vivemos” para moldar “a sociedade 

através de design responsivo e orgânico enquanto esta cresce e muda” (Hudson, 2016, p. 

47). De acordo com Ruskin, a arte aplica-se como forma de construção de uma 

experiência e portanto, poderia ser empregue a qualquer setor da sociedade/relações 

																																																								
33 Segundo Hudson, esse aspecto principal de seu trabalho foi suprimido pela história “num desses desenvolvimentos a serem 

incorporados na grande narrativa da arte” (Hudson, 2016) 

34 “Toda a história fluiu em uma direção e o tempo terminou quando os dois grandes rios da ideologia do final do século XX se 

encontraram: o capitalismo democrático e o comunismo. Eles lutaram até o amargo fim, ambos alegando oferecer a expressão 

natural do caminho do mundo.”  (Lange, 2016, p. 9) 
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humanas. Acreditava, por exemplo, na aprendizagem das ciências através da prática, da 

vivência, da observação e do desenho. Entendia a ecologia como um contraposto à 

autonomia  (Hudson, 2017). 

Recentemente as teorias de Ruskin foram resgatadas por artistas, críticos e curadores, que 

buscavam alternativas para a crise da instituição artística35. No pré-modernismo 

encontraram uma reconciliação tal como Hudson (2016) declara: 

Afirmar uma história de “valor de uso”, é também reconhecer a intenção 

primária de muitos modernistas de mudar o mundo, ao mesmo tempo em que 

propondo isso, essas intenções foram subestimadas pela narrativa dominante da 

forma e do conteúdo artístico (p.47) 

 

Junto à incorporação dos conceitos de Ruskin, vem também a aceitação do passado 

modernista que, aplicado ao contexto em questão, significa a incorporação das estruturas 

institucionais já existentes e sua manipulação em favor da causa social – numa justa 

alegoria ao comportamento do mercado. 

Ruskin torna-se uma figura central do discurso de Hudson (e de muitos envolvidos na 

proposição de uma prática artística voltada à sua utilidade social). De certa forma, é ele 

quem oferece a base teórica para as ações que viriam a tomar forma no mima. Ruskin 

retrata um pensamento anterior às consequências do capitalismo e por isso distinto, sem 

influências da cultura dos bens de consumo, do valor de mercado, das divisões 

																																																								
35 What’s the Use (2016) é uma constelação de “contribuições de artistas que … testam as possibilidades de analisar a arte através de 

seu uso”. Como texto de abertura está On the Relationshio of Art to Use (John Ruskin, 1980), seguido de mais de 40 autores: 

Alistair Hudson, Tania Bruguera, Liam Gillick, Thomas Lange, Charles Esche, Georges Didi-Huberman, Stephen Wright entre 

outros. Seu recente lançamento marca uma atual atenção (ascensão) do assunto, muito embora esses autores, em campos diversos 

das artes, tenham longo histórico de reflexão sobre o tema. 
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hierárquicas, etc. A partir da conjectura que relaciona intrinsecamente vida à arte, está 

implícito um desejo de mudança social, de “comportar-se como se as condições existentes 

para fazer coisas que se deseja que aconteçam, acontecessem” (Bruguera, 2016). Em 

Hudson (2016): 

Tal modo de pensar onde a arte é definida como um processo implícito em toda 

atividade humana, em um grau ou outro (ainda que, às vezes, cria produtos de arte) 

nos permitiria reintegrar o útil e inútil, alto e baixo da arte, neoconceitualísmo com 

arte popular, música e arquitetura, escultura e artesanato (p.47) 

 

Arte Útil 

Trata-se de um projeto idealizado pela artista Tania Bruguera, que hoje conta com uma 

associação – a Associação de Arte Útil – onde divide a diretoria com Alistair Hudson. A 

artista de origem cubana é reconhecida principalmente por trabalhos ativistas como 

Cátedra Arte de Conducta (1998-2009) e o Immigrant Movement International (2006-

2015)36. 

No centro da discussão sobre a Arte Útil está a sugestão que a arte seja vista como uma 

ferramenta (Asociación de Arte Útil 1, 2019). Em sintonia com as reflexões de Ruskin, 

não se trata de uma reformulação do conceito de arte, mas sim de um retorno ao 

pensamento artístico operando “antes das orientações autônomas da arte moderna” 

quando ainda “funcionava predominantemente como uma ferramenta religiosa, ritual, 

prática ou educacional como parte da vida cotidiana” (Asociación de Arte Útil 2, 2019). 

																																																								
36 http://www.taniabruguera.com/cms/7-0-TIMELINE+LONG+TERM+PROJECTS.htm 
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Bruguera considera que, além de uma implicação direta na vida dos indivíduos de uma 

sociedade, a Arte Útil é também uma forma de quebrar a “barreira da comunicação e 

interesses entre audiência informada e não informada da arte contemporânea” (Bruguera, 

2016, p. 317). Assim, os projetos associados ao movimento utilizam-se do aparato 

artístico para a realização de ações voltadas às camadas normalmente não atingidas pelos 

museus, respondendo a “urgências específicas” (Aikens, Fletcher, Hudson, Thije, & 

What, 2016, p.449) dessas camadas, numa ação de 1:137. Funciona como um 

remanejamento dos recursos e estruturas das instituições de arte para atingir ideais 

comunitários. 

Outro importante aspecto a ser considerado é a discussão que envolve a noção de 

utilidade da Arte Útil, não somente a partir do ponto de vista do enquadramento artístico 

(até onde se define a arte) ou sociológico (para quem é útil), mas ainda em relação à 

instituição, sua estrutura física e conceitual (o que faz uma exposição), o momento da 

apresentação, as possibilidades dos displays, as alterações que sofre o objeto exposto, as 

possibilidades e interpretações, etc. (Aikens, Fletcher, Hudson, Thije, & What, 2016). Os 

estudo dos casos deste relatório, estão situados justamente na análise do espaço onde são 

negociadas as traduções da obra em sua apresentação, ideia e fisicalidade, ampliação ou 

retração da prática curatorial e da exposição. 

 

																																																								
37 O termo, por Stephen Wright, em Towards a Lexicon, sugere uma ação entre indivíduos, sem uma mediação entre eles, 

estimulando a interação humana (Wright, 2013) 
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A Associação de Arte Útil possui uma plataforma digital que recebe projetos dentro de 

conceitos pré-estipulados38 e os disponibiliza para acesso a público. Trata-se de um 

extenso arquivo, com casos de diversos lugares do mundo, que ao longo do século XIX 

até a atualidade, buscaram solucionar ou refletir sobre problemas pontuais, combinando 

arte, design, arquitetura, educação, subversões (políticas, econômicas, legislativas), 

ativismos, promoção das relações humanas, etc.  Como parte desse conjunto estão: a 

Bauhaus (1930), o Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro (1956), o New Linthorpe no 

mima (2014), o vencedor do Turner Prize 2015 Granby Four Street Regeneration, o 

conturbado projeto para a 27ª Bienal de São Paulo Superflex (2006) e o parlamento para 

Rojava, New World Summit, inicialmente concebido para a 7ª Bienal de Berlin (2012). 

Outros exemplos são: um guia para iniciar jovens em protestos nos Estados Unidos, 

esculturas públicas que oferecem acesso livre à internet, um restaurante dos Estados 

Unidos que serve comida exclusivamente de lugares em conflito com o país  (Asociación 

de Arte Útil 3, 2019). Uma afirmação disponível na plataforma digital concluí que: 

os estudos de caso da Arte Útil mostram como essas iniciativas não são 

incidentes isolados, mas fazem parte de uma trajetória histórica maior que está 

moldando nosso mundo contemporâneo (Associação de Arte Útil 1, 2019) 

 

																																																								
38 Os critérios foram formulados pelo grupo What, How & for Whom/WHW para a exposição Really Useful Knowledge (Reina Sofia 

2014/15) e continuam a funcionar como método seletivo para a plataforma. São eles: 1. Propor novos usos para a arte dentro da 

sociedade; 2. Usar o pensamento artístico para desafiar o campo em que opera; 3. Responder às urgências atuais; 4. Operar em uma 

escala de 1:1; 5. Substituir autores por iniciadores e espectadores por usuários; 6. Ter resultados práticos e benéficos para seus 

usuários; 7. Prosseguir a sustentabilidade; 8. Restabelecer a estética como um sistema de transformação (Aikens, Fletcher, Hudson, 

Thije, & What, 2016) 



Relatório de Estágio no Middlesbrough Institute Of Modern Art (mima) 

 

44	

Esses projetos abrangem diversas plataformas e formatos entre laboratórios, cursos, 

escolas, debates, palestras e eventos (Asociación de Arte Útil 4, 2019) que concetram-se 

mais no processo e na interação pessoal do que na finalidade estética/auto-referencial das 

artes. Foram criados ainda os Escritórios de Arte Útil – espaços oferecidos por 

instituições como SALT, na Turquia (Associação de Arte Útil, 2017) , IKON, no Reino 

Unido (Asociación de Arte Útil 1, 2014) e o próprio mima  (Asociación de Arte Útil 2, 

2014) – para “promover a ideia de Arte Útil, colocando em prática as propostas do 

arquivo online através de workshops e novas comissões” (Szreder, 2018, p.5), bem como 

desenvolver novos projetos. 

Aikens, Lange, Seijdel, & Thije (2016) refletem sobre as exposições que antecederam a 

formação da Associação e que ajudaram a formular conceitos e parcerias em torno das 

proposições de Bruguera, questionando o enquadramento institucional contemporâneo 

enquanto faziam um levantamento (arquivo) de estratégias – entre artistas, comunidades e 

coletivos – que haviam agido nesse sentido. Foram elas: Museum of Arte Útil (Van 

Abbemuseum, 2013/14), Confessions of the Imperfect, 1848-Today (Van Abbemuseum, 

2014/2015) e Really Useful Knowledge (Reina Sofia, 2014/2015). 

A primeira, Museum of Arte Útil  (2013/14), proposta por Bruguera no lugar de uma 

exposição individual no Van Abbemuseum (Aikens, Fletcher, Hudson, Thije, & What, 

2016), agrupou uma coletânea de “projetos que imaginam, criam e implementam 

resultados benéficos, ao produzir táticas que mudam a forma como agimos na sociedade” 

(Van Abbemuseum, 2013), além de workshops e atividades externas. O evento também 

lançou a publicação de Stephen Wright, Towards a Lexicon of Usership (2013) 39, que 

																																																								
39 Acessível em http://museumarteutil.net/wp-content/uploads/2013/12/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf 
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propunha uma reformulação da linguagem utilizada dentro de instituições de arte, 

apontando conceitos emergentes, instituições conceituais a aposentarem e modos de 

utilização (Wright, 2013). É a partir de Wright que Hudson empresta o termo museu 3.0, 

para descrever as atividades sugeridas no mima. 

 

Museu 3.0 

Segundo Maffett (2016), trata-se da sobreposição do museu 1.0 – hierarquias verticais 

com o sentido de “educar e informar” (p. 21) – e do museu 2.0 – que permite uma 

interação moderada com o público, para tornar-se um museu cujo valor é gerado pelos 

próprios constituintes/utilizadores40. Assim, na soma das ações desses constituintes seria 

atribuído o sentido a sua existência  (Hudson, 2015), apropriando-se das estruturas 

provindas do modernismo, “enquanto reelabora sua própria identidade institucional” 

(Szreder, 2018, p. 6). Para Wright(2013): 

“Com demasiada frequência, a criação e o uso se encontram radicalmente 

separados pela economia política. Mas, aplicados ao uso dos museus, eles 

podem ser mesclados: o usuário, longe de ser sinônimo de consumo 

(destruição), transborda para a produção. A utilização é criação socializada e, 

como tal, gera um excedente” (p. 41) 

 

O museu deveria facilitar a interação usuário/usuário e entre usuário/artistas no que 

Wright define como escala 1:1. Esse tipo de interação é ativada através do exercício 

																																																								
40 “Hudson fala deliberadamente sobre “constituintes” e não públicos ou partes interessadas, para enfatizar uma relação politicamente 

engajada entre o museu e os grupos sociais” (Smiles, 2016) 
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prático da arte ou seja, do fazer artístico colaborativo, que dessa forma, produz um 

retorno, chamado por Szreder (2018) de valor social. Portanto, relaciona-se com a Arte 

Útil  e, por isso, a Associação de Arte Útil é um dos agentes principais da ativação desse 

valor social o que faz com que o museu se torne a plataforma no qual a Arte Útil opera. 

Szreder conclui: 

A questão é, no entanto, como a diferença entre arte útil e práxis social é 

negociada. Ainda mais importante é a diferença entre os usos progressistas da 

arte e como ela é instrumentalizada pelas instituições corporativas ou 

nacionalistas (p. 7) 

	

Este é um ponto importante da análise em Szreder: não só o neoliberalismo apropriou-se 

das instituições de arte e de seus valores culturais como a recente tomada do nacionalismo 

caminha na mesma direção. O museu 3.0 seria uma reação democratizadora, contrária a 

ascensão do autoritarismo, como forma de “estabelecer novos bens comuns41” (Szreder, 

2018, p.7) e reacender a responsabilidade pública dessas instituições de arte.  

Jesus Carrillo (2017) chama de “estado de guerra” o desmonte das instituições públicas a 

favor do mercado e sugere que o coletivismo aconteça também em escala institucional, 

afirmando que é preciso encontrar aliados entre as instituições para formar uma rede de 

apoio e fortalecimento mútuo. O autor questiona: 

podemos assumir a conspiração como uma lógica plausível para a ação? Nesse 

caso, devemos encorajar uma arte da conspiração? Com quem 

																																																								
41 Em inglês commons é um termo abrangente que pode ser traduzido como “comum”, mas também sugere provisões, estruturas e 

bens que são ou que deveriam ser compartilhadas entre todos (membros de uma sociedade). Pode ainda ser referência para House 

of Commons, correspondente à câmara baixa do parlamento inglês. 
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devemos/podemos conspirar? Com que finalidade? Como essa atitude 

conspiratória afetaria nossa definição de instituição? 

 

No mima 

Para uma mudança de comportamento/visão no mima a partir da entrada de Hudson, o 

museu 3.0 foi implementado como tática do planejamento institucional, enquanto o 

conceito de Arte Útil e as teorias de Ruskin serviriam para conceitualização das práticas 

artísticas. Entre as atividades que decocorreram dentro do museu, durante o período de 

estágio e que ilustram o tipo de abordagem, podemos destacar: 

1. Ativações do Escritório de Arte Útil: espaço e infraestrutura do museu 

disponibilizados para o desenvolvimento de projetos sociais tais como aulas para a 

comunidade, palestras (a exemplo do Pops Packing Project) e reuniões de projetos 

diversos, bem como os encontros do Acorn Teesside (mima 1, 2018), e workshop do 

Queering the Museum  (mima 4, 2018). 

2. O Dia Comunitário (Community Day): um evento aberto a público, que tem lugar às 

quintas-feiras, com workshops para crianças, workshop têxtil, sessões para 

aprendizado de inglês (exclusivo para pessoas cuja primeira língua não é o inglês), 

atividades para adultos com demência, aulas de desenho e, uma vez ao mês, uma 

sessão de cinema (mima 2). 

3. O Almoço Comunitário (Community Lunch), um almoço público no átrio do museu. 

A refeição é proveniente de uma horta comunitária gerida pelo grupo de suporte a 
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imigrantes e refugiados IPC (2018), que também é responsável pela preparação em 

colaboração com os funcionários do museu.  

 

Atividades como o Almoço Comunitário por vezes configuram a percepção exterior do 

mima como uma instituição mais próxima a centros sociais do que a um museu. 

Respondem à reflexão de Ruskin que, apoiando-se em metáforas, explica que não é 

possível encher um copo sem um poço, ou cordas, ou tubos (Ruskin, 2016). A arte deve 

estar primeiramente ligada às necessidades básicas, na construção das estruturas 

necessária que permitam a todos participar do processo artístico. 
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4.2. Conceitos curatoriais no mima  

A transformação do mima em museu 3.0 representa uma estratégia de Hudson para 

implementar projetos de Arte Útil no museu, conciliando assim a relação da instituição 

com a comunidade. Além das atividades citadas no capítulo anterior, táticas 

administrativas foram utilizadas, o que significou mudanças substanciais na abordagem 

externa e interna do museu. No presente capítulo serão descritas mudanças essenciais e 

algumas atividades curatoriais que demonstram a abordagem do museu 3.0 sugerido por 

Hudson.  

Segundo Miguel Amado (com. pess.), um exemplo de alteração estrutural no museu foi o 

replanejamento executivo, que equivaleu as verbas direcionada ao departamento de 

curadoria e do serviço educativo. A nova estratégia resultou em um significativo desvio 

do enfoque institucional, antes centralizado nas exposições e seus suportes verso o 

estímulo da presença e participação do público local. Apesar de não terem sido totalmente 

destituídas suas organizações e hierarquias – permanecendo as tradicionais divisões entre 

equipes educativas e curatoriais – os dois curadores sêniores do museu preenchiam 

demandas distintas na gestão e programação de todas as atividades do museu: Elinor 

Morgan era responsável pela organização das atividades externas e do educativo, 

enquanto Miguel Amado cuidava das exposições no espaço físico do museu e, portanto, 

atividades vinculadas à produção artística através da coleção, encomendas, projetos 

comunitários que pudessem gerar conteúdos expositivos, entre outros. 

Amado a sua equipe de assistentes, Helen Welford, Olivia Heron e Giles Maffet, 

dividiam-se entre diversas funções e eram responsáveis por cerca de quatro exposições a 

cada seis meses. Além disso cuidavam também da pré-produção – a administração das 
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comissões, aplicação para fundos, a acompanhamento de projetos locais e financiamentos  

diversos e mediação/apresentação dos artistas a comunidades – e pós – conferências, 

tours, manutenção, acompanhamento das obras, etc. Enquanto estagiária de curadoria sob 

a supervisão do curador-sênior Miguel Amado, serão descritas características gerais e 

exemplos de atividades dessa equipe como forma de enquadrar as ações do estágio.  

Os projetos determinados pela curadoria de Amado tinham especial atenção a artistas com 

trabalhos integrados na comunidade ou conteúdos relativos a questões ativistas, de gênero, 

queer, raciais, conflitos políticos atuais, novas perspectivas históricas, anti-hegemônicas, 

antimodernistas, decolonizadoras, etc. Previam, contudo uma apresentação em formato 

expositivo, fosse através de objetos ou informações que pudessem ser apresentadas, em 

diálogo entre curador e artista. Permanece, portanto, o modelo expositivo – apresentações 

de obras no espaço – em meio à proposição radical de Arte Útil e do museu 3.0. 

Relativamente a esse aspecto, Aikens (2016) considera: 

[para] tornar essa história legível para os usuários do museu e, ao mesmo 

tempo, delinear as deficiências do museu em acomodar essa maneira de 

trabalhar … a questão da cenografia, da criação de uma experiência de exibição, 

torna-se crucial (p. 455) 

 

Ou seja, significa aceitar que o modelo expositivo está vinculado ao museu e assimilado 

pelo público de tal forma que a desconsideração total de sua linguagem (estado como se 

apresenta) poderia por em risco uma das formas de contato entre arte e público (Lafuente, 

2016) (considerando que outra seria a própria produção dessas obras). 
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Se é verdade que o conceito expositivo associado aos museus atuais inicia-se antes do 

modernismo, é durante o século XX, que se formaliza tal como é apresentado atualmente  

(O'Doherty, 1999). Mais uma vez, a estratégia utilizada no mima incorpora  aspectos já 

existentes (aceita o modernismo) propondo um reajuste crítico dessas estruturas. Ao 

resgatar o início do movimento da autonomia curatorial (Curatorial Turn), a 

desmistificação dos mecanismos expositivos poderia revelar aquilo que as exposições 

representam atualmente (O'Neill, 2007) e reformular sua utilidade. 

Considerando todos esses aspectos, Amado divide a metodologia de suas exposições em 

três momentos principais, admitindo, contudo, que esses momentos nem sempre estão 

bem delineados e podem acontecer em paralelo (com. pess.). São eles: 

 

Concepção da ideia/conceitualização 

Configura-se na determinação de um tema principal ou uma narrativa para conduzir a 

exposição em todos os seus aspectos. Esse tema, ou ideia, pode surgir a partir de muitas 

variantes: de um conjunto de obras que se quer apresentar (coleção ou comissões recentes, 

por exemplo), encontrando uma ligação entre elas associada a um tema ou técnica (ou 

forma, ou mídia); pode também partir de uma ideia já existente – uma pesquisa iniciada, um 

assunto relevante no momento ou à instituição, uma proposta de um agente externo (artista 

ou comunidade, por exemplo) – e em seguida serem consideradas obras e artistas dentro 

desse determinado enquadramento; outro fator que deve ser considerado são os termos 

práticos ou estratégicos, como é o caso de fundos para projetos, negociados com outras 
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instituições, financiamentos, etc. (a exemplo a exposição de Ma Qiusha que veremos mais 

adiante). 

 

Seleção das obras 

Como já mencionado, a seleção pode partir de uma ideia ou trazer a ideia consigo. A 

seleção das obras é um momento essencial e está intimamente ligada ao espaço que será 

exposto. A proximidade e interação entre obras no local formaliza a abordagem (tema) pré-

definido pela curadoria bem como a própria experiência com a peça. Muitas seleções são 

feitas no próprio espaço expositivo, a partir de uma gama de possibilidades trazidas 

anteriormente pelo curador. Um exemplo de seleção utilizada no mima são as obras da 

coleção selecionadas por membros da comunidade e apresentadas no espaço expositivo. 

Outro ainda refere-se a exposição Localism, marco inicial das exposições sob a nova visão 

de Hudson, em outubro de 2015, cujo objetivo principal foi fazer um levantamento 

conceitual e histórico da produção artística local, em colaboração com membros da 

instituição e da comunidade. As peças foram selecionadas através de workshops com 

moradores da região, que por sua vez foram chamados por anúncios nas redes sociais e 

website da instituição e uma colaboração com o jornal local (Maffett, 2016). A co-curadoria 

(entre curadores e constituintes) agiu em duas frentes: uma visando a construção de uma 

nova linha do tempo da região de Teesside e outra que pretendia estabelecer o seu 

desenvolvimento artístico. Esses grupos poderiam também sugerir obras ou objetos para 

serem expostos e dessa maneira o museu pretendia reestabelecer contatos com o seu 

público, incentivar o exercício artístico coletivo e fortalecer uma herança das artes local. 
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Mediação 

Consiste no processo de comunicação com o público e está associada à tríade espaço-obra-

público. Mais uma vez, não está totalmente separada dos processos anteriores, mas 

pressupõe uma atenção às particularidades desse encontro. Primeiramente, o ajuste das 

obras ao espaço expositivo que pode ser feito com antecedência ou no momento da 

montagem. Apesar do necessário planejamentos anterior (projeto), no mima veremos uma 

expografia adaptada ao local, com decisões feitas por Miguel durante as montagens. Esse 

aspecto será avaliado na descrição futura das exposições no mima durante o estágio, 

especialmente na Middlebrough Collection e na execução do display dos chamados Golden 

Frame.  

Outro aspecto da mediação é a interpretação, mais especificamente textos de parede, 

legendas, folhas de sala, catálogos, e outros materiais facilitadores da interação do 

público/obra. Amado sugere caminhos distintos para esses materiais, sempre 

condicionados à configuração das peças apresentadas e dos discursos sugeridos pelo 

curador, artista ou ambos. O conjunto de obras definidas pode, por exemplo, querer 

enfatizar aspectos da experiência dada na interação entre obra e público. Nesse caso o 

material interpretativo poderia interferir mais do que facilitar, sendo necessário um 

remanejamento ou exclusão total do mesmo. Ao contrário, esse material pode precisar de 

forte intervenção curatorial – ou ainda, se tratar de uma exposição de ideias42,  como é o 

caso de The Housing Question (2017/18), uma exposição sobre os problemas da habitação 

nos dias atuais, que recorria ao texto de Friederich Engels, The Housing Question (1872-

73) para  reunir obras de arte, projetos (inclusive retirados do Arquivo de Arte Útil), 

																																																								
42 Diz-se de uma exposição que enfatiza mais a análise de conceitos do que obras de arte. 
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releituras contemporâneas (textos), análises, contextualizações, filmes, etc. (mima 3, 

2018). 

 
Figure 1. The Housing Question. mima, 2017. Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art.  

 

Um dos recursos utilizado na exposição foi a impressão de materiais sobre o assunto 

(teses, notícias e livros), disponíveis para leitura em uma mesa no espaço expositivo. 

Amado assume que todas essas táticas poderiam suprir a falta de uma  publicação 

institucional43,  um material custoso, nem sempre necessário ou acessível a público. 

Assim, a população local passaria a ter acesso à informações sobre o assunto 

disponibilizadas gratuitamente, passíveis de consulta através da visita à exposição. 

O curador-sênior também sugere que o conteúdo dos textos sejam sempre elaborados de 

maneira mais direta e menos coorporativas ou publicitária, uma vez que devem ser 

pensados para atingir seu público (objetiva ou subjetivamente) e não estarem direcionados 

																																																								
43 Os recursos para publicações haviam sido cortados no replanejamento executivo (com. pess.) 
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a uma classe específica. Outra ideia desenvolvida no mima é a produção total ou parcial, 

desses textos por membros da comunidade que tenham participado da produção/seleção 

da obra (com. pess.).  

 

Conclusão 

Os projetos no mima, são na sua maioria, experimentais. Tentam sempre unir diversas 

vertentes e testavam os limites da instituição como método de criação. Por exemplo, a 

falta de recursos, pode resultar em estratégias alternativas, utilização de outros meios, 

reformulação da estética curatorial, etc. Amado (com.pess.) declara ainda que embora os 

acontecimentos no mima sejam extremamente particulares à sua conjuntura 

(Middlesbrough), é grande, e potencialmente relevante, a possibilidade de utilização 

desses princípios em outras instituições, assim como ficará sempre presente o aprendizado 

daqueles que uma vez participaram dos exercícios lá desenvolvidos.   
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5. Estágio: panorama geral 

O estágio decorreu de outubro de 2017 a fevereiro de 2018 com atividades em dois setores 

distintos do museu: o departamento de comunicação e marketing e o departamento de 

curadoria, sob a supervisão de Miguel Amado. Configurou-se uma experiência com 

participação em diversas atividades desde a planificação da montagem, reconhecimento 

da base de dados da instituição, visitas de campo, análise das condições de obras, até a 

organização do arquivo e produção de peças gráficas, muito embora uma maior 

concentração de esforços se tenha ficado centrado na pesquisa acerca dos artistas e 

montagens das exposições. 

A 17 de fevereiro de 2018, foram inauguradas quatro exposições no piso térreo do museu: 

Middlesbrough Collection, History Repeats Itself e as individuais das artisas Ma Qiusha e 

Shen Xin. Ao contrário do habitual modelo das grandes openings e pré-abertura para a 

imprensa, realizou-se a celebração do ano novo chinês com um almoço comunitário e 

apresentações no átrio principal do museu. Complementarmente, realizou-se uma 

conferência44 numa das salas expositivas, ativando esse espaço para além da sua função 

tradicional expositiva. 

Selecionadas três das quatro exposições para análise, verificaremos em detalhe como as 

mesmas se posicionaram no enquadramento social do museu. À data de início do estágio, 

os conceitos e artistas já haviam sido determinados, o que não atrapalhou o 

acompanhamento e participação da autora na execução das exposições. 

																																																								
44 Participaram do painel de discussões as artistas Ma Qiusha, Shen Xin, o curador Miguel Amado e o encarregado do museu da 

Central Academia de Belas Artes, em Beijing, Chunchen Wang. 
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Figure 2. Exposição History Repeats Itself durante sua abertura, fevereiro de 2018. Créditos Jason Hynes 

para Middlesbrough Institute of Modern Art. 

(mima 6, 2018) 

 

Figure 3. Planta geral do primeiro andar do museu. Créditos Middlesbrough Institute of Modern Art. 

Capacity
Café: 130

Atrium: 211

Café & Atrium combined: 341

Garden: 200?

Garden
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Figure 4. Records of Rites (2014) de Shen Xin, mima, 2018. Créditos Beatriz Alcantara. 

 

No caso do projeto não especificado Records of Rites (2014) de Shen Xin, uma instalação 

composta pela projeção de um vídeo em câmara escura, cujo conteúdo referia-se à 

“complexidade do intercâmbio cultural entre a China e Europa” (mima 5, 2018)45, não 

houve participação da autora em nenhuma etapa da montagem (seleção, interpretação) da 

obra e por isso não é considerada no relatório. 

A análise dar-se-á a em torno de duas exposições temporárias, abertas ao público de 

fevereiro a outubro de 2018 e uma permanente, inaugurada em 2017 na data de celebração 

do aniversário de 10 anos da instituição e expandida em 2018. São elas respectivamente: a 

retrospectiva da carreira da artista chinesa Ma Qiusha; History Repeats Itself, exposição 

híbrida entre acervo e peças recém comissionadas; e Middlesbrough Collection, composta 

exclusivamente por obras da coleção.  

																																																								
45 A frase, retirado do texto de divulgação no site da exposição, ameniza o conteúdo apresentado no vídeo de Shen Xin, uma alusão 

aos conflitos de afirmações de poder político ao longo da história da relação específica entre China e Reino Unido. 
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5.1. Ma Qiusha  

 
Figure 5. Recorte da planta baixa do piso térreo do museu. Em destaque, a galeria 3 (G3) onde aconteceu a exposição Ma Qiusha, 

mima, 2018. Crédito Middlesbrough Institute of Modern Art. 

 

L

G3
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Figure 6. Vista geral da exposição Ma Qiusha, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough 

Institute of Modern Art. 

 

 

Figure 7. Vista geral da exposição Ma Qiusha, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough 

Institute of Modern Art. 
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Figure 8. Vista geral da exposição Ma Qiusha, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough 

Institute of Modern Art. 

	
	

	
Figure 9. (Primeiro plano) From No.4 Pingyuanli to No. Tianqiaobeili (2007). Exposição Ma Qiusha, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art. 
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Figure 10. All My Sharpness Comes from Your Hardness (2011). Exposição Ma Qiusha, mima 2018. 

Créditos Jason Hynes para o Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

	
Figure 11. All My Sharpness Comes from Your Hardness (2011). Exposição Ma Qiusha, mima, 2018. 

Créditos Jason Hynes para o Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

A exposição individual da artista chinesa Ma Qiusha (n. 1982), instalada na extensa 

galeria 3 do museu, ocorreu entre 17 fevereiro e 03 de junho de 2018 dentro do âmbito do 
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projeto NOW: A Dialogue on Female Chinese Contemporary Artists46, uma coletânea de 

exposições e conferências sediadas em diferentes cidades e instituições inglesas, como 

reflexo das crescentes negociações entre Reino Unido e China47. 

Como a tradução do título afirma, os “diálogos sobre mulheres artistas na arte 

contemporânea chinesa” ofereciam um panorama da diversidade de perfis artísticos e 

abordagens temáticas utilizadas no contexto em questão. No entanto a crítica concentrou-

se principalmente nas questões acerca das representações de gênero e da dialética 

feminista. Para Qiusha é reconhecida a presença do “papel da feminilidade e do corpo 

feminino na sua prática” sem que de fato exista a intencionalidade em ser definida como 

parte integrante de um grupo ou de um movimento artístico feminista (Holmes, 2018). 

A exposição foi sobretudo um olhar sobre as drásticas mudanças politicas, econômicas e 

culturais na China pós Mao Zedong (1976). Conflitos entre individualidade versus 

comunidade (governo atual chinês versus o seu antecessor), ocidentalização, crescimento 

da cultura de consumo, relações e afetos dentro e fora da estrutura familiar chinesa fazem 

parte dessa reflexão. 

As oito obras expostas compunham o trajeto da artista de 2007 a 2018, com duas novas 

comissões do mima, exclusivas para a exposição. Cada uma era acompanhada de duas 

legendas: uma referente à peça em particular, com descrição técnica e um texto 

																																																								
46 Projeto co-organizado pelo Center for Chinese Contemporary Art, Plus Tate, China Central Academy of Fine Arts em colaboração 

HOME, Manchester; Middlesbrough Institute of Modern Art; Nottingham Contemporary and Turner Contemporary, Margate. O 

programa foi patrocinado por China National Arts Fund com apoio do British Council, China.   

47 “Considerando o lançamento da nova fase da era de ouro das relações Reino Unido-China, não é surpreendente que a ânsia de 

investir na economia de crescimento mais rápido do mundo tenha permeado seu caminho para o cenário da arte contemporânea” 

(Mallard, 2018) 
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interpretativo do assunto tratado e outra de contextualização política e cultural do 

período/assunto associado à peça. Com essa estratégia esperava-se destacar o contexto 

abrangente, ou seja, o pano de fundo ao qual reportam os objetos artísticos. 

  
Figure 12. (esquerda) Exemplo de legenda de interpretação da obra. (direita) Exemplo de legenda de 

contextualização. Exposição Ma Qiusha, mima 2018. Créditos Middlesbrough Institute of Modern Art. 

Documento para impressão. 

 

Uma das peças comissionadas pelo mima foi 1990 (2018), uma seleção de doze imagens 

de calendários chineses do ano homônimo que retratam “fashion portraits, flores, animais 

de estimação e paisagens”48 e representavam a construção dos ideais de beleza, 

comportamento, gosto e bens de consumo voltados ao público feminino chinês, após o 

enfraquecimento do sentimento comunal presente nas gerações anteriores. A 

																																																								
48 Legenda da obra, arquivo mima, 2018 

Rainbow 2013
Single-channel video, colour, sound, 3 min 32 sec

In this film, three young girls in glittering leotards hold 
hands, collaborating to mash tomatoes under their ice skates. 
As they tread, their white tights are splattered with droplets 
of red juice. The background melody is a distorted version 
of the theme song from Flowers of the Motherland, a 1955 
children’s film intended to instil communist values by 
teaching the importance of hard work, co-operation and 
respect for authority.

Courtesy of the artist and Beijing Commune, Beijing

Economic Reform: Post-Mao Zedong 
Era (1978–1989)

After the death of Mao Zedong in 1976, Deng Xiaoping 
(1904-1997) became leader of the Chinese Communist 
Party. Responding to earlier criticism, he de-collectivised 
rural areas and began to implement economic reforms. 
During the 1980s, government control over industry 
was decentralised, ‘Special Economic Zones’ were 
designated for foreign investment, and the export 
industry was expanded. The late 1980s and 1990s 
saw further deregulation and the privatisation of many 
industries. Deng Xiaoping’s model of ‘state capitalism’ 
boosted the economy, raising living standards and enabling 
individual freedoms for many. However, his approach 
has been criticised for increasing economic inequality, 
generating unemployment, making cities overpopulated, 
and contributing to environmental pollution. Individualism 
grew and lifestyles associated with capitalism, such as 
consumerism, began shaping society.
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transformação dos valores igualitários de uma classe trabalhadora sem distinções sociais 

ou de gênero, mostrava-se aparente nessa nova comercialização de um feminino 

individualizado e (supostamente) particular.  

  
Figure 13. 1990 (2017-18). Exposição Ma Qiusha, mima 2018. Créditos Jason Hynes para o 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 

 

 

As obras foram produzidas em cianotipia, uma técnica de impressão também conhecida 

como blueprint que, através da luz, produz uma imagem azul sobre o papel. Trata-se de 

um tecnologia de fotografia primitiva que remete à produção manual em oposição à atual 

capacidade de reprodução em massa das imagens (neste caso, ambos exemplificados 

através do objeto calendário). Além disso, o azul era a cor oficial que representava a 

classe trabalhadora durante o regime comunista. 

As obras foram expostas como se tivessem sido apenas retiradas do local de 

armazenamento, e emolduradas de forma similar a um contentor de arquivo. 
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Figure 14. Twilight Zone (2018). Exposição Ma Qiusha, mima 2018. Créditos Jason Hynes para o 

Middlesbrough Institute of Modern Art.  

	

 
Figure 15. Detalhe da obra Twilight Zone (2018). Exposição Ma Qiusha, mima 2018. Créditos Jason 

Hynes para o Middlesbrough Institute of Modern Art. 
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Twilight Zone (2018), é um grande painel com imagens de automóveis em sequência 

numa simulação digital de um estacionamento perfeitamente alinhado. Os elementos 

foram produzidos por um programa de modelação tridimensional e a superfície coberta 

pela renderização das fotografias de automóveis reais. Objeto de consumo icônico do 

capitalismo, os carros são apenas diferenciados superficialmente, enquanto continuam a 

ser uma massa padronizada sob uma perspectiva ampliada. A imagem representa portanto, 

o arquétipo da sociedade de consumo capitalista.    
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Atividades executadas  

A participação da autora na exposição refere-se à pesquisa da biografia e anteriores 

trabalhos de Ma Qiusha, consultando entrevistas, acervos de galerias e museus, nos quais 

o trabalho da artista surge referenciado. O material recolhido foi analisado e discutido 

com a assistente de curadoria e encarregada da exposição, Olivia Heron, exercício 

fundamental para entender o processo de negociação do conteúdo com a artista e da 

mediação com o público. Heron foi responsável pela montagem e produção dos textos 

interpretativos e permitiu à autora uma proximidade com a obra 1990, recebida e 

enquadrada pelo museu; Isso proporcionou a experiência do manuseamento das 

fotografias e avaliação do estado da obra. 

Ma Qiusha esteve duas vezes presente no museu: para a pré-seleção das obras, ainda em 

2017, e na abertura da exposição, em fevereiro de 2018. No primeiro momento tiveram 

lugar reuniões onde pode comentar pessoalmente conceitos e execução de suas peças. 

Para o evento de inauguração, a artista participou da conferência coletiva alocada em uma 

das galerias do museu. Em ambos momentos a autora teve contato direto com a artista, 

participando de algumas reuniões e em cenários informais. 

É nesse âmbito (informal) que as interpretações das peças surgirão não apenas de forma 

estritamente conectada à prática da artista, mas de maneira fluída e relacionadas à outros 

conceitos e referências, dentro e fora do campo artístico. Dito isso, é possível afirmar que 

os aprendizados principais da experiência são reconhecidos justamente nas conversas com 

a curadora e com a artista que possibilitaram uma familiarização subjetiva do 

funcionamento interno de uma exposição.  
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5.2. History Repats Itself 

 
Figure 16. Recorte da planta baixa do piso térreo do museu. Em destaque, a galeria 4 (G4) onde aconteceu a exposição History 

Repeats Itself, mima, 2018. Crédito Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

G4
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Figure 17. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 

 

Figure 18. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 
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Figure 19. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 

  

 

Figure 20. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 
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Figure 21. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 

 

 

Figure 22. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 



Relatório de Estágio no Middlesbrough Institute Of Modern Art (mima) 

 

73	

 

 

Figure 23. Vista geral da exposição History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para 

Middlesbrough Institute of Modern Art. 

History Repeats Itself foi composta por uma seleção de obras pertencentes à coleção do 

museu e outras recém adquiridas. Fez parte de um modelo, implementado por Amado, que 

procurava estimular a pesquisa do acervo e fomentar novas aquisições que dialogassem 

com a coleção. 

Através de pinturas, desenhos, colagem, gravura, escultura, vídeo, instalação, fotografia, 

performances e (apresentação dos resultados de) um workshop junto da comunidade local, 

a exposição representava, de forma bastante heterogênea, o cenário artístico (recém) 

priorizado pela instituição. O posicionamento radical político se deu no olhar atento à 

história, através da releitura de eventos específicos – a exemplo do furacão Katrina, na 

Flórida, em 2005, e eventual abandono da população atingida – e mais abrangente – como 

heranças coloniais que permeiam os diversos aspectos da sociedade ocidental. O mote e 
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título da exposição remete para a célebre afirmação de Karl Marx: “A história repete-se, a 

primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”. 

A seleção curatorial procurou equivaler a representatividade dos artistas em display, 

superando os padrões convencionais e expondo 9 mulheres e 6 homens, uma maioria de 

descendentes latinos, africanos e asiáticos e alguns ativistas dos movimentos lgbt+ e 

queer. O conceito de Ativismo Curatorial explica essa vertente do comportamento 

curatorial contemporâneo com um comprometimento com “iniciativas contra-

hegemônicas que dão voz aos que foram historicamente silenciados ou omitidos por 

completo – e, como tal, concentram-se quase exclusivamente no trabalho produzido por 

mulheres, não-euro-americanos e /ou artistas queer” (Reilly, 2018). 

A particularidade da exposição, entretanto, dá-se na potencialidade das leituras formadas a 

partir de analogias entre peças e o seu entorno. A expografia – composição das obras 

dentro (e a partir) do espaço – transformou-se num elemento estético particular, ou seja, 

além das interpretações individuais das peças, com leituras configuradas na soma desses 

fatores (a seguir o exemplo de The Housing Question). 

À medida que se relacionava através do tema e/ou abordagem, as peças eram aproximadas 

no espaço físico da galeria, formando assim, diferentes pontos de encontros ao longo do 

espaço expositivo. Esses aglomerados – ou núcleos – compunham diferentes camadas ou 

níveis de leituras interpretativas num só plano; isto é, constituía-se assim em uma 

planificação das camadas, possibilitando possível relações entre as diferentes peças de 

maneira um pouco mais livre de uma “condução” curatorial. 
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Uma peça em particular distribuía-se por todo o espaço da galeria e, por isso, fazia parte 

de diferentes “núcleos de interpretações”. The ABC of Racist Europe (2016-17) 49, de 

Daniela Ortiz, era, entre as peças expostas, aquela que melhor ilustrava o projeto social no 

mima e daí o destaque na exposição. A seguir, para melhor exemplificação da proposta, 

serão detalhadas/interpretadas a peça de Ortiz e outros dois núcleos selecionados. 

 

																																																								
49 Livro on-line, disponível em https://archive.org/details/TheAbcOfRacistEurope/page/n21  
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Daniela Ortiz, The ABC of Racist Europe 

 
Figure 24. Display da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

 
Figure 25. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 
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mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art 

 

 
Figure 26. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). 

Daniela Ortiz, History Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Beatriz 

Alcantara. 
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Figure 27. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

 
Figure 28. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art 
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Figure 29. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art 

 

  
Figure 30. Detalhe da obra The ABC of Racist Europe (2016-17). Daniela Ortiz, History Repeats Itself, 

mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art 
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As vitrines que apresentavam The ABC of Racist Europe estendiam-se de uma ponta à 

outra da sala, no sentido mais extenso da galeria e A obra, disposta dentro dessas vitrines, 

assinalavam o fio condutor ao mesmo tempo que marcavam o ritmo de toda a exposição. 

Havia sido exposta anteriormente em maio de 2017 na exposição de mesmo nome, ABC of 

Racist Europe. Além do projeto, foram apresentadas outras peças de Ortiz e do artista 

local For Omid. A exposição ficou marcada, principalmente, por um incidente memorável 

entre os funcionário do museu: o comparecimento de oficiais da polícia local, 

respondendo a uma denúncia de racismo (no caso, reverso) vindos supostamente das obras 

de Ortiz (com. pess.). 

The ABC of Racist Europe foi um workshop, realizado junto de mulheres refugiadas e os 

seus filhos, todos habitantes da cidade de Middlesbrough. Coletivamente, reformularam o 

livro infantil An ABC of Baby Patriots, através das suas experiências pessoais. Se a 

publicação vitoriana enaltecia valores imperiais sob os povos conquistados, na releitura de 

The ABC of Racist Europe assinalam-se as injustiças e a crueldade nos processos 

migratórios dessa mesma herança colonial. Ambas as publicações tinham viés didático, 

voltadas para crianças em processo de formação escolar. Daí a importância em revisitar a 

publicação original, com atenção à construção de valores e conceitos no leito da sociedade 

inglesa. 

À cada letra do alfabeto ficou reservada uma página do livro, onde foi atribuída uma frase 

e ilustrações que remetiam às cartilhas didáticas infantis. Para History Repeats Itself, as 

páginas foram transformadas em pranchas rijas, dispostas dentro de vitrines, devido à 

intenção curatorial em adaptar o formato-livro para o formato-exposição de maneira 

distinta às utilizadas anteriormente (Amado, com.pess.). Além disso, é possível acreditar 
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que a solução possa ter sido concebida a priori, ou seja, solução final física da obra 

idealizada para desempenhar sua função condutora correlacional com as outras peças da 

sala.  
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Núcleo 1  

 
Figure 31. Detalhe da exposição History Repeats Itself, mima, 2018 (esquerda) Michelle Willians 

Gamaker, “House of Woman”(2017), vídeo; (direita) Sonia Boyce, She ain’t holding them up, She’s 

Holding On (Some English Rose) (1986), pintura; (primeiro plano) Daniela Ortiz, The ABC of Racist 

Europe (2016-17). Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art 

 

Adquirida pelo mima na década de 1980, a obra de Sonia Boyce, She ain’t holding them 

up, She’s holding on (Some English Rose) (1986) foi apresentada pela primeira vez em 

2017, em The Place is Here50. Revisitada em History Repeats Itself ao lado de Michelle 

Williams Gamaker em House of Woman (2017) dialogam sobre a busca por uma 

identidade dentro de um universo dito feminino em distintas abordagens. 

																																																								
50 The Place is Here is é curada por Nick Aikens, curador do Van Abbemuseum, Eindhoven, Holanda. A exposição é uma 

continuação de The Place is Here (Nottingham Contemporary, 2017) e Thinking Back. A Montage of Black Art in Britain (Van 

Abbemuseum, 2016) 
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A primeira (Boyce) apresenta a noção de indeterminação do pertencimento, enquanto 

mulher inglesa negra, com descendência caribenha e que vê na sua história o peso da 

História do mundo. Questões de gênero e representatividade são mais exaltadas na 

segunda (Gamaker), na realização de um casting para o papel da empregada indiana da 

releitura de Black Narcissus (1939)51, convocando somente mulheres inglesas-asiáticas, 

inglesas-indianas e pessoas não binárias.  

Gamaker utilizou o alfabeto como conteúdo para o casting do seu vídeo, recurso 

semelhante à peça de Ortiz e que, como podemos notar na figura 22, estava posicionada 

de maneira em que era possível ver as duas obras em paralelo. Com isso, a curadoria 

enfatizou o posicionamento ativista das artistas. A ideia de reeducar a sociedade, a partir 

dos princípios básicos da língua é também análogo à ideia de desconstrução institucional 

apresentada pelo mima. 

 

  

																																																								
51 “Kanchi, o personagem indiano “mendigo" de Michael Powell e a adaptação de Emerica Pressburger de 1947 do romance de 

Rumer Godden, Black Narcissus (1939). Kanchi foi originalmente interpretada por uma atriz branca, que permaneceu em silêncio” 

(Legenda da obra) 
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Núcleo 2 

 
Figure 32. (primeiro plano) Daniela Ortiz, The ABC of Racist Europe (2016-17); (segundo plano) 

Daniela Ortiz, Funcionario (2017); (terceiro plano) Núria Güel Stateless by Choice (2015-16). History 

Repeats Itself, mima, 2018. Créditos Jason Hynes para Middlesbrough Institute of Modern Art. 

	

O segundo ponto de encontro aqui selecionado parte da peça de Ortiz (em primeiro plano 

na figura 34), para uma segunda peça da autora, o vídeo-documental Funcionario (2017), 

até Stateless by Choice (2015-16), da artista Nuria Güell.  

Localizadas numa posição central do espaço, as três peças dialogam entre si sobre o 

cenário da imigração europeia na atualidade. Em Funcionario, Ortiz apresenta a “natureza 

intimidadora das entrevistas de imigração e as camadas de burocracia que países europeus 

usam para deter imigrantes e refugiados” (legenda da obra). Já Güell reproduz o trajeto 

contrário: a tentativa de expatriar-se de maneira voluntária de Espanha, o seu país de 

origem. A impossibilidade da ação enreda as manifestações de controle do estado a parir 
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de lógicas que refutam direitos individuais em prol da consistência das estruturas de 

poder. 

O encontro desses três cenários (obras) demonstram a capacidade curatorial na criação de 

um discurso extra, além daqueles proporcionados pelas obras. Ou seja, existem as leituras 

individuais das obras e uma outra, aplicado na incidência entre elas. Dessa forma a 

curadoria é mais uma vez posicionada (percebe-se a voz do autor) ao mesmo tempo que 

eleva as obras nesse discurso, através da convergência dos conceitos abordados. Este é um 

exemplo de solução onde artistas e curadores unem-se a favor de um mesmo fim, 

abstendo-se do protagonismo da exposição. 
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Atividades executadas 

As atividades realizadas nessa exposição referem-se à montagem, em colaboração com a 

equipe, de acordo com instruções de Miguel Amado. Durante o processo de montagem, a 

metodologia utilizada para disposição das obras no espaço da galeria 4 (G4), implicava 

em: verificação do estado das obras selecionadas, manutenção (restauro) caso fosse 

necessário ou distribuição dessas peças no espaço, preparação para colocação e, 

finalmente, disposição nos lugares selecionados. 

O acompanhamento do trabalho do curador, nessa específica exposição, evidenciou como 

as decisões podem ser feitas in loco, ou seja, no momento em que se visualiza/experiência 

o impacto da forma física do objeto artístico no espaço expositivo e também entre as 

obras. Assim como na arquitetura e no design, o processo criativo curatorial também pode 

estruturar-se de maneira empírica. 

Figure 33. Projetos elaborados por Miguel Amado durante a montagem. Créditos da 

autora. 
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O arranjo da obra The ABC of Racist Europe nas vitrines ficaram a encargo da autora, que 

pôde reproduzir, ainda que em menor escala, esse movimento de criação a partir do 

espaço/entorno. Através das possibilidades de combinação entre os cartões (e respectivas 

frases) foram criadas narrativas de acordo com as obras que se aproximavam. 

Além disso, a presença da autora no espaço físico da montagem da exposição possibilitou 

a observação do campo prático que, somado à conhecimentos teóricos já existentes, 

desencadeou uma série de observações sobre a atividade curatorial desenvolvida no mima, 

entre as quais: 

1. A curadoria desenvolvida no mima, encontra-se dentro da área das disciplinas 

criativas, de maneira ativa, distanciando-a do espectro modernista neutro, que ainda 

permeia muitas instituições artísticas atuais. 

2. Essa curadoria aproxima-se da prática artística, dentro do estudo da estética, como 

geradora de conteúdo, narrativas, comprometimento pedagógico e social, através de 

– e aqui é onde se distanciam novamente, já que a prática artística pode ser 

essencialmente conceitual – uma apresentação final física. 

3. Ao contrário do papel que lhe é conferido pelo movimento do Curatorial Turn, não 

há uma intenção da curadoria em exceder a atividade do artista, como mostra o 

exemplo da produção da obra de Daniela Ortiz, onde a solução final foi 

desenvolvida levando em conta o diálogo entre artista e curadoria.  

4. Entende-se o curador como profissional de produção e pós-produção, que conecta 

obra de arte e público, não somente no momento em que o público “assiste” as 

peças em uma exposição, mas também estimulando a presença dessa audiência em 
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outros momentos da produção artística (processos colaborativos quanto à produção 

das obras, como em The ABC of Racist Europe, ou curatorial, como em Localism)  

5. Existe, portanto, uma intenção em relacionar práticas de maneira horizontal, 

sobressaindo outro agente, no caso, a comunidade de Middlesbrough e região. 
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5.3. Middlesbrough Collection  

 

Figure 34. Recorte da planta baixa do piso térreo do museu. Em destaque, a galeria 1 (G1) onde 

aconteceu a exposição Middlesbrough Collection, mima, 2018. Crédito Middlesbrough Institute of 

Modern Art. 

	

G1
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Figure 35. Middlesbrough Collection, mima, 2018. Crédito Middlesbrough Institute of Modern Art. 

Créditos Judy Hume para Middlesbrough Institute of Modern Art.  

 

Figure 36. Middlesbrough Collection, mima, 2018. Créditos Beatriz Alcantara. 
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Figure 37. Vitrines com cerâmica e ourivesaria da coleção. Middlesbrough Collection, mima, 2018. 

Créditos Beatriz Alcantara. 

	
Figure 38. Middlesbrough Collection, mima, 2018. Créditos Beatriz Alcantara. 
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Figure 39. Middlesbrough Collection, mima, 2018. Créditos Beatriz Alcantara. 

	

A exposição permanente do museu teve a sua abertura em 2017, na celebração do décimo 

aniversário da instituição, apresentando uma parte bastante heterogênea do seu acervo, 

entre pinturas, gravura, orivezaria, cerâmicas e instalações. Em 2018, uma segunda sala 

foi reservada à coleção, ampliando o número de obras expostas. Ainda destacando a 

diversidade do conjunto de obras organizado pela instituição, a nova exposição 

concentrou-se num discurso inclusivo, crítico, que pretendia romper com as barreiras 

modernistas da arquitetura do museu. 

Assim como em History Repeats Itself, a exposição configura-se através de focos de 

atenção, espaços onde várias obras se encontram criando discussões entre elas e 

potencializando as interpretações individuais dessas peças. Middlesbrough Collection é 

contudo, uma exposição que utiliza de estratégias expográficas mais arrojadas e soluções 

sistemáticas (por exemplo espaços reservados para seleções periódicas de obras, ao 

contrário do modelo final definitivo), já que trata-se de exposição de longa duração. A 



Relatório de Estágio no Middlesbrough Institute Of Modern Art (mima) 

 

93	

seguir destacaremos alguns exemplos concretos de aplicação dessas estratégias para 

concentração de discursos. 
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Golden Frames 

 
Figure 40. Parede Golden Frames em Middlesbrough Collection, mima, 2018. Créditos Beatriz Alcantara. 

	

O painel referenciado como Golden Frames, foi um ousado recurso expositivo, que exigiu 

grande mobilização da equipe de montagem e de seus equipamentos. Uma composição que 

remetia aos grandes salões de arte do final do século XIX, tomou forma na parede de 

grandes dimensões localizada na primeira galeria do piso térreo. 

Foram selecionadas pinturas de amplas proporções, que retratavam paisagens, cenários 

bucólicos (landscapes e seascapes), cotidiano do períodos clássicos e retratos. A decisão 

curatorial em apresentá-las provém de três pontos principais: a descaracterização do 

“templo” modernista da galeria; a ativação de um acervo esquecido que reflete também uma 

história negligenciada pelo discurso modernista; a experiência do visitante, dada no 

confronto das pinturas Golden Frames com as gravuras e outros suportes menos “clássicos” 

da coleção.  
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Laurence Stephen Lowry & Lubaina Himid 

 
Figure 41. (esquerda) Obras de Laurence Stephen Lowry; (direita) Fishing (1987), Lubaina Himid. 

Middlesbrough Collection, mima, 2018; Créditos Beatriz Alcantara. 

	

	
Figure 42. Obras de Laurence Stephen Lowry, incluindo The Old Town and St Hilda’s Church 

Middlesbrough (1959). Créditos Judy Hume para Middlesbrough Institute of Modern Art. 
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Outro momento importante da exposição concentra-se no contraste entre Fishing (1987), 

de Lubaina Himid, e gravuras de Laurence Stephen Lowry, incluindo The Old Town and 

St Hilda’s Church Middlesbrough (1959), uma famosa representação do cenário urbano 

da cidade de Middlesbrough em uma época de reconhecida estabilidade econômica na 

região. 

Himid é uma artista nascida na Tanzânia em 1954, professora e gestora do projeto Making 

History Visible52 e vencedora do Turner Prize em 2017. A obra exposta retrata uma 

mulher, negra, carregando peixes e andando sob as águas, numa alusão à potencialidade 

da mulher e às “tarefas mundanas e a criação da vida social” (legenda da exposição). 

Muitos outros simbolismos cristãos e de tradições africanas podem ser identificados, 

																																																								
52 https://makinghistoriesvisible.com/about/  

Figure 43. Fishing (1987), Lubaina Himid. Créditos Beatriz Alcantara. 
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muito embora o maior simbolismo seja a própria presença da obra no museu. A imagem 

da mulher negra, num espaço historicamente ocupado por homens brancos, significa na 

sua essência a transgressão de uma suposta ordem social. Como forma de destacar ainda 

mais essa transgressão, a obra de Himid é exposta ao lado de gravuras de Lowry, pintor 

inglês famoso por retratar o cenário industrial do nordeste do Reino Unido durante a 

primeira metade do século XX. Assim, a disposição das peças propõe uma reflexão sobre 

as representações dentro das instituições de arte e sobre o apagamento histórico da 

contribuição dos afrodescendentes não somente no cenário artístico como na própria 

construção social.   
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Outros exemplos de assuntos levantados pela curadoria, merecem ser destacados, como a 

obra exposta vinculada ao Círculo de William Turner – assinada com seu nome mas 

questionada sobre sua autoria – discutia conceitos de originalidade, processos de 

legitimação de obras de arte e a quem esta oficialização interessa; ou o projeto da artista 

Katie Schwab em diálogo com as cartas de Paulo Brusky presentes no acervo, que enviou 

as suas obras por correio para o mima, permitindo uma discussão sobre processos, 

burocracias e controle institucional, além recontextualizar o conceito inicial de Brusky;  

  



Relatório de Estágio no Middlesbrough Institute Of Modern Art (mima) 

 

99	

Atividades executadas 

Para entendermos essa participação é preciso considerar o projeto das Golden Frames e o 

seu enquadramento. O plano arrojado exigia uma logística elaborada, um planejamento 

prévio com instruções gráficas para a afixação das peças.  

O layout definido foi construído pela autora em colaboração com Miguel Amado. Já o 

método para a montagem foi elaborado pela autora em diálogo com a equipe técnica 

responsável. O projeto gráfico precedente possibilitou que a montagem acontecesse em 

tempo hábil descentralizando as decisões dos curadores e conferindo tempo para e 

execução de outras tarefas. 

O desenvolvimento foi realizado através de uma pesquisa anterior, reconhecimento do 

acervo, levantamento das medidas das obras, projeção em escala, montagem e ajustes. 

Durante a montagem, aconteceram mudanças causadas por imprevistos técnicos que 

rapidamente tiveram de ser contornados mediante a adaptação da composição definida. 

Dessa forma, a exposição serviu principalmente no que se refere o acompanhamento das 

negociações entre o curador e a equipe técnica, mostrando ser esse um importante 

momento da produção expositiva. 
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Figure 44. Composição da evolução do projeto Golden Frames. Créditos Beatriz Alcantara. 
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Figure 46. (esquerda) Projeto Golden Frames. Créditos Beatriz Alcantara. 

	Figure 45. (direita) Execução da montagem dos Golden Frames. Créditos da autora. 
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6. Considerações Finais 

O trabalho desenvolvido por Alistair Hudson no mima foi uma importante experiência em 

escala institucional, que buscou posicionar o museu de forma a atender sua 

responsabilidade enquanto instituição pública, como ferramenta direcionada à sociedade e 

através da mesma.  

É importante no entanto, notar que o próprio mima apresentava aspectos problemáticos 

em sua atuação. Enquanto mantinha um discurso inclusivo e ações junto à comunidade, o 

museu, de fato, era pouco representativo no que cabia a situação demográfica e até 

política da região. Apesar das ações junto aos centros de apoio à imigração e refugiados, o 

corpo de funcionário vinculados efetivamente ao museu era composto quase 

exclusivamente por ingleses caucasianos, uma maioria mulheres e cargos de liderança 

ocupados por homens. Durante o período do estágio, os únicos funcionários de 

nacionalidades diferenciadas dos demais eram o curador sênior, Miguel Amado, e a 

presente autora. 

No decorrer do estágio, a questão que envolve instituições de arte com um perfil de 

trabalhadores destoante de seu público foi levantada em diversas conversas entre a equipe 

de curadoria e até palestras com artistas e convidados (mima6, 2018). Esses debates 

revelaram que o tema mostra-se não somente relevante, como é destaque no panorama 

institucional artístico contemporâneo do Reino Unido. O assunto, no entanto, aparece 

muitas vezes através de um fio condutor que pode ser facilmente apropriado por lógicas 

de mercado ao invés de persuadi-lo a favor de suas causas (como querem as premissas da 

Arte Útil e do Museu 3.0, por exemplo). Quando essas instituições perguntam-se sobre 

“qual o caminho para a diversificação do público dos museus”, o que acontece, 
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efetivamente, é um movimento de expansão das fronteiras institucionais tais como são, 

faltando, na maioria das vezes, a sugestão de uma alteração estrutural, que levaria a uma 

instituição verdadeiramente diversificada. Assim, ainda que exista um movimento de 

desconstrução do conteúdo vigente apresentado dentro dos museus de arte do Reino 

Unido, o foco é quase sempre a apresentação de números mais eficientes para patronos e 

financiadores desses espaços. Isso reflete o assunto já observado nos capítulos iniciais 

desse relatório, onde mudanças no discurso artístico, curatorial, educacional e mesmo 

institucional, estão constantemente sob prova de submissão aos interesses das estruturas 

políticas e econômicas em voga, seja através da ampliação dos limites de atuação dessas 

estruturas, ou como um serviço que agrega valor à marcas, corporações e indivíduos. 

Entendendo que o organismo institucional/museológico é um complexo resultado de 

percursos históricos que refletem e são refletidos pela sociedade ao qual atende, não cabe 

ao presente relatório um aprofundamento do assunto com sugestões de alternativas para 

um cenário mais inclusivo. Quer-se, contudo, atentar à dificuldade em produzir um 

pensamento essencialmente autocrítico a partir de estruturas fechadas, homogêneas e, 

portanto, inflexíveis, que atendem apenas um perfil de produtores e gestores do 

ecossistema das artes, enquanto apropriam-se dos movimentos minoritários e 

mercantilizam suas ações. 
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7. Conclusão 

A experiência de cindo meses de estágio no Middlesbrough Institute of Modern Art 

consistiu um importante processo de iniciação dentro do universo institucional artístico, 

essencial para a formação profissional e acadêmica da autora. O aprendizado serviu como 

uma despertar para as ordens práticas da área, ou seja, o reconhecimento da instituição 

como um espaço onde projetos assumem formas reais (ideias transformam-se em ação) 

através de múltiplos profissionais em negociação entre suas práticas. Somente de maneira 

participativa (ativa) foi possível identificar quem são esses profissionais, quais suas 

funções e importância, bem como reconhecer etapas e metodologias gerais do 

funcionamento institucional. Assim, o estágio se mostra uma maneira do profissional que 

aspira uma carreira dentro do contexto artístico entender e enquadrar-se no maquinário 

institucional.   

Particularmente no mima, o posicionamento autocrítico da instituição permitiu uma 

contextualização também crítica desse setor como um todo. Para além do conhecimento 

empírico adquirido, fica também o desejo em questionar as estruturas existentes, tal como 

apontada ao longo do relatório: hegemônica, bilateral, desigual, anacrônica, não 

representativa, opressora e corporativa. A experiência no mima semeia a possibilidade de 

um pensar e agir artístico outro, conectado aos assuntos e urgências de seu tempo junto à 

instituições e agentes que compartilhem de ideais mais humanitários, ativistas, 

representativos, experimentais e engajados a âmbito politico e social. 
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Relatório 

Quanto à execução do presente relatório e seu anexo, esta permitiu uma análise de um 

cenário direcionado dentro dos estudos curatoriais, tratamento dos dados coletados 

durante o percurso do estágio e desenvolvimento de um material autoral, estimulando a 

produção acadêmica e gerando um conteúdo relevante para o campo de estudo em 

questão. Este levantamento revelou uma série de movimentos que há muito já vem 

discutindo a atuação das instituições em sua relação com as artes e com artistas – ações 

precursoras à Crítica Institucional até recentes desdobramentos da mesma – e tentou 

posicioná-los dentro da contemporaneidade, considerando as camadas adquiridas nas 

relações entre práticas e contextos políticos, econômicos e culturais.  

Entre os pontos abordados, podemos destacar a reflexão sobre o papel da curadoria em 

sua relação com a prática artística: o conflito atual entre elas reflete, entre outras questões, 

a recente incorporação da curadoria em um circuito corporativo das instituições e do 

mercado de arte contemporâneo. Esse movimento – que já havia anteriormente atuado 

sobre as práticas artísticas – resulta na substituição do papel de destaque do artista para o 

curador, este último muitas vezes trabalhando a favor de uma instituição ou ainda de um 

pensamento institucional. Acreditando que as duas práticas têm papeis distintos dentro 

desse universo e que o verdadeiro conflito deva existir contra a sistematização do aparato 

artístico (arte e exposições em sua relação com um público, voltados aos interesses de 

grupos específicos), conclui-se que é necessário considerar atuações mais horizontais e 

transdisciplinares que favoreçam a troca entre autores/profissionais, rumo a novas 

possibilidades de práticas institucionais.  
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Outra importante consideração debruça-se sobre o desenvolvimento de uma rede de apoio 

entre artistas e instituições que estimulem o pensamento autocritico, revendo seus 

objetivos, metodologias e princípios. A pesquisa aqui desenvolvida revelou a existência 

de diversas ações (museus, coletivos de arte, galerias e organizações) conectadas de forma 

global e que trabalham nesse sentido, sendo o próprio mima um representante desse 

“movimento”.  Identifica-se, entretanto, que estes grupos estão muito ligados à produção 

de conteúdos diversificados ou direcionados à determinadas questões  – e estas sim podem 

ser desenvolvidas de maneira ativa participativa e interessantes às camadas menos 

privilegiadas da sociedade –  enquanto a própria estrutura institucional/museológica 

continua a funcionar de maneira muito pouco inclusiva e, quando não, excludente.  

Assim, conclui-se que a instituição de arte é um espaço onde as interações humanas são 

postas à prova, não somente na essencial função de comunicar e interagir com seu 

público, mas também entre seus funcionários e colaboradores. Sendo a instituição em si, 

um meio que deveria agir a partir do sentido epistemológico do conteúdo com que 

trabalha – a prática artística – mais do que dinamização do conteúdo apresentado, as 

instituições de arte devem estar atentas à possibilidade de atuar de maneira crítica em seu 

alicerce, incluindo (de forma remunerada) e apoiando a formação de profissionais das 

camadas minoritárias da sociedade. Essas iniciativas poderiam transformar não só a 

experiência do público, mas a comunidade de forma efetiva através de empregos e novas 

perspectivas na construção artística. 

Finalmente, o último capítulo do relatório descreve as atividades executadas durante o 

estágio, e consistiu um trabalho que une as áreas de conhecimento da autora e estimula a 

análise crítica, como sugere o campo da crítica de arte. Este foi um importante momento 
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da assimilação dos significado dos objetos de estudo (obras e exposições com participação 

da autora) e também de criação de conteúdo, sendo que é preciso considerar as 

interpretações apresentadas quase sempre como subjetivas e vinculadas às experiências 

pessoais daquela que as descreve. 

 

Caminhos Futuros 

Considerando os diversos pontos acima mencionados, é da vontade e intenção da autora 

expandir o campo de estudo da autocritica institucional em sua forma prática, ou seja, 

pensando em como desenvolve-se atualmente, querendo com isso buscar um 

aprofundamento do assunto e ampliar as possibilidades e atuações nesse sentido. A 

descrição dos caminhos que possam vir a ser abordados, servem como temas gerais para 

possíveis linhas de pesquisas, projetos acadêmicos ou até ações institucionais, variante 

oportunidade, logística e até melhor enquadramento do assunto à prática da autora. São 

eles: 

1. Identificação e análise de instituições de arte que considerem a autocritica 

institucional em seu discurso, a transdisciplinaridade em sua atuação e o 

engajamento social como meta. Partindo do pressuposto que diferentes contextos 

estimulam diferentes atuações, a proposta consiste em coletar exemplos globais de 

instituições que, ativas atualmente, considerem as premissas acima descritas. Este  

tópico parte do ponto de vista da instituição e quer considerar principalmente as 

particularidades de seus contextos externos e soluções encontradas para contornar 

os problemas trazidos pelo corporativismo a que a arte está incorporado. Questões 
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relevantes ao assunto podem ser: qual o método de organização e suportes 

(públicos, privados, comerciais, etc.), essas instituições estão submetidas? Quais 

ações a nível institucional podem garantir a sobrevivência da produção artística 

socialmente engajada, amparando-a das pressões de mercado? É possível 

reproduzir ou adaptar diferentes projetos em escala global com igual ou 

equivalente potencialidade? Como garantir que instituições consigam agir de 

maneira horizontal, transdisciplinar e experimental dentro dos diferentes contextos 

políticos e econômicos e como elas poderiam se sustentar dentro dessa premissas? 

Trata-se portanto, de um amplo tema analítico, baseado na seleção de casos de 

estudos diversos, pesquisa quantitativa além do reconhecimento contexto político 

e cultural dessas regiões. 

2. O cenário da autocritica institucional em países fora do eixo hegemônico 

econômico/cultural, como é o caso de Brasil e Portugal. Trata-se de um recorte do 

tópico anterior, assumindo as questões acima referidas e direcionando-as a um eixo 

onde as estruturas artísticas públicas são menos solidificadas e, portanto, contam com 

um cenário ainda mais desigual – atuação apenas de determinadas classes – e 

estigmatizado – produção artística é vista como fetiche e explorada por outros países, 

enquanto é internamente desvalorizada. Quer-se com isso valorizar e visibilizar 

iniciativas e métodos de produção desses países que, por não contarem com suporte 

público ideal, precisam buscar alternativas flexíveis ao mercado para viabilização de 

projetos artísticos e exposições engajadas e experimentais. 
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3. A linguagem curatorial (resumidamente seleção, displays e interpretação) 

enquanto media/medium pra ações política, sociais e cívicas. Assumindo que o 

momento de apresentação das obras é aquele onde a mesma atinge seu significado 

máximo (contato com o público), seja no espaço físico de uma galeria ou em 

cenários abertos públicos, como a curadoria pode exercer o papel de produtor 

ativista, dentro do sistema institucional artístico contemporâneo? Nesse sentido, 

seriam questionadas quais ações já existem, quais resultados práticos obtidos por 

essas ações (produto pretendido, produto final, recepção do público e outros 

desdobramentos) e como acontece a troca da curadoria com outros profissionais da 

área (artistas, designer, produtores, etc.). Seriam considerados conceitos 

participativos e transdisciplinares e métodos de concepção baseados no 

pensamento artístico, experimental, crítico e estético sob a perspectiva do 

profissional da curadoria. 
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