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RESUMO 

 

MANTOVANI, Bianca de Andrade. Ateliê397: um olhar da museologia sobre 

memória e arquivo de espaços independentes de arte. 383 f. Dissertação (Mestrado) 

– Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São 

Paulo. 2021. 

 

A presente dissertação trata da memória de espaços independentes de arte 

contemporânea, tendo como objeto de estudo o Ateliê397. Parte-se da hipótese de que 

tais espaços tiveram papel importante para a renovação das teorias museológicas, em 

especial a Nova Museologia e a Museologia Crítica. A pesquisa inicia-se com a 

caracterização dos locais de arte e cultura autônomos, que prezam pela autogestão, 

liberdade de programação e pensamento crítico, para em seguida apresentar uma breve 

história do Ateliê397, construída a partir de entrevistas e da análise da documentação 

acumulada ao longo de sua trajetória. O levantamento realizado identificou a existência 

de extensa documentação, de diversas tipologias, produzida pelo 397 ao longo de seus 

18 anos de existência, que necessita ganhar destino de arquivo para que a história 

desse espaço independente possa ser preservada. Diante disso, essa dissertação visa 

contribuir para a salvaguarda da memória do Ateliê397 por meio de um projeto de 

repositório digital, utilizando a plataforma gratuita Tainacan, software de código aberto 

e uso gratuito, voltada para o gerenciamento de dados de instituições culturais. 

Denominado de Projeto Arquivo Ateliê397, esse projeto tem como fim a elaboração 

de um banco de dados que permita realizar o cruzamento de informações, valendo-se 

dos recursos tecnológicos disponíveis, de forma adequada às exigências e aos desafios 

colocados por um arquivo de arte contemporânea hoje. A dissertação ressalta, por fim, 

a importância do Ateliê397 para a cena artística contemporânea, oferecendo, ao mesmo 

tempo, reflexões e ferramentas práticas que podem contribuir para a preservação de 

sua memória. 

 

Palavras-chave: Ateliê397; Arte Contemporânea; Espaços Independentes de Arte; 

Arquivo; Repositório Digital. 

 

  



ABSTRACT 

 

MANTOVANI, Bianca de Andrade. Ateliê397: a museological look at the memory and 

archive of artist-run spaces. 383 f. Dissertation (master degree) – Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo. 2021. 

 

This dissertation focuses on the memory of artist-run spaces of contemporary art and 

has as its object of study Ateliê397. It is assumed that such spaces had a crucial role in 

renewing museological theories, in particular, New Museology and Critical Museology. 

We set off by characterizing autonomous places of art and culture that value self-

management, freedom of program, and critical thinking; then, we present a brief history 

of Ateliê397, based on interviews and the analysis of documents accumulated 

throughout its history. Through this survey, we identified the existence of an extensive 

and varied documentation, which was produced by Ateliê397 during its 18 years of 

existence, since it was created in 2003. Such documentation should now have an archive 

destination, so that the history of this artist-run space may be preserved. In this context, 

we could contribute to preserving the memory of Ateliê397 in a digital repository project 

through this study, by using the platform Tainacan, an open source, free software aimed 

at managing data from cultural institutions. Called Projeto Arquivo Ateliê397, this 

project aims at creating a database, which enables information crossing by using the 

available technological resources according to the demands and challenges faced by a 

contemporary art archive today. The dissertation highlights the relevance of Ateliê397 in 

the contemporary art scene, by offering, at the same time, reflections, and practical tools, 

which may contribute to the preservation of its memory. 

 

Keywords: Ateliê397; Contemporary Art; Artist-run Spaces of Art; Archive; Digital 

Repository.  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Peso líquido, de Patrícia Pisanelli, Ateliê397, 2004 .................................... 91 

Figura 2 – Voo, de Vanderlei Lopes, Ateliê397, 2004 .................................................. 91 

Figura 3 – Miolo de quadra, Tatiana Ferraz, Ateliê397, 2004 ...................................... 92 

Figura 4 – Poltrona 42, de Daniel Trench e Edu Marin, Ateliê397, 2005 ..................... 93 

Figura 5 – Intervenção de Andrea Cavagnaro, Ateliê397, 2005 .................................. 93 

Figura 6 – Pintura de cavalete, de Antonio Malta, Ateliê397, 2006 ............................. 95 

Figura 7 – Aula de plástica, de Rubens do Espírito Santo, Ateliê397, 2006................ 95 

Figura 8 – Da insanidade à salvação, de Bruno Sipavicius, Ateliê397, 2007 .............. 96 

Figura 9 – Pronto, de Chico Togni, Bruno Palazzo, Artrockbureau e Tiago Alem, 

Ateliê397, 2007 ............................................................................................................... 96 

Figura 10 – Equal, de Daniel Steegmann, Ateliê397, 2008 .......................................... 97 

Figura 11 – Inverso, de Mariane Abakerli e Karen Kabbani, Ateliê397, 2008 ............. 97 

Figura 12 – Nada mais, de Fábio Tremonte, Ateliê397, 2009 ...................................... 99 

Figura 13 – Piscinas e papeluchos, de Camila Alvite e Diogo de Moraes, Ateliê397, 2009

 ........................................................................................................................................ 99 

Figura 14 – Surpraise #1, Ateliê397, 2010 ................................................................. 103 

Figura 15 – Exposição REC><GRU: ida e volta, Ateliê397, 2021 ............................. 105 

Figura 16 – Publicação da exposição REC><GRU: ida e volta, Edições397, 2010 .. 105 

Figura 17 – A quatro graus do Equador, Ateliê397, 2011 .......................................... 109 

Figura 18 – Projeto corredor, de Pedro Varela, Ateliê397, 2011 ............................... 109 

Figura 19 – Divulgação Surpraise II, Ateliê397, 2012 ................................................ 114 

Figura 20 – Espaços Independentes – a alma é o segredo do negócio, Funarte, 2012

 ...................................................................................................................................... 114 

Figura 21 – Catálogo da exposição Espaços Independentes – a alma é o segredo do 

negócio, Funarte, 2012 ................................................................................................ 114 

Figura 22 – Onde o rio acaba, Ateliê397, 2013 .......................................................... 119 

Figura 23 – Como pintar picos nevados, de Laura Andreato, Ateliê397, 2013 ......... 119 



Figura 24 – A volta grande que o mundo dá: vila madalena, friburgo, xingu, de Edu 

Marin, Ateliê397, 2014.................................................................................................. 122 

Figura 25 – Surpraise: Não vai para Miami, bitch!, Ateliê397, 2014 .......................... 122 

Figura 26 – Alastramento, aproximações possíveis Belém x São Paulo, Ateliê397, 2015

 ...................................................................................................................................... 126 

Figura 27 – Faça aqui, de Ana Luiza Dias Batista, Ateliê397, 2015 .......................... 126 

Figura 28 – Dirty Looks NYC, Ateliê397, 2015 ........................................................... 127 

Figura 29 – Praça da República, de Rodrigo Andrade, Ateliê397, 2015 ................... 127 

Figura 30 – Ateliê397 2010-2015 – O único que vai até o chão, Ateliê397, 2016 ..... 130 

Figura 31 – Ateliê397 2010-2015 – O único que vai até o chão, Ateliê397, 2016 ..... 130 

Figura 32 – Nova facha do Ateliê397, à rua Gonzaga Duque, 148, Vila Anglo ......... 136 

Figura 33 – À noite, o mundo se divide em dois, de Jaime Lauriano e Raphael Escobar, 

Ateliê397, 2017 ............................................................................................................. 136 

Figura 34 – Que barra!, Ateliê397, 2018 ..................................................................... 137 

Figura 35 – Que barra!, Ateliê397, 2018 ..................................................................... 137 

Figura 36 – Vozes Agudas, Ateliê397, 2018 ............................................................... 137 

Figura 37 – Estamos muito abertos, festa de abertura do Galpão397, Ateliê397, 2019

 ...................................................................................................................................... 143 

Figura 38 – Galpão397, Ateliê397, 2019 .................................................................... 144 

Figura 39 – Campanha “Proteja o Ateliê397”, no início de 2020 ............................... 152 

Figura 40 – Aviso oficial do Ateliê397 para suspensão das atividades em decorrência 

da pandemia, 2020 ....................................................................................................... 152 

Figura 41 – Mudança do Ateliê397 para uma casa menor no bairro da Vila Anglo, 2020

 ...................................................................................................................................... 152 

Figura 42 – Fluxograma das atividades para a criação do Projeto Arquivo Ateliê397

 ...................................................................................................................................... 168 

Figura 43 – Recorte da planilha de atividades do Ateliê397 ...................................... 169 

Figura 44 – Pasta digital criada para organizar os primeiros documentos coletados 170 

Figura 45 – Exemplo de pastas organizadas com as exposições do Ateliê397 (2017-

2020) ............................................................................................................................. 172 



Figura 46 – Exemplo de pasta com documentação da exposição “À noite, o mundo se 

divide em dois”.............................................................................................................. 173 

Figura 47 – Página inicial do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 no Tainacan ..... 174 

Figura 48 – Metadados do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 .............................. 175 

Figura 49 – Filtros do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 ...................................... 176 

Figura 50 – Campo para busca ativa no Projeto Arquivo Ateliê397........................... 177 

Figura 51 – Filtros com lista de itens .......................................................................... 177 

Figura 52 – Coleções do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 com seus itens ....... 178 

Figura 53 – Itens selecionados com o filtro Vozes Agudas ........................................ 179 

Figura 54 – Itens selecionados com a combinação dos filtros “Cursos” e “2017” ..... 180 

Figura 55 – Podcast do grupo Vozes Agudas inserido no repositório Projeto Arquivo 

Ateliê397 ....................................................................................................................... 181 

Figura 56 – Página inicial publicada do Projeto Arquivo Ateliê397 ............................ 182 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Iniciativas independentes na América Latina .............................................. 45 

Tabela 2 – Espaços independentes em São Paulo ...................................................... 67 

Tabela 3 – Atividades do Ateliê397 – 2004 ................................................................... 92 

Tabela 4 – Atividades do Ateliê397 – 2005 ................................................................... 93 

Tabela 5 – Atividades do Ateliê397 – 2006 ................................................................... 94 

Tabela 6 – Atividades do Ateliê397 – 2007 ................................................................... 96 

Tabela 7 – Atividades do Ateliê397 – 2008 ................................................................... 97 

Tabela 8 – Atividades do Ateliê397 – 2009 ................................................................... 98 

Tabela 9 – Atividades do Ateliê397 – 2010 ................................................................. 105 

Tabela 10 – Atividades do Ateliê397 – 2011 ............................................................... 107 

Tabela 11 – Atividades do Ateliê397 – 2012 ............................................................... 111 

Tabela 12 – Atividades do Ateliê397 – 2013 ............................................................... 116 

Tabela 13 – Atividades do Ateliê397 – 2014 ............................................................... 120 

Tabela 14 – Atividades do Ateliê397 – 2015 ............................................................... 124 

Tabela 15 – Atividades do Ateliê397 – 2016 ............................................................... 128 

Tabela 16 – Atividades do Ateliê397 – 2017 ............................................................... 133 

Tabela 17 – Atividades do Ateliê397 – 2018 ............................................................... 138 

Tabela 18 – Atividades do Ateliê397 – 2019 ............................................................... 145 

Tabela 19 – Atividades do Ateliê397 – 2020 ............................................................... 149 

Tabela 20 – Exemplo de ficha catalográfica das atividades ....................................... 170 

Tabela 21 – Palavras-chave do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 ...................... 179 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

CAM Clube dos Artistas Modernos 

CCSP Centro Cultural São Paulo 

JAC Jovem Arte Contemporânea 

MAC USP Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 

MAM Museu de Arte Moderna 

MASP Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 

MIS Museu da Imagem e do Som 

 

  



SUMÁRIO 

 

 

Introdução ..................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1 – Espaços independentes de arte contemporânea: entre a autonomia 

e a institucionalização ................................................................................................. 23 

1.1 São Paulo como lugar de cultura ......................................................................... 24 

1.2 Espaços independentes como possibilidade de atuação .................................... 28 

1.2.1 Espaços independentes, autônomos, alternativos? Reflexões sobre a 

nomenclatura ........................................................................................................... 29 

1.2.2 Características dos espaços independentes de arte contemporânea .......... 35 

1.2.2.1 Autogestão .............................................................................................. 45 

1.2.2.2 Experimentalismo .................................................................................... 49 

1.2.3 Antecessores: os coletivos de artistas .......................................................... 52 

1.3 Outros agentes do mesmo campo ....................................................................... 57 

1.3.1 O sistema das artes e suas margens ............................................................ 58 

1.3.2 Instituições museológicas em São Paulo ...................................................... 62 

1.3.3 A cena independente paulistana ................................................................... 66 

1.4 Aproximações entre os espaços independentes e as teorias museológicas ...... 72 

1.4.2 Nova Museologia e Museologia Crítica ......................................................... 76 

1.4.3 A prática na teoria: ecos da atuação dos espaços independentes nas teorias 

museológicas .......................................................................................................... 80 

CAPÍTULO 2 – Ateliê 397: contar sua história, preservar sua memória ................ 86 

2.1 “O que nos unia era o corredor”: 2003-2010 ....................................................... 88 

2.2 “O único que vai até o chão”: 2010-2016 ........................................................... 100 

2.3 Formas de ocupar um galpão: 2016-2020 ......................................................... 130 

2.4 Desafios de um espaço que insiste: pós-2020 .................................................. 153 



CAPÍTULO 3 – Arquivo como encruzilhada: uma proposta para o arquivo do Ateliê 

397 ................................................................................................................................ 156 

3.1. Arquivo-encruzilhada: ponderações sobre arquivos no século XXI ................. 159 

3.2 Curadoria de arquivo: o Projeto Arquivo Ateliê397 ............................................ 164 

Considerações finais ................................................................................................. 184 

Bibliografia .................................................................................................................. 189 

Anexos ......................................................................................................................... 201 

Anexo 1 – Entrevista com a curadora Carollina Lauriano ....................................... 201 

Anexo 2 – Entrevista com o artista Marcelo Amorim ............................................... 213 

Anexo 3 – Entrevista com o artista Rafael Campos Rocha ..................................... 231 

Anexo 4 – Entrevista com o artista Raphael Escobar.............................................. 243 

Anexo 5 – Entrevista com o artista Sergio Pinzón ................................................... 258 

Anexo 6 – Entrevista com a artista Silvia Jábali ...................................................... 272 

Anexo 7 – Entrevista com a gestora Tania Rivitti .................................................... 281 

Anexo 8 – Entrevista com a curadora Thais Rivitti .................................................. 298 

Anexo 9 – Tabela com as atividades do Ateliê397 (2003-2020) ............................. 318 

Anexo 10 – Levantamento de arquivos de espaços independentes ....................... 378 

 



17 
 

Introdução 

 

Se houvesse 
um museu 

de momentos 
 

um inventário 
de instantes 

 
um monumento 

para eventos 
que nunca aconteceram 

 
se houvesse 

um arquivo 
de agoras 

 
um catálogo 

de acasos 
 

que guardasse por exemplo 
o dia em que te vi atravessar a rua 

com teu vestido mais veloz 
 

se houvesse 
um acervo de acidentes 

 
um herbário 
de esperas 

 
um zoológico 

de ferozes alegrias 
 

se houvesse 
um depósito 
de detalhes 

 
um álbum 

de fotografias 

nunca tiradas1 
 

 Para dissertar sobre a memória2 e o arquivo de um espaço independente de arte 

contemporânea, propomos, como introdução a esta pesquisa de mestrado, a leitura do 

poema “Museu”, da escritora mineira Ana Martins Marques, e as considerações 

suscitadas a partir dele. Uma breve análise do poema nos indica a impossibilidade de 

arquivar, catalogar, registrar o todo, afirmando o desejo de que o museu seja composto 

também por outros acontecimentos e sentimentos, que nos parecem menores, 

cotidianos, difusos e, portanto, difíceis de serem arquivados. Os versos aliam-se à 

vontade que muitas vezes manifestamos de arquivar todos os momentos e todas as 

                                                 
1 MARQUES, 2015. p. 87-88. 
2 Nos valemos dos textos de Ulpiano T. Bezerra de Meneses (1992) e Jacques Le Goff (2013) 
para entender os conceitos de memória e história e utilizá-los ao longo da dissertação.  
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práticas, no entanto, sabemos que é preciso fazer escolhas. Um “arquivo de agoras” 

não é passível de realização e um “catálogo de acasos”, que registre as surpresas e o 

inesperado, tampouco. 

 Tais reflexões, suscitadas pela leitura de “Museu”, acompanharam a realização 

desta dissertação. Como dar destino de arquivo àquilo que, por vezes, é visto como 

banal ou efêmero? Como armazenar os documentos de um lugar que tem sua atuação 

marcada em muitos momentos pela instabilidade e pela ausência de condições básicas 

de existência, tais como equipe, recursos, entre outras? Tais indagações permeiam o 

trabalho aqui apresentado, que visa investigar a memória do espaço independente de 

arte contemporânea sediado em São Paulo, Ateliê397, e propor a organização de um 

arquivo que possa preservar seus documentos. 

 Inicio esse percurso compartilhando o modo como me aproximei desse objeto 

de estudo e minhas principais motivações para escolhê-lo como tema de mestrado. 

Entrei em contato com o Ateliê397 em 2017, quando a equipe de gestão, que se 

encontrava sem apoio de editais públicos para o financiamento de suas atividades, 

planejava organizar um financiamento coletivo a fim de arrecadar fundos e garantir a 

sobrevivência do espaço no ano seguinte. Sessenta mil reais era a quantia desejada, 

obtida após um grande esforço envolvendo diversas pessoas. Minha primeira impressão 

dessa experiência foi a de que um espaço independente de arte contemporânea se 

mantém pela força de ações coletivas, pois, entre a concepção do projeto de 

arrecadação de fundos e a efetivação das doações, mais de 300 pessoas estiveram 

envolvidas no processo. Após essa primeira aproximação, passei a atuar 

voluntariamente na programação e, durante um ano, colaborei na gestão do Ateliê397. 

  Contribuir para a manutenção de um projeto independente me fez entender as 

suas dinâmicas internas e perceber o quão necessários são esses locais de cultura para 

a cidade, o que motivou meu interesse pela preservação de sua memória. Sempre havia 

dificuldade em encontrar arquivos com dados sobre as atividades pregressas. Tudo 

parecia um pouco disperso, as informações eram ora arquivadas no site, ora em HDs 

externos, estando, muitas vezes, preservadas apenas nas redes sociais. Havia casos 

em que as informações sequer chegavam a ser arquivadas, ficando somente na 

lembrança dos envolvidos. O trabalho de garimpo necessário, sempre que buscávamos 

alguma informação, despertou meu interesse em sistematizar os dados disponíveis. 

Diante de tais inquietações e após algumas conversas com Thais Rivitti, 

curadora e gestora do Ateliê na época, decidi organizar um projeto de mestrado 

acadêmico que pudesse investigar a memória e o arquivo do Ateliê397 com o objetivo 

de produzir uma reflexão sobre o que constitui esse arquivo e como a Nova Museologia 

e a Museologia Crítica poderiam contribuir para pensar sobre espaços dessa natureza. 
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Refletir sobre o que constitui o arquivo de um espaço independente, como sistematizar 

seus documentos, divulgá-los e facilitar o acesso a futuros pesquisadores e indivíduos 

atuantes na área são as principais inquietações desta pesquisa, levando em 

consideração as especificidades de espaços independentes de arte e cultura. Dissertar 

sobre o arquivo do 397 é refletir, concomitantemente, sobre a salvaguarda de uma 

memória própria, mas também sobre a arte contemporânea produzida desde sua 

fundação. 

Como narrar a história de um espaço independente? Quantos artistas passaram 

pelo Ateliê397? Quantas ideias de fato funcionaram na prática? Como o espaço 

conseguiu se manter ativo por 18 anos? Quais ideias não saíram do papel, mas 

demandaram inúmeras reuniões para serem gestadas? Quais atividades se revelam 

como a tônica do lugar? Como ocorreu o financiamento nesses anos? Quem fez parte 

da equipe concretizadora das ações? Essas são apenas algumas das perguntas que 

podemos fazer para o arquivo organizado, o que não impede o surgimento de muitas 

outras no futuro. 

O percurso do Ateliê397 como espaço independente de arte contemporânea 

começa em 2003, quando um trio de artistas visuais – Bruna Costa, Rafael Campos 

Rocha e Silvia Jábali – decide criar um ateliê para ter um local de trabalho e, ao mesmo 

tempo, fazer suas exposições e de outros artistas. O primeiro endereço foi na rua 

Wisard, número 397 – vem daí o nome – e o Ateliê permaneceu nesse local até o fim 

de 2016, quando, pela especulação imobiliária do bairro da Vila Madalena e da 

impossibilidade de custear o aluguel, mudou-se para um galpão na Vila Anglo, bairro 

próximo à Pompeia, na zona oeste de São Paulo. 

 Com essa mudança, o Ateliê397 passou a funcionar em um galpão industrial de 

500 m², com pé direito alto e telhas de zinco, estrutura desafiadora para manutenção e 

elaboração de exposições. A alternativa para arcar com os custos do espaço foi sublocar 

para outros artistas montarem seus ateliês individuais ou em duplas. Um símbolo de 

resistência cultural nos vem à mente quando olhamos para o galpão, pois percebemos 

a relevância em se manter tal amplitude territorial destinada à produção e reflexão de 

arte contemporânea de forma totalmente independente. Assim, partindo dos 18 anos do 

Ateliê, percebemos a relevância e a resistência materializada em tal iniciativa, que 

carrega consigo uma trajetória sólida – apesar das mudanças de sede, gestão, políticas 

culturais e outros percalços tratados mais adiante – e que necessita, diante de sua 

importância no cenário artístico e cultural paulistano, ter sua memória e seu arquivo 

preservados. 

 Em julho de 2020, devido às consequências econômicas causadas pela 

pandemia do novo coronavírus, a equipe responsável pelo 397 viu-se diante do impasse 
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de mudar novamente de sede ou fechar as portas. A opção escolhida foi enxugar os 

custos e realizar uma segunda mudança para uma casa de dois cômodos também 

localizada no bairro da Vila Anglo. 

 No contexto desta pesquisa, o Ateliê397, com suas especificidades enquanto 

espaço independente de arte contemporânea, será apresentado levando-se em 

consideração a forma de atuação particular desse tipo de iniciativa autônoma, que preza 

por autogestão, independência financeira e liberdade de programação. A independência 

tratada aqui está intimamente ligada a tais características, conceituando esses lugares 

de cultura como uma zona de experimentalismo, ruptura, questionamento e liberdade. 

Pensar no arquivo e na preservação da memória de espaços como esse é uma tarefa 

relevante e desafiadora, não só por garantir a organização arquivística do objeto 

escolhido, mas igualmente por poder auxiliar outros projetos com características 

semelhantes a preservarem suas produções.  

A presente dissertação está dividida em três capítulos, que partem de uma 

análise geral sobre espaços independentes e suas relações com a Museologia, passa 

pela reconstituição da história do Ateliê397 e termina com a proposta de organização 

de um arquivo, o Projeto Arquivo Ateliê397. 

 O primeiro capítulo apresenta a cidade de São Paulo como cenário e contexto 

de existência do Ateliê397. Adotamos esse ponto de partida para evidenciar que estar 

situado em uma cidade com uma profusão de espaços museológicos permitiu ao Ateliê 

travar diálogos com outras instituições culturais. A seguir, são apresentadas e discutidas 

as teorias decoloniais que embasaram a pesquisa, especialmente os conceitos de 

epistemologia do sul, proposto por Boaventura de Sousa Santos, e geopolítica do 

conhecimento, de Walter Mignolo, empregados para tentar situar a natureza da atuação 

do Ateliê397. O capítulo continua com uma breve teorização sobre os espaços 

independentes e o sistema das artes, seguida de um panorama da cena artística de São 

Paulo, que inclui tanto as instituições museológicas oficiais quanto a cena independente, 

para entender esses outros atores com os quais o 397 vem estabelecendo relações. 

Por fim, apresentamos a hipótese de que iniciativas como o Ateliê397, tidas como 

irreverentes, criativas, questionadoras e experimentais, provocam mudanças nos 

equipamentos culturais mais rígidos, contribuindo para o estabelecimento de novas 

práticas museológicas. Buscamos investigar a hipótese de que tais espaços tiveram 

papel importante para a renovação das teorias museológicas, em especial a Nova 

Museologia e a Museologia Crítica, baseando-nos em autores como Alice Duarte, Jesus 

Pedro Lorente e Suely Cerávolo. 

 O segundo capítulo trata especificamente da história do Ateliê397. A proposta é 

fazer com que esta dissertação desempenhe um papel relevante na construção de uma 
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narrativa acerca desse espaço independente, embasada na documentação acumulada 

ao longo de seus 18 anos de existência, mas também a partir de entrevistas com antigos 

gestores e colaboradores do 397, como Carollina Lauriano, Marcelo Amorim, Rafael 

Campos Rocha, Raphael Escobar, Sergio Pinzón, Silvia Jábali, Tania Rivitti e Thais 

Rivitti. Esse histórico cobre as atividades do Ateliê397, desde sua criação, no ano de 

2003, até julho de 2020, recorte final desta pesquisa. Os excertos das conversas e as 

imagens utilizadas nesse capítulo permitem que o leitor tenha uma visão cronológica da 

experiência e atuação desse espaço independente de arte contemporânea. 

 O capítulo final consiste em um projeto para organização e armazenamento da 

documentação gerada pelo Ateliê397. Partimos do conceito de encruzilhada3, cunhado 

por Luiz Rufino e Luiz Antônio Simas, para buscar compreender que “as possibilidades 

nascem dos cruzos4” e são neles e nas intersecções dos dados que outros olhares 

podem propor diferentes narrativas5 para a compreensão da complexidade da atuação 

dos espaços independentes no contexto da arte contemporânea. Como resultado 

prático de toda a reflexão realizada nesta dissertação, propomos neste capítulo a 

organização de um repositório digital (banco de dados) utilizando a plataforma Tainacan, 

um software de acesso livre e gratuito, voltado para a gestão de informações de 

instituições culturais. O depositório aqui proposto, denominado Projeto Arquivo 

Ateliê397, reúne um recorte da documentação gerada pelo espaço, que compreende 

os anos de 2017 até julho de 2020, período em que esteve sediado em seu segundo 

imóvel, na Vila Anglo. Os dados foram armazenados e inseridos na plataforma 

mencionada e podem ser acessados por meio do seguinte link: 

https://arquivo397.shiftdot.com.br/. Tal repositório, sistematizado por categorias e 

palavras-chave, tem o potencial de oferecer ao Ateliê397 ferramentas para salvaguardar 

a sua documentação, até agora desorganizada e dispersa, e unificá-la em apenas uma 

plataforma. Isso poderá vir a possibilitar que pesquisadores não apenas acessem os 

documentos, como também possam estabelecer novas relações entre eles, de modo a 

construir novas narrativas sobre o papel desempenhado pelo 397 e sua importância 

para cena da arte contemporânea da cidade de São Paulo. 

                                                 
3 O conceito de “encruzilhada” pode ser definido como uma prática epistemológica para entender 
o mundo a partir de seus cruzamentos e intersecções, a partir do que é incerto e se apresenta 
como possibilidade. Tal conceito será problematizado no capítulo 3 desta dissertação (RUFINO, 
2019).  
4 De acordo com Simas e Rufino (2019), os cruzos são ações táticas que operam questionando 
o que está posto como natural. A partir dos cruzos, pode-se encontrar novos olhares, histórias e 
saberes, como veremos no terceiro capítulo desta dissertação.  
5 Utilizamos, ao longo desta dissertação, o termo “novas narrativas” para nos referirmos aos 
múltiplos relatos e histórias que podem vir a ser construídos e difundidos a partir dos 
entrecruzamentos dos documentos de arquivo e que podem estabelecer contrapontos às 
narrativas hegemônicas da história da arte, visando a inclusão dos espaços independentes. 

https://arquivo397.shiftdot.com.br/
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* 

 

Retomamos, nesse momento, o poema “Museu”, citado no início dessa 

introdução, que nos lembra que arquivar aquilo que nos escapa, o processo ou o que 

nos parece banal, é uma tarefa difícil de ser realizada. O começo de cada verso com o 

verbo no subjuntivo reforça o caráter de incerteza dessa tarefa, mas aponta para o 

desejo de que aquilo exista, de que consigamos realizar um “arquivo de agoras” ou um 

“catálogo de acasos”. A dissertação que se segue nas próximas páginas procura 

evidenciar que a proposta de arquivo digital, se incorporada pelo Ateliê397, permitirá 

que o espaço tenha parte de sua memória preservada em um único local e a torne 

acessível ao público em geral, bem como a pesquisadores, curadores, gestores de 

outros espaços independentes e demais pessoas interessadas na área. Tomar para si 

a tarefa de implantar e alimentar esse arquivo poderá contribuir não apenas para que o 

circuito artístico tenha acesso à documentação sobre arte contemporânea produzida 

pelo 397, mas também para que o próprio Ateliê397 tenha novas ferramentas para 

refletir sobre suas ações passadas e potencializar seus mecanismos de autogestão. 
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CAPÍTULO 1 – Espaços independentes de arte contemporânea: entre a autonomia 
e a institucionalização  

 

 Para dar início a esta dissertação sobre a memória do Ateliê397, julgamos 

necessário trazer reflexões sobre a natureza dos espaços independentes de arte 

contemporânea. Começamos por caracterizar o contexto no qual o nosso objeto de 

estudo está inserido, com a intenção de apontar no mapa geográfico e político o local 

onde o Ateliê397 foi criado e se mantém em atividade. Nossa proposta inicial é mostrar 

a cidade de São Paulo como um polo cultural, fermentador de diferentes iniciativas, 

sejam elas oficiais ou não, evidenciar as narrativas que entendem essa cidade como 

pertencente ao Sul Global e como isso se reflete na atuação de um espaço 

independente. 

 Apresentamos, a seguir, os espaços independentes de arte contemporânea, 

trazendo à tona suas contradições, propósitos e desafios. Iniciamos por explorar a 

nomenclatura que define esses espaços, uma vez que encontramos diversas formas de 

nomeá-los, como independentes, autônomos, alternativos, entre outros. Discorremos 

sobre as principais características desses lugares de manifestação artística e 

analisamos seus preceitos de autogestão e experimentalismo como atributos 

definidores. Tratamos, ainda, de seus possíveis antecessores, os coletivos de artista, e 

elaboramos aproximações entre essas iniciativas que atuam às margens do sistema das 

artes. 

 A terceira seção deste capítulo contribui com reflexões sobre outros agentes que 

atuam no sistema das artes juntamente com o Ateliê397. A proposta é apresentar a 

multiplicidade de instituições, agentes e formas de atuação e evidenciar que a presença 

dos espaços independentes em tal sistema tem um papel relevante, ainda que atuem 

em suas margens. 

 Por fim, a quarta e última seção pondera acerca das teorias museológicas e as 

relações possíveis que podemos estabelecer entre elas e os espaços independentes, 

com a intenção de entender como as iniciativas independentes podem contribuir para a 

renovação de teorias museológicas, em especial a Nova Museologia e a Museologia 

Crítica, e das práticas dos museus.  

É nesse sentido que buscaremos abordar nas páginas seguintes a história dos 

espaços independentes em geral, e do Ateliê397, em particular, com a intenção de 

evidenciar as contradições, características e demandas de lugares produtores de cultura 

atuantes nas brechas, nas margens de um sistema maior, com o objetivo de ser possível 

fazer uma “leitura a contrapelo que uma interpretação pós-colonial exige” (BHABHA, 

2013, p. 280).  
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Antes de darmos início a esta tarefa, no entanto, consideramos importante 

esclarecer os conceitos de memória e história com os quais trabalharemos ao longo da 

dissertação. Para isso nos valemos dos textos de Ulpiano T. Bezerra de Meneses e 

Jacques Le Goff. Por memória, entendemos um processo permanente de construção e 

reconstrução do passado, de caráter fluido e mutável, com nuances e falhas, podendo 

ser individual ou coletiva, sendo fundamental na construção de identidades. História, por 

sua vez, constitui uma disciplina e faz uso da memória na construção de uma análise 

crítica do passado. Segundo Le Goff, “a memória, na qual cresce a história, que por sua 

vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro” (LE GOFF, 

2013, p. 437). Ou seja, os dois conceitos estão em constante relação. 

 De acordo com Meneses (1992), no entanto, a memória é uma construção 

social, formadora de imagens para reforço das identidades. A história, portanto, exige 

distanciamento para produzir conhecimento de maneira crítica a partir da memória. 

Assim, ao longo desta dissertação, falaremos em: (i) preservação/armazenamento da 

documentação produzida pelo Ateliê397 quando tratamos do projeto de banco de dados; 

(ii) investigação e preservação da memória do Ateliê397, valendo-nos da documentação 

disponível; (iii) história do Ateliê397 quando tratamos da narrativa sobre esse espaço 

independente. 

 

1.1 São Paulo como lugar de cultura 

 

 No romance As cidades invisíveis, escrito por Italo Calvino, Marco Polo 

descreve ao imperador Kublai Khan diversas cidades que encontrou em suas andanças, 

classificando-as em cidades da memória, do desejo, dos símbolos, entre outras. Ao 

longo dessa narrativa subjetiva sobre as cidades, a certa altura, o viajante reflete acerca 

da relevância de uma cidade não estar apenas em seus monumentos, história e 

maravilhas, mas, sim, no retorno que nos dá a partir de nossas inquietações, naquilo 

que nos oferece diante de nossas demandas.  

 

As cidades também acreditam ser obra da mente ou do acaso, mas 
nem um nem outro bastam para sustentar suas muralhas. De uma 
cidade, não aproveitamos suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas 
as respostas que dá às nossas perguntas. (CALVINO, 2003, p. 46) 

 

Utilizamos tal citação para iniciar este trabalho a fim de refletir sobre a cidade de 

São Paulo, cenário no qual nosso objeto de estudo, o Ateliê397, está inserido. Quando 

indagamos as características da metrópole paulista, ela nos responde com um 

combinado de adjetivos, muitas vezes contraditórios, mas que nos ajudam a defini-la. 
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Segundo a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, entrar em São Paulo é enxergar alguns 

paradoxos. 

 

É estar permanentemente exposto à sua imagem contraditória de 
grandeza, opulência e miséria, carroça e caminhonete blindada, 
mansão e buraco, shopping center e barraca de camelô. Cidade 
fragmentada, que aparenta não ser fruto da ordem, mas sim filha do 
caos, da competição mais selvagem e desgovernada de projetos 
individuais de ascensão ou sobrevivência, do sonho de gerações 
sucessivas de imigrantes que vieram em busca de oportunidades 
distantes e da potência da grande cidade. (ROLNIK, 2012, p. 10) 

 

 Sabemos diferentes discursos que podem ser construídos sobre uma cidade e 

as caracterizações da capital paulista podem continuar apontando inúmeros outros 

adjetivos antagônicos. Todavia, nossa atenção aqui se concentrará na cidade de São 

Paulo como aglutinadora de uma efervescente atividade cultural, múltipla, diversa e 

potente. A intenção de iniciar esta dissertação apresentando São Paulo tem como 

objetivo contextualizar nosso objeto de estudo. Nesse sentido, o sociólogo e gestor 

cultural, Danilo Santos de Miranda, reforça as potencialidades da cidade para a cultura 

contemporânea. 

 

O espaço urbano é cada vez mais o espaço da cultura, o lugar onde 
florescem, desabrocham e fermentam as ideias contemporâneas, os 
valores de modernidade, a inovação e a criação, porque a cidade 
congrega, une e reúne, influencia, multiplica, combina e potencializa as 
várias sensibilidades e talentos. (MIRANDA, 2000, p. 108) 

  

Ser um espaço de cultura no século XXI é uma tarefa um tanto desafiadora. Em 

primeiro lugar pela necessidade de dialogar com as identidades e reivindicações de 

diferentes grupos sociais e tentar acolher as inúmeras questões políticas e sociais em 

voga no tempo presente. Ser um espaço de cultura na cidade de São Paulo neste início 

de século é evidenciar ainda mais as contradições e os desafios das discussões 

culturais contemporâneas: como lidar com os problemas da metrópole e produzir 

discussões relevantes? Como entender o lugar de pertencimento ao Sul Global na 

esfera cultural? Reduzindo ainda mais o círculo, ser um espaço independente de cultura 

na cidade de São Paulo no século XXI adiciona mais desafios aos já colocados: como 

sobreviver a esses tempos? Como questionar as estruturas, contribuindo, ao mesmo 

tempo, para transformá-las? 

São Paulo é uma metrópole com mais de 12 milhões de habitantes, sendo a 

maior cidade da América Latina, e seu slogan atual é “São Paulo, capital da cultura”6. 

                                                 
6 Programa apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para o biênio 
2019/2020. Disponível em: 
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Ser conhecida – ou desejar ser conhecida – dessa forma aponta para a sua 

efervescência cultural e o valor simbólico dela decorrente. Estima-se 115 espaços 

culturais, 158 museus, 150 bibliotecas, em conjunto com parques, museus a céu aberto 

e ainda uma profusão de espaços alternativos que, muitas vezes, não são 

contabilizados nos cálculos oficiais7. Ou seja, a cidade é acolhedora de uma intensa 

atividade cultural. 

A capital paulista é também o berço de grandes instituições museais. Nela, 

situam-se a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Assis Chateaubriand 

(MASP), o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu de Arte Contemporânea (MAC 

USP), a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu Afro Brasil, o Museu da Língua 

Portuguesa, o Museu do Futebol, entre muitos outros locais de cultura. Criados 

recentemente ou com uma história que remonta a meados do século XX, essas 

instituições fazem da cidade de São Paulo um polo da cultura e das artes no Brasil. 

O Ateliê397 nasceu no ano de 2003 nesse contexto urbano, constituído por 

diferentes atores que se relacionam e exercem jogos simbólicos de poder, tais como os 

grandes museus, galerias com trânsito internacional, centros culturais, artistas 

estabelecidos e em início de carreira, curadores institucionais e independentes, 

acadêmicos e pesquisadores, entre outros. Todos se conectam a essa grande cidade, 

agindo, muitas vezes, em diálogo com as questões por ela impostas.  

De acordo com o teórico alemão Andreas Huyssen, a cultura se dá de diferentes 

formas, levando em consideração as subjetividades criadas pela colonização e “essas 

geografias alternativas do modernismo emergiram em nosso horizonte desde a 

ascensão dos estudos pós-coloniais e de uma nova atenção para com a genealogia da 

globalização cultural” (HUYSSEN, 2014, p. 19). São Paulo encontra-se nessas novas 

geografias do mundo pós-colonial, cujas premissas são questionar e reivindicar seu 

lugar na política cultural global e pretender discutir as novas questões decorrentes das 

pautas atuais, como gênero e sexualidade, raça, imigração, política, tradição, entre 

outras. 

Situando a cidade de São Paulo no mapa global, podemos pensar que ser um 

espaço independente de cultura no contexto desses jogos políticos e simbólicos traz 

urgências a serem resolvidas, pois “toda cultura tem suas hierarquias e estratificações 

sociais, e diferem enormemente, de acordo com as circunstâncias e histórias locais” 

(HUYSSEN, 2014, p. 29). A cidade coloca-se, portanto, como um agente provocador de 

                                                 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/index.php?p=25742. Acesso 
em: 15 set. 2021. 
7 Dados retirados do site da empresa São Paulo Turismo S/A, vinculada à Prefeitura de São 
Paulo. Disponível em: http://cidadedesaopaulo.com/v2/pqsp/dados-e-fatos/?lang=pt. Acesso 
em: 15 set. 2021. 
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novas discussões, pois é nessa arena que vão sendo delineados os novos 

questionamentos políticos e sociais.  

Estudar um espaço independente de arte contemporânea, que baseia suas 

premissas na autogestão, no experimentalismo e na reflexão crítica, provoca 

indagações acerca do papel desempenhado por esses lugares de cultura. Pertencer ao 

chamado Sul Global impõe desafios ainda maiores a tais espaços, como o 

questionamento de seu lugar no mundo e das relações estabelecidas com outros 

agentes. Para o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, “uma epistemologia 

do Sul assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; 

aprender a partir do Sul e com o Sul” (SANTOS; MENESES, 2010, p. 15). O termo é 

utilizado nos estudos pós-coloniais para abranger aqueles países em desenvolvimento 

com uma história marcada pelo colonialismo, neocolonialismo, desigualdade social, 

entre outros fatores. Santos (2010) nos chama a atenção, ainda, para a necessidade de 

nos distanciarmos do pensamento crítico eurocêntrico para sermos capazes de “abrir 

espaços analíticos para as realidades que são ‘surpreendentes’ porque são novas ou 

porque têm sido ignoradas ou invisibilizadas, ou seja, consideradas não existentes pela 

tradição crítica eurocêntrica” (SANTOS, 2018, p. 297-298). Com esse distanciamento, 

o teórico nos provoca a refletir sobre a infinidade de experiências no mundo, as quais 

não podem ser explicadas apenas pela teoria ou por um único olhar em seu texto 

Introdução às epistemologias do sul.  

 

As Epistemologias do Sul se referem à produção e validação dos 
conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os 
grupos sociais que sistematicamente têm sofrido a injustiça, a 
opressão e a destruição causada pelo capitalismo, o colonialismo e o 
patriarcado. Designei como “Sul anti-imperial” ao vasto, e 
imensamente diversificado, campo de tais experiências. É um Sul 
epistemológico, não geográfico, composto por muitos suis 
epistemológicos que têm em comum o fato de serem saberes nascidos 
nas lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. 
(SANTOS, 2018, p. 300-301) 

 

 A partir das considerações do autor, notamos que a epistemologia do Sul tem 

como objetivo possibilitar que grupos sociais invisibilizados tenham agência e 

representem o mundo a partir de seus próprios termos e de suas lutas sociais e políticas, 

tornando o sujeito ausente um sujeito presente a partir da validação de seus saberes e 

práticas (SANTOS, 2018). 

 Procuramos, assim, enxergar a experiência autônoma do Ateliê397 a partir de 

seu lugar no mundo, ou seja, de São Paulo, uma metrópole da América Latina, aliando-

se ao que Walter Mignolo, professor argentino e figura central no pensamento 

decolonial, denomina de geopolíticas do conhecimento, que busca estabelecer um olhar 
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não eurocêntrico, organizado “em torno da diversificação, através da história, das 

diferenças coloniais e imperiais” (MIGNOLO, 2020, p. 190). 

 Em função de nosso ponto de partida para olhar para a experiência 

contemporânea do Ateliê397, alinhamo-nos ao pensamento do professor e crítico 

cultural indo-britânico Homi Bhabha. Em seu livro O local da cultura (2013), ele sugere 

que aprendemos bastante quando olhamos para aqueles agentes que estão à margem. 

 

Toda uma gama de teorias críticas contemporâneas sugere que é com 
aqueles que sofreram o sentenciamento da história – subjugação, 
dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos nossas lições 
mais duradouras de vida e pensamento. Há mesmo uma convicção 
crescente de que a experiência afetiva da marginalidade social – como 
ela emerge em formas culturais não canônicas – transforma nossas 
estratégias críticas. Ela nos força a encarar o conceito de cultura 
exteriormente aos objets d’art ou para além da canonização da “ideia” 
de estética, a lidar com a cultura como produção irregular e incompleta 
de sentido e valor, frequentemente composta de demandas e práticas 
incomensuráveis, produzidas no ato da sobrevivência social. A cultura 
se adianta para criar uma textualidade simbólica, para dar ao cotidiano 
alienante uma aura de individualidade, uma promessa de prazer. 
(BHABHA, 2013, p. 276) 

 

Utilizamos os conceitos de epistemologia do Sul, geopolíticas do conhecimento 

e margem, desenvolvidos por Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo e Homi 

Bhabha, respectivamente, para embasar esta dissertação no que se refere às iniciativas 

autônomas de arte contemporânea. Compreendemos que versar sobre a história dos 

espaços independentes e entendê-los diante do sistema das artes é olhar também para 

essas outras narrativas dos lugares que estão à margem e são produtores de cultura. 

Procuramos entendê-los não apenas com um único olhar ou teoria, mas trazendo as 

nuances que os constituem. 

 

1.2 Espaços independentes como possibilidade de atuação 

 

Desde o início de nossa pesquisa sobre o Ateliê397, a dificuldade em encontrar 

material bibliográfico sobre esses espaços foi recorrente. Não são muitos os trabalhos 

acadêmicos que discutem e definem essas experiências culturais. No entanto, 

conseguimos localizar algumas publicações produzidas pelos gestores dos próprios 

lugares sobre suas atuações, angústias e desafios, e ainda alguns artigos publicados 

em revistas on-line que discutem as questões contemporâneas na arte. 

Para subsidiar esta seção, consultamos Espaços autônomos de arte 

contemporânea (2013), da curadora Kamilla Nunes, cujo propósito é traçar as 

características dos espaços autônomos de arte no Brasil e ainda fazer um mapeamento 

de tais lugares. Outros livros que embasaram nossas reflexões são as produções do 
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próprio Ateliê397, a fim de pensar a natureza de suas ações e a de espaços afins. 

Espaços independentes (2010) e Espaços independentes: a alma é o segredo do 

negócio (2013) apresentam pontos relevantes para compreender as iniciativas 

autônomas de arte pelo Brasil. Assim como o livro de Nunes, a primeira publicação do 

Ateliê também tem o desejo de mapear tais espaços, uma vez que são efêmeros e 

podem deixar de existir rapidamente. Outra iniciativa empreendida pelo Ateliê397 com 

a intenção de entender o circuito independente foi o ciclo de debates O artista gestor 

e a potência independente8 (2015).  

Nossas ponderações pautam-se também no livro Indie.gestão: práticas para 

artistas/gestores ou como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo (2014), fruto 

de uma residência de gestão organizada pelo JA.CA em Belo Horizonte; no livro 

Metadados, editado pelo espaço independente Ateliê Aberto, de Campinas; nas 

produções bibliográficas da pesquisadora Maíra Endo sobre gestões autônomas na arte 

e seu levantamento no projeto Córtex. Recorremos, ainda, às análises propostas pelo 

grupo Curatoría Forense e a alguns textos sobre os ecos da cena independente em 

outros países da América Latina e da cena de Nova York, datada do final dos anos 1960 

e início de 1970. 

 

1.2.1 Espaços independentes, autônomos, alternativos? Reflexões sobre a 

nomenclatura  

 

Para tentar buscar uma definição dos espaços independentes de arte e cultura, 

trazemos para a discussão a questão da nomenclatura.  Frisar que esses espaços se 

autodenominam independentes, alternativos, autônomos, experimentais ou até 

intencionais9 denota as escolhas feitas para nomear-se de um jeito e não de outro e tais 

escolhas podem ser entendidas como atos políticos. O que significa para o Ateliê397 

declarar que é um espaço independente? Qual dimensão é dada à ideia de 

independência quando os gestores definem um determinado espaço de tal maneira? 

Entendendo a língua e o discurso como atos políticos (FIORIN, 2009), na medida 

em que cada espaço artístico escolhe sua denominação, está também posicionando-se 

perante os outros. Cada termo escolhido – seja ele independente, autônomo, alternativo, 

experimental, autogerido – demarca sua forma de atuação e aponta para as 

contradições e desafios advindos dessas escolhas. 

                                                 
8 Disponível em: https://atelie397.com/o-artista-gestor-e-a-potencia-independente/. Aceso em: 6 
jun. 2021. 
9 Como veremos na publicação TOLEDO, 2014. 

https://atelie397.com/o-artista-gestor-e-a-potencia-independente/
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A palavra “independente” carrega em si o significado de não depender de 

ninguém; de algo que é livre; que age com autonomia; que não se deixa influenciar. 

Pode soar um pouco contraditório nomear-se independente e, no entanto, ser 

dependente financeiramente de outros, por exemplo. Sendo assim, entendemos que a 

independência está ligada tanto ao pensamento artístico e criativo quanto à noção de 

autogestão que esses espaços pleiteiam. 

O termo “independente” é também utilizado no cinema, na música e no teatro, 

apontando para a recusa dos mecanismos impostos pelo mercado ou por grandes 

estúdios, companhias e instituições, com o intuito de agir mais livremente nas escolhas 

de seus modos de atuação. Esses espaços autointitulados independentes prezam pela 

autonomia financeira e de programação, com a intenção de questionar o sistema, 

romper com ideias estabelecidas e experimentar o novo, em busca de seus próprios 

mecanismos de veiculação e produção cultural, com a vontade de “oxigenar” o circuito 

das artes.  

Na publicação Espaços autônomos (2013), a curadora Kamilla Nunes 

perguntou a 17 espaços independentes de arte contemporânea espalhados pelo Brasil 

o que eles entendiam pelo termo “independência”. As respostas foram as mais variadas, 

passando do informal ao formal, e elencaram características da independência desses 

lugares, como liberdade para experimentações; não dependência de órgãos públicos – 

o que pode ser contraditório, já que boa parte do financiamento desses espaços advém 

de editais públicos; criatividade; independência na tomada de decisões; atuação com 

autonomia; “não ter o rabo preso”; espaço que pode ousar; inventividade; “independente 

de qualquer coisa, vamos seguir fazendo”; e autonomia de vínculos, gestão e agenda. 

O próprio Ateliê397 participou dessa enquete e tentou responder a essa pergunta.  

 

Ah, aí é como disse D. Pedro II “Independência ou morte”. A 
independência também é um outro nome usado quando algo não é 
aceito ou absorvido. Torna-se independente. [...] Tem algo quixotesco 
em se afirmar independente e a gente é meio assim aqui. Se pensar 
muito, se fizer a conta, colocar na ponta do lápis, desistimos. (NUNES, 
2013, p. 51) 

 

Na acepção proposta pelo 397 para se entender como independente, nota-se a 

relação com o sistema das artes – não ser aceito ou absorvido – e a escassez de 

recursos financeiros pautam a discussão. Ser independente de quê, de quem e como 

são perguntas que norteiam muitos desses espaços. Ao final dessa conversa, alguns 

apontaram ainda o termo “interdependente” como o mais adequado às suas realidades, 

pois há um nível de dependência incontornável, já que todos vivem conectados. No 
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entanto, o que todos buscam é autonomia, independência de agência, pensamento 

crítico, programação e gestão. 

Pensando nesse termo e em suas ressonâncias, podemos entender a escolha 

de ser independente como uma espécie de provocação, que causa um certo incômodo 

e provoca reflexões como as que estamos fazendo aqui. A gestora cultural Maíra Endo 

pondera sobre o uso dessa nomenclatura e suas implicações. 

 

Ainda sobre a questão da nomenclatura “independente”, assumo que, 
da necessidade de autoafirmar-se como espaços (e aqui não me refiro 
a um espaço físico) onde a arte pode manifestar-se livremente e sem 
interferências indesejáveis de agentes externos, como o mercado, 
resolveu-se fazer uso de um exagero que me parece intencional, 
uma hipérbole. Afinal, relações de dependência são intrínsecas à 
essência humana e à vida em comunidade e aqui estamos. 

Entendido dessa forma, o termo “independente” reflete a autonomia e 
liberdade no processo criativo e na geração de conteúdos, não estando 
diretamente ligado ao modelo de financiamento ou micro trama 
econômica, social, ambiental e cultural onde o espaço está inserido. 
Ou seja, um espaço independente pode ser visto como aquele que 
busca estabelecer práticas que tenham capacidade de manter a arte 
produzida ali dentro, livre e autônoma. Em outras palavras, a gestão é 
interdependente até o último fio de cabelo, mas a arte não precisa 
ser. (ENDO, 2016, grifos nossos) 

 

Ou seja, a dimensão da interdependência está relacionada ao financiamento, ao 

“como fechar as contas”, uma vez que esses espaços prezam por sua autonomia, mas 

atuam dentro de uma rede – de profissionais, instituições, financiamentos – que auxilia 

em sua manutenção de ordem mais prática. Por outro lado, esses espaços zelam pela 

independência no que tange à sua forma de gestão no dia a dia, suas ações, 

pensamentos e críticas, direcionando estas, sobretudo, àqueles com quem se 

relacionam de alguma maneira, como museus e galerias. 

Outro termo encontrado nas pesquisas sobre a nomenclatura desses espaços é 

a palavra “intencional”. Durante a residência que resultou na publicação Indie.Gestão: 

práticas para artistas/gestores ou como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo 

(2014), os gestores presentes tentaram chegar a um consenso sobre uma nomenclatura 

que estivesse mais de acordo com os anseios de seus espaços. O termo eleito foi 

“espaços intencionais”, que, segundo eles: 

 

Aceita e respeita nossas diferenças e particularidades, ao passo que 
dá conta de dizer a força dos propósitos que mantêm abertas as 
nossas casas. Abrimos nossos espaços para nos relacionar com o que 
nos rodeia, para um “um lugar para”, de pouso e desdobramentos. Os 
espaços intencionais são essencialmente lugares de encontros e 
possibilidades de convivência. Se não fosse assim, bastaria a mesa e 
a conexão com a internet... (TOLEDO, 2014, p. 14-15) 
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Acreditamos que se autodenominar intencional reflete também a vontade desses 

lugares de arte de ressaltar a intencionalidade, o propósito que os move e que não os 

deixam desistir diante das adversidades. 

A propósito dessas primeiras reflexões, percebemos que a nomenclatura 

atribuída a esses espaços atuantes nas margens do sistema é difusa e subjetiva, 

revelando-se mais uma marca de tais lugares de cultura do que como uma busca de 

precisão de linguagem. Concluímos que parte dos agentes do sistema das artes os 

entendem como independentes, outra parte como autônomos, alternativos ou 

experimentais. Segundo Nunes, as diferenças de nomenclatura devem-se a diversos 

fatores e refletem seus contextos, estruturas físicas, modelo de gestão, natureza da 

programação e autoafirmação política, entre outros (NUNES, 2013). 

Nomear-se, então, ajuda a construir identidades e marca aquilo que o espaço é, 

mas também aquilo que deixa de ser quando se define. O sociólogo da cultura Stuart 

Hall afirma que as identidades se constituem dentro dos jogos de poder estabelecidos 

no interior de um determinado circuito.  

 

São construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o 
reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio 
da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 
precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de 
seu exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo 
– e assim sua identidade – pode ser construído. (HALL, 2014, p. 110) 

 

 Pensar na relação com esse “outro” e refletir sobre os espaços independentes 

por sua negação a determinados aspectos do sistema das artes nos permite entender 

onde podemos localizá-lo em relação a esse sistema e identificar a quais instituições e 

atitudes direcionam as suas críticas. A curadora Marília Loureiro é enfática ao diferenciar 

os espaços independentes dos museus. 

 

Não é um museu, porque não possui acervo fixo, tampouco tem 

vínculo político ou econômico suficientemente forte com o Estado a 
ponto de comprometer sua programação. Embora alguns deles 
ofereçam cursos e debates esporadicamente, não se confundem com 
escolas de arte porque não há uma estrutura de professores, carga 

horária a ser cumprida e conteúdo a ser abarcado em torno do qual 
gira todo o resto. Muitos deles têm algum tipo de programa de venda, 
mas não são exatamente galerias, porque não concentram sua 
atividade em representar artistas e receber parte dos lucros envolvidos 
na venda de obras. Mesmo que alguns de seus gestores sejam 
também artistas, não é possível definir um espaço independente 
como um ateliê de artista, uma vez que o primeiro se compromete 
com o uso público, enquanto o segundo é, na maior parte de seu 
tempo, voltado ao uso privado. Talvez a definição de espaço 
independente surja exatamente a partir do que ele não é. Esses 

espaços são fugidios e, por algum motivo, não se deixam capturar, 
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limitar ou circunscrever dentro de um conceito que o agarre. 
(LOUREIRO, 2013, p. 14, grifos nossos) 

 

Por conseguinte, à despeito da autointitulação ou do nome aceito no circuito, a 

marca em comum a esses espaços é serem entendidos como lugares estratégicos na 

recepção e no desenvolvimento da arte experimental, respondendo, por meio de suas 

práticas, a um ideal de atuação, que mescla autogestão, liberdade e uma certa 

insistência de continuarem existindo e questionando apesar das adversidades. À vista 

disso, de acordo com Nunes, “não há possibilidade de categorizar um lugar transitório, 

pelo simples fato de que ele é, pela própria natureza de sua criação, impermanente” 

(NUNES, 2013, p. 14). A crítica de arte e curadora independente Thais Rivitti, por 

ocasião de sua atuação como gestora do Ateliê397, ponderou sobre as vantagens de 

não se ter uma nomenclatura fechada para definir os espaços de arte contemporânea.  

 

De algum modo, é desejável que paire certa incerteza sobre a definição 
dos espaços independentes. Esta definição tem que permanecer em 
suspenso, sob o risco de que seja preenchida com possibilidades já 
predefinidas e completamente esquadrinhadas de atuação. Um vazio 
potente, capaz de revelar contradições de um sistema já estabelecido 
e de abrir-se ao novo, ainda desconhecido, que está por vir. (RIVITTI, 
2010, p. 13) 

 

Ao incentivar que não haja esse denominador comum entre espaços de arte 

contemporânea com características semelhantes, Rivitti reflete sobre o receio de 

homogeneizar as ações desses lugares que têm potência justamente em sua 

singularidade, naquilo que apresentam de diferente em suas atuações. Chegar a um 

termo em comum acordo para todos esses espaços, talvez, os façam perder sua 

identidade e reproduzir modos de atuação semelhantes, colocando em risco uma de 

suas características mais marcantes que é apostar na novidade, em um modus operandi 

diferente, na ruptura. 

Os pesquisadores do grupo Curatoría Forense – Latinoamérica10 consideram o 

termo “autônomo” como o mais adequado, tendo em vista que o termo “independente”, 

segundo eles, carrega em seu significado a noção de emancipação, como se fossem 

dependentes de algo e depois de algum tempo deixassem de ser.  

 

“Independência”, como anuncia a palavra, detém tanto a dominação 
quanto a correlativa emancipação. Ora, não acreditamos em qualquer 

                                                 
10 Curatoría Forense es un grupo multidisciplinario de trabajo dedicado al arte contemporáneo 
en Latinoamérica desde 2005, orientada a la construcción de una red a partir de la creación y 
consolidación de relaciones afectivas y efectivas y la promoción de la producción y circulación 
de conocimiento e interacciones con el objetivo de triangular arte contemporáneo y debate con 
la comunidad. Disponível em: http://www.curatoriaforense.net/niued/. Acesso em: 21 abr. 2020. 
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autoridade para nos libertar. O que temos percebido é que as gestões 
autônomas dependem das cenas locais de arte, enquanto, ao mesmo 
tempo, elas têm a capacidade de alterá-las. Elas também dependem 
dos acordos estabelecidos com outras gestões (a nível local ou 
internacional) e – por meio de relacionamentos afetivos e eficazes – 
são capazes de criar acordos táticos e alianças estratégicas. 
(SEPÚLVEDA; PETRONI, 2013) 

 

A dependência citada por Jorge Sepúlveda e Ilze Petroni – seja da cena local ou 

de acordos realizados com outros agentes – ocorre nesses espaços, porque, como 

apontado anteriormente, não há independência absoluta, não existe um lugar que não 

dependa de nenhuma rede, relação ou apoio.  

O Ateliê397, por sua vez, marca o termo "independência” com uma não 

dependência das pautas do mercado, ou seja, com a intenção de uma operação que 

não seja apenas pautada na compra e venda de obras, mas no pensamento livre de 

certas amarras (RIVITTI, 2010). A partir de nossa investigação, constatamos que ser 

independente, alternativo, autônomo, experimental – ou algum outro termo que venha a 

surgir – carrega outras marcas consigo e por isso tais espaços estão em constante 

reflexão sobre sua definição para não se arriscarem a cair em um lugar-comum, 

reproduzindo práticas já esgotadas. A crítica de arte, escritora e pesquisadora 

independente, Ana Luisa Lima, reflete sobre a tônica dos espaços independentes se 

disporem a fugir do senso comum e criarem outros modos de vivência e sobrevivência. 

 

Os espaços autônomos estão criando outras possibilidades de 
existências em relação ao sistema convencional. Se você considera o 
que já existe, espaço autônomo nenhum sobreviveria, porque tanto o 
mercado quanto as instituições estão cada vez mais interessados em 
controlar todo tipo de produção intelectual e simbólica. Os espaços 
autônomos abrem possibilidades curtos-circuitos, de se abrir outros 
circuitos dentro do circuito, e impedir que a gente continue trabalhando 
sob demanda. O que interessa é trabalhar por prazer, por pulsão, por 
desejo criativo – e não reativo. (TOLEDO, 2014, p. 79) 

 

O debate sobre a nomenclatura e os modos de ser e fazer dos espaços 

independentes salienta, sobretudo, a importância da existência desses lugares como 

campo de experimentação, na fricção com galerias, instituições museológicas e artistas, 

indicando outras possibilidades de atuação, outros modos de existência. 

Para finalizar as ponderações sobre as muitas nomenclaturas que podemos 

encontrar na literatura sobre esses espaços de arte, Kamilla Nunes, aliando-se ao 

pensamento do educador Paulo Freire, alerta que “ser autônomo e/ou independente 

envolve presença e consciência crítica, envolve capacidade de criar, mas também de 

agir, de combater, mas também de se repensar enquanto elemento constitutivo de um 

sistema e de uma sociedade” (NUNES, 2013. p. 55). Diante disso, passaremos a 



35 
 

investigar, nas próximas páginas, as particularidades desses espaços independentes e 

o modo como agem criticamente. 

 

1.2.2 Características dos espaços independentes de arte contemporânea 

 

 Definir um espaço independente não é uma tarefa simples. Esses lugares de arte 

e cultura têm como um de seus atributos a efemeridade e a atuação coletiva. São locais 

que sobrevivem da vontade de criar dos agentes envolvidos e, muitas vezes, não têm a 

longevidade como marca por ser difícil enfrentar os desafios impostos, como 

manutenção, gestão e financiamento, entre outros fatores. 

No entanto, ser um espaço autônomo, independente, autogerido revela-se como 

uma possibilidade para atuar no sistema das artes. Ao criar sua própria rede e seu 

ambiente de trabalho e veiculação, artistas e outros profissionais do meio das artes, 

como curadores, críticos e pesquisadores, encontram nessa solução uma alternativa 

para produzir e refletir sobre arte contemporânea. Atuar nas margens, nas brechas do 

sistema das artes, questionar as instituições e o mercado de arte para incentivar a 

produção de jovens artistas integram as propostas desses muitos espaços alternativos.  

O artista colombiano Carlos Felipe Guzmán nos ajuda a aprofundar essa discussão em 

seu texto Ensayo y error para espacios independientes. 

 

Os artistas, cansados de não terem espaço para eles, decidem abrir os 
seus próprios e isso é formalizado pela autoindução de seu surgimento. 
São coletividades ou grupos que se reconhecem como iguais, onde 
seus membros definem um problema de exclusão comum, de “não 
fazer parte”, de não entrar no instituto ou no estabelecimento. Por outro 
lado, essas comunidades se formam quando decidem voluntariamente 
se organizar para fabricar o espaço que não possuem, onde podem 
dizer “o que não foram capazes de expressar até agora”. (GUZMÁN, 
2011, tradução nossa) 

 

A intenção de atuar na coletividade é também o desejo de muitas dessas 

iniciativas, em virtude de surgirem a partir da vontade de diferentes agentes do sistema 

das artes. A pesquisadora Kamilla Nunes, em seu livro Espaços autônomos, revela a 

potência crítica e criadora desses espaços de cultura, uma vez que ser autônomo e/ou 

independente envolve presença e consciência crítica, capacidade de criar, mas também 

de agir, de combater e de se repensar enquanto elemento constitutivo de um sistema e 

de uma sociedade (NUNES, 2013). 

Autogestão, liberdade criativa e formação também resumem as características 

desses espaços. A vontade de veicular uma programação crítica e experimental e atuar 

fora dos eixos legitimados é uma particularidade desses lugares de expressão artística, 

conhecidos por serem maleáveis, efêmeros e difíceis de definir. Espaços que correm 
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em paralelo aos interesses do mercado e à lógica das grandes instituições e que, 

justamente por isso, têm uma função importante no sistema, pois questionam, rompem, 

experimentam e estabelecem novos mecanismos de sobrevivência. Atuar com 

insistência no circuito artístico denota um afinco dos artistas e gestores para seguirem 

fazendo, questionando, produzindo, ainda que as condições não sejam favoráveis. 

 O caráter formativo dos espaços independentes é mais um adjetivo que define 

esses lugares de experimentação artística. A formação também pode ser entendida 

como experimentação, na medida em que esta pode ocorrer não apenas nos ambientes 

mais formais, como nos cursos ou palestras promovidos pelos espaços, mas sobretudo 

nas trocas informais, na cerveja compartilhada, nas conversas na hora do café, na 

montagem das exposições, entre outros momentos que propiciam a formação dos 

agentes envolvidos no espaço. A curadora Thais Rivitti busca pensar sobre esses 

lugares presentes nas frestas do sistema. 

 

É de experimentações, de proposições artísticas e críticas não 
pautadas por uma agenda nos moldes institucionais que surge uma 
condição reflexiva que atua como medida para um contraponto à 
burocratização. É a possibilidade de uma programação menos 
engessada e menos autoritária que autoriza aos espaços 
independentes uma atuação que de fato reverbere ruídos de naturezas 
diversas sobre o circuito comercial da arte. (RIVITTI, 2010, p. 13) 

 

Como reflexão sobre novas alternativas de trabalho, o próprio Ateliê397 se 

coloca como agente capaz de problematizar possíveis definições para espaços 

independentes, a exemplo do que ocorreu no seminário O artista gestor e a potência 

independente, em 2015, com a presença de diferentes agentes da cena independente 

contemporânea. O encontro discutiu, ao longo de quatro dias, algumas contribuições 

trazidas pela atuação dos espaços independentes no que diz respeito à formação no 

campo da arte, gestão autônoma, desenvolvimento de programações experimentais e 

os principais focos de intervenção.  

As análises sobre a natureza dos espaços independentes, resultantes do 

seminário, apontam para reflexões sobre as práticas desses agentes, relativamente 

novos no circuito brasileiro, e contribuíram para entender como articular gerenciamento 

e programação, uma vez que esses espaços contam com estruturas precárias e desejo 

de atuação horizontal, borrando os limites entre as funções de artista, gestor e curador11. 

É comum encontrarmos produções críticas dos próprios espaços sobre sua 

atuação, na tentativa de documentar o modo de fazer dessas iniciativas de caráter 

                                                 
11 O artista gestor e a potência independente. Disponível em: https://atelie397.com/o-artista-
gestor-e-a-potencia-independente/. Acesso em: 21 abr. 2020. 



37 
 

coletivo. A publicação Espaços Independentes (2010) também se configura como um 

esforço para delinear esses espaços de arte contemporânea, trazendo textos sobre 

diferentes espaços independentes no Brasil com o intuito de definir suas atividades e 

estratégias de atuação no campo das artes. Outro esforço em versar sobre as 

características desses lugares foi realizado na exposição Espaços Independentes – A 

alma é o segredo do negócio (2012-2013), realizada com o apoio do edital Prêmio 

Funarte de Arte Contemporânea. A mostra reunia seis espaços independentes 

(Ateliê397, Ateliê Aberto, Atelier Subterrânea, Casa Contemporânea, Casa Tomada e 

Casa da Xiclet) e resultou em um catálogo com reflexões sobre as diferentes práticas e 

estratégias de sobrevivência adotadas em contextos diversos. 

Sobre as diferenças e semelhanças entre os espaços, o texto Solo comum, de 

autoria de Thais Rivitti (2013), é elucidativo. Os pontos levantados pela autora apontam 

para a existência de um “solo comum” de atuação dos lugares autônomos de arte, com 

premissas compartilhadas, como (i) a atuação nas lacunas do sistema institucional; (ii) 

o acolhimento de projetos artísticos mais experimentais; (iii) a garantia de 

sustentabilidade financeira para a manutenção dos espaços; e (iv) a autogestão, ou 

seja, o trabalho de maneira mais horizontal, visando à sustentabilidade.  

A sempre marcada diferença com instituições oficiais permite estabelecer as 

linhas de contorno definidoras desses espaços, como reforça a curadora Marília 

Loureiro. 

Enquanto a ideia de Instituição passa pela instauração de funções, por 
regras e estatutos, por um ritmo marcado e por destinos e metas 
estabelecidos, o Independente evoca a autonomia da dúvida, a 
disfunção, o tempo descontínuo, o incerto, o transitório. Não é preciso 
dizer que a posição de desconstrução só pode existir porque algo está 
construído. E aqui ainda cabe pensarmos na desconstrução não como 
destruição, mas como um exercício de reflexão, como uma possível 
abertura para a mudança. É no sentido de desconstrução constante de 
seu entorno e de si mesmo que o espaço independente se constitui 
como espaço de construção e de formação. (LOUREIRO, 2013, p. 15) 

 

 Pautados na dicotomia desconstrução/construção, os espaços independentes 

de arte contemporânea refletem sobre possibilidades de atuação e crítica enquanto 

lugares de cultura presentes na cena artística, agindo como espaços questionadores, 

abertos ao dissenso, expressando sempre seu relevante papel social em relação às 

questões urgentes da nossa época. 

 Uma figura de destaque na atuação desses espaços autônomos é o curador 

independente, uma vez que, ao atuar em um lugar de mais livre criação, ele pode propor 

novas ideias e fazer exposições sem vínculo institucional e outras obrigações 

curatoriais. Sobre o surgimento e a atuação desse profissional, as curadoras e 
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pesquisadoras Ana Magalhães e Helouise Costa (2021) o diferenciam da atuação do 

conservador de museu, que possui outras demandas. 

 

Não se trata mais do especialista no trato de coleções, do 
historiador ou do crítico de arte, mas de alguém movido por 
interesses multidisciplinares que se coloca como um agente 
cultural capaz não só de viabilizar o trabalho do artista, mas 
também potencializá-lo por meio do acompanhamento direto do 
processo de criação e obtenção de recursos financeiros para a 
execução das obras. Liberto das demandas tradicionais das 
instituições museológicas o chamado curador independente irá 
desafiar as fronteiras entre curadoria, crítica e atividade 
artística, encarnando frequentemente o papel de criador e 
abrindo possibilidades experimentais no âmbito da curadoria, 
até então impensáveis em se tratando do ambiente tradicional 
das instituições museológicas. (COSTA; MAGALHÃES, 2021, p. 
14) 

 

Em espaços independentes, é comum a atuação desses curadores também 

como gestores, como é o caso do Ateliê397. Além do artista-gestor, o curador 

independente estabelece as pautas a serem tratadas em eventos e exposições e tem 

liberdade para testar novas propostas de exposição, mais livres e experimentais. Os 

curadores nos espaços independentes atuam em conjunto com os artistas, tanto no 

momento da formação, como em rodas de conversas, acompanhamento de trabalhos e 

cursos, como na reflexão sobre as exposições, trabalhando juntos no conceito, criação, 

execução e montagem (RUPP, 2014). Esse agente, portanto, é fundamental no que 

chamamos de sistema das artes para participar das discussões sobre arte 

contemporânea, mas também para refletir sobre os espaços independentes, suas 

características e funcionamento. 

 Ao longo da pesquisa bibliográfica sobre espaços independentes, realizada para 

esta dissertação, encontramos diversos materiais, como artigos em sites, notícias e 

algumas poucas publicações que versam sobre a criação e manutenção de espaços 

independentes em outros países. Por meio deles, buscamos correlações com a cena 

independente de arte contemporânea na América Latina e na cena artística de Nova 

York, cujos locais autônomos de arte contam com uma maior institucionalização e 

podem servir de base para pensarmos os rumos dos espaços existentes no Brasil. 

Exploraremos sucintamente as características dessas duas cenas a seguir. 

A efervescência da cena artística independente de Nova York acontece nas 

décadas de 1970 e 1980. A bibliografia sobre o tema reflete sobre o conceito de espaços 

alternativos e mostra como a possibilidade de financiamento do Estado incentivou tais 

lugares a seguirem funcionando de maneira autônoma e alguns em atividade até os dias 

de hoje, somando, aproximadamente, 40 anos de existência (TERRONI, 2011; CANAL, 
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2010; ATKINS, 1998). Nesse contexto, o surgimento de espaços de cultura 

caracterizados pela liberdade e autonomia de ação está relacionado ao movimento da 

contracultura, entendida como uma renovação artística e cultural e, ao mesmo tempo, 

como reação ao modelo do cubo branco das galerias e museus.  

Os primeiros espaços alternativos na cena nova-iorquina surgiram no final da 

década de 1970 e início de 1980 como coletivos de artistas interessados em arte 

conceitual, mídia eletrônica, diversidade e arte performática. Entre eles, podemos citar 

o 112 Greene Street (1970), The Kitchen (1971), A.I.R. Gallery (1972) – uma galeria 

cooperativa de espaço alternativo para mulheres –, PS1 (1976) e o Exit Art (1982). 

“Sediados em locais para este fim, improváveis ou industriais, esses espaços mostram 

artistas emergentes, performers e obras de arte com forte conteúdo social e político” 

(CANAL, 2010, tradução nossa). 

A dissertação do pesquisador Guilherme Cuoghi sobre os espaços alternativos 

em Nova York reflete sobre o ambiente propício nas décadas de 1960 e 1970 para a 

criação de espaços que pensassem de maneira diferente ao proposto pelas instituições 

museológicas tradicionais. 

 

Frente à ebulição de movimentos políticos e sociais, críticos, 
intelectuais, agentes culturais e artistas sustentavam a opinião de que 
era urgente repensar o museu, os espaços da arte, o modo como a 
arte e as instituições culturais se relacionavam com o cotidiano, com o 
público, com a cidade e com as questões sociais. Para sua sorte, o 
cenário se encontrava propício para isso. Havia um movimento 
crescente de ruptura, partindo de dentro para fora e de fora para dentro 
das instituições artísticas. (CUOGHI, 2018, p. 47) 

 

Entendemos, portanto, que os espaços alternativos emergiram da união de 

artistas que questionavam as instituições de arte e intencionavam, por meio de ações 

coletivas, impulsionar suas críticas ao sistema das artes e firmar-se como lugares para 

o experimentalismo e ruptura. Uma característica comum em tais espaços é a busca por 

locais físicos não convencionais em regiões desprestigiadas ou degradadas da cidade. 

Dessa forma, conseguem aluguéis mais baratos e construções mais desafiadoras para 

pensar em exposições fora do cubo branco, como galpões, edifícios industriais e escolas 

abandonados. O bairro SoHo, em Nova York, foi um desses locais que teve a sua 

história transformada pela atuação dos artistas, que, com sua presença no bairro, deram 

início a uma intensa vida artística, transformando as instalações industriais em ateliês, 

cooperativas, cinematecas e espaços alternativos de arte contemporânea (TERRONI, 

2011; CUOGHI, 2018). 

Um dos espaços mais antigos do SoHo é o Artists Space, fundado em 1972, pela 

professora de História da Arte Trudie Grace e pelo crítico de arte Irving Sandler, com o 
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apoio do New York State Council on the Arts12 (Conselho de Artes de Nova York), um 

órgão criado na década de 1960 dedicado a preservar e expandir a cultura artística na 

cidade. O próprio nome do espaço aponta para a característica em comum dos espaços 

alternativos de arte contemporânea: a de colocar o artista como protagonista e lhe dar 

liberdade de atuação, ao permitir que: 

 

Eles selecionem as exposições, fornecendo materiais aos artistas 
necessitados, promovendo o discurso artístico por meio de shows, 
performances e conversas. Desde a sua criação, o Artists Space 
provou ser um defensor instrumental de artistas notáveis em Nova York 
– incluindo Joan Jonas, Jeff Koons, Laurie Anderson e muitos outros. 
(BUCCIERO, 2015, tradução nossa) 

 

A variedade de atividades pode ser a marca comum desses muitos espaços 

alternativos, mas, por originarem-se de iniciativas espontâneas, cada local possui sua 

própria identidade, “delineada por sua estrutura (cooperativa de artistas, estúdio 

particular, grupo sem fins lucrativos), bem como pela variedade de suas atividades 

artísticas (instalações, performances, videoarte)” (TERRONI, 2011, tradução nossa). 

Portanto, os espaços alternativos reivindicam seu lugar no campo das artes ao 

organizarem exposições, oficinas, performances e ao se colocarem como contraponto 

crítico aos padrões tradicionais de museus e galerias. O historiador da arte e ativista 

Robert Atkins ressalta a relevância dos espaços alternativos para o sistema das artes, 

os quais, segundo ele, atuavam como estimuladores de propostas artísticas sem valor 

comercial, calcadas no experimentalismo. 

 

Para artistas dos anos setenta, os novos espaços alternativos eram 
praticamente os únicos locais para o desenvolvimento de formas não 
comerciais, conceitualmente orientadas, como vídeo, instalações e 
ações (o termo arte performática não foi cunhado até o final dos anos 
setenta). Essa tendência conceitual separava os espaços alternativos 
das galerias cooperativas dos artistas, que geralmente eram espaços 
comerciais onde os artistas se uniam para exibir trabalhos em formato 
tradicional e pagar coletivamente o aluguel. As práticas curatoriais não 
tradicionais também caracterizaram os novos espaços alternativos: a 
maioria contava com artistas para curadoria de shows, em vez de 
curadores profissionais. E, o mais radical de tudo, os artistas recebiam 
pagamento pela exibição. (ATKINS, 1998, tradução nossa) 

  

 Fica claro que a sobrevivência esbarra sempre na questão econômica e 

representa um desafio desde o surgimento desses espaços porque, ao almejarem 

liberdade, independência e atuação crítica ao circuito institucional, muitas vezes, não 

                                                 
12 New York State Council on the Arts. Disponível em: https://arts.ny.gov/. Acesso em: 21 abr. 
2020. 
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conseguem suporte financeiro e logístico de outros setores para lidarem com burocracia 

e pagamentos de taxas. Por esse motivo, muitos não resistem, como aponta Cristelle 

Terroni. 

 

Dependendo de sua estrutura interna, cada tipo de espaço alternativo 
operava na mesma base financeira; a maioria dos estúdios de artistas 
que foram transformados em espaços de exibição não se beneficiou, 
pelo menos no início, de nenhum apoio financeiro externo e 
permaneceu autônoma financeiramente. (...) em alguns dos espaços, 
os artistas ajudavam a manter a estrutura em funcionamento pagando 
uma taxa mensal ou anual ou compartilhando os benefícios se uma 
obra de arte fosse vendida. (...) Sempre que eram registradas como 
organizações sem fins lucrativos, os espaços alternativos costumavam 
se beneficiar de dinheiros públicos ou privados para iniciar suas 
atividades. Para obter os subsídios, os artistas precisavam renovar as 
inscrições anualmente ou para cada projeto artístico específico. (...) 
Apesar desses vários meios de apoio financeiro, espaços alternativos 
constantemente se encontravam à beira da falência. Por causa de seus 
negócios sem fins lucrativos, sua sobrevivência econômica estava 
ligada às várias fontes de subsídios públicos ou privados que poderiam 
ajudá-los a realizar suas atividades artísticas, respeitando sua 
autonomia. Esse estado de instabilidade financeira era, portanto, 
inerente e quase inevitável, o que também explica o fato de que muitos 
espaços foram forçados a fechar logo após serem abertos. (TERRONI, 
2011, tradução nossa) 

  

Assim como nos espaços alternativos brasileiros, a captação de recursos é um 

grande desafio para seus similares nova-iorquinos e, muitas vezes, os espaços são 

inviabilizados por não conseguirem nenhum tipo de apoio financeiro para efetivar suas 

atividades. Entendemos, dessa maneira, o porquê da história desses lugares 

autônomos ser efêmera e difícil de rastrear. 

O livro Alternative Histories New York Art Spaces, 1960-2010, organizado 

pelas curadoras estadunidenses Lauren Rosati e Mary Anne Staniszewski, serve de 

base para trazermos as noções de espaços alternativos em Nova York. O título é 

homônimo ao da exposição na Exit Art, em 2010, um dos principais espaços autônomos 

de Nova York, fundado em 1982 pela curadora Jeanette Ingberman e pelo artista porto-

riquenho Papo Colo, em atividade até 2010. 

Durante três décadas, Exit Art foi um centro interdisciplinar para veiculação de 

ideias contemporâneas, que se dedicava a realizar exposições, performances e mostras 

de vídeo. Os fundadores acreditavam que “a produção de arte está inextricavelmente 

entrelaçada com comentários políticos e sociais. Com isso, a Exit Art concentrou-se em 

mostrar o trabalho de artistas historicamente marginalizados, incluindo mulheres, 

minorias, estrangeiros e gays e lésbicas” (GOMEZ, 2000, tradução nossa). Essa veia 

crítica foi uma das principais características de diversos espaços independentes, ou 

seja, a independência ligada a escolhas de programação, sendo capazes de apresentar 
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temas polêmicos e urgentes da contemporaneidade. Ao abrirem as portas para artistas 

jovens, ajudam a moldar o discurso artístico de seu tempo. Papo Colo dá um 

depoimento esclarecedor sobre a importância de artistas vindo de países considerados 

periféricos para a cena nova-iorquina. 

 

Pessoas como eu foram marginalizadas por aqueles que exercem 
poder cultural em nossa sociedade. Fomos agrupados como “o terceiro 
mundo”. Mas, de fato, a cultura híbrida de nossa época está sendo 
nutrida por “estrangeiros” de todos os tipos – asiáticos, africanos, os 
povos das Américas. São eles que realmente estão criando a nova 
cultura predominante do primeiro mundo com suas diversas 
contribuições. Dizemos “saída” para sugerir que se afaste do sistema 
artístico estabelecido e de sua maneira estereotipada de pensar. Toda 
saída é uma entrada. Assim, nosso nome: Exit Art. (GOMEZ, 2000, 
tradução nossa) 

  

O livro de Rosati e Staniszewski, Alternative Histories New York Art Spaces, 

1960-2010 (2010), também catálogo da exposição, apresenta diversos textos sobre a 

cena independente nos Estados Unidos. Entre eles, há um manifesto de Papo Colo 

intitulado Alternative, Alter the Native, no qual o artista apresenta seu conceito de 

espaço alternativo e faz a proposição de uma produção artística alternativa, 

questionadora do status quo e criadora de algo novo. Alguns trechos do manifesto são 

marcantes para compreender a potência crítica e criativa de um espaço independente 

de arte contemporânea. 

 

A imaginação é uma alternativa para a realidade, que cria opções sem 
fim. 
A História é um conjunto complexo de eventos que organizamos à 
nossa conveniência. 
Alternativa é a escolha de opções que redefinem o tradicional. 
Espaços alternativos são outra forma de interpretar a realidade, 
um produto não convencional do mainstream. 
Eles são os exploradores de possibilidades. 
(...) 
Insatisfação com o mundo ordinário da arte é a motivação. 
(...) 
Alternativa é destruição e criação. 
Na arte, ciência e vida altera o status-quo para construir algo novo. 
(...) 
O espaço alternativo deve denunciar essas manipulações [da arte 
somente como mercadoria] 
e trabalhar o lado ético da produção cultural. 
O espaço alternativo é o método mais autônomo de reinventar a 
intervenção. 
Sem alternativas, a cultura não tem um intervalo em suas ações, 
sem perspectiva, sem espelho para ver sua falta de visão, sem futuro. 
Espaços alternativos são sociedades alternativas, construindo histórias 
paralelas. (MACEDO, 2015, p. 65) 
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 A ideia de construir uma narrativa própria, dar voz aos excluídos do sistema, 

propor novas maneiras de sobrevivência, criar alternativas ao cubo branco, plantar 

novos conceitos, apresentar artistas fora do mainstream e olhar criticamente para outras 

instituições constituem-se em algumas das particularidades dos espaços independentes 

de cultura em qualquer lugar. 

 Na América Latina não seria diferente. Podemos observar, assim como 

aconteceu no Brasil, uma profusão de espaços independentes que surgem como 

resposta a demandas sociais e políticas, como questionadores do sistema em que estão 

inseridos e com o desejo de refletir, produzir e fazer circular uma arte jovem, 

experimental e ainda não formatada. Notamos nos artigos encontrados sobre esses 

espaços que se tratam de locais mais recentes, dos anos 2000, como acontece no caso 

brasileiro. As suas propostas artísticas assemelham-se em muitos aspectos, o que 

possibilitou a criação de uma rede entre esses espaços independentes latino-

americanos. Os pressupostos para que artistas, curadores e outros agentes do campo 

das artes visuais criem espaços autônomos partem da carência de estrutura institucional 

capaz de abrigar manifestações artísticas que ainda não se enquadram nas agendas de 

grandes instituições. Assim como no Brasil, buscam redes de apoio para manutenção e 

gestão dos espaços, tanto no poder público quanto na iniciativa privada – além de 

doações de pessoas físicas e rateio de custos por parte dos gestores. As justificativas 

para criação desses espaços autônomos partem desse lugar de exclusão de certas 

poéticas de um sistema estabelecido e os desejos, sobretudo, giram em torno de 

evidenciar outras maneiras de ver, fazer, pensar e gerir as artes, buscando liberdade de 

ação e pensamento sobre a arte contemporânea. 

 Os gestores do espaço Primal, localizado na Cidade do México, refletem sobre 

a necessidade desses espaços e sua criação. 

 

Acreditamos que o surgimento de espaços independentes responde a 
um mal-entendido com as estruturas atuais: você tem menos campos 
de ação para a experimentação, então, neste sentido, é mais fácil ter 
outros espaços onde você possa experimentar. Ou seja, em um espaço 
independente é mais fácil experimentar; em contraste com uma 
instituição onde na maioria das vezes eles expõem coisas já 
comprovadas e convencionais. (COCOTLE, 2019, tradução nossa) 

 

Quando se fala das características de espaços independentes ou autônomos é 

comum que se estabeleça um contraponto com as instituições museológicas. No 

entanto, ambos atuam em uma mesma rede e pode haver diferentes tipos de trocas 

entre eles. Os gestores do espaço independente Proceso Abierto, situado em Oaxaca, 

no México, ressaltam esses lugares como fermentadores de novas proposições. 
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Segundo eles “as instituições estão sempre em busca de ideias por meio de espaços 

independentes. Acho que somos semeadores de ideias” (COCOTLE, 2019, tradução 

nossa). 

 Sabemos que essa relação deve acontecer e ser pautada na troca e ajuda mútua 

entre instituições, no entanto, a preocupação de muitos gestores é a de serem 

influenciados em demasia e perderem sua autonomia. Os gestores do espaço Biquini 

Wax EPS, da Cidade do México, falam sobre o receio de serem capturados pelo 

mercado e pelas instituições oficiais. 

 

As renegociações artísticas com as instituições implicam manobras 
com a nossa própria imagem e a deles, jogo de poder e expectativas, 
erotização das relações, convicção, sedução, rancor, humor, crítica 

interinstitucional permanente e ativa, fetichização, etc. (COCOTLE, 
2019, tradução nossa) 

 

 A atuação em rede e a busca por mecanismos de gestão e parcerias que não 

afetem a estrutura dos espaços e sua almejada autonomia é a tônica desses lugares 

independentes ao redor da América Latina. Um artigo sobre espaços independentes no 

México, publicado na Revista Codigo, reforça a importância da dependência de 

diferentes pessoas para que esses espaços tenham sucesso.  “O capital que se move 

no espaço não é apenas justo, o dinheiro, dependemos muito, e talvez em maior 

medida, do capital simbólico, intelectual, afetivo, imaterial que ali se produz e circula” 

(COCOTLE, 2019, tradução nossa). 

Há alguns mapeamentos sobre a cena independente latino-americana que 

indicam o modo como esses espaços podem relacionar-se, construindo uma rede de 

apoio, tais como a VADB13, o Córtex14, a plataforma YEI, ou mesmo publicações em 

revistas especializadas, como a Codigo, Ramona e Terremoto, entre outros. Apenas 

a título de exemplo (Tabela 1), citamos alguns desses lugares e o ano de criação, 

mostrando que são contemporâneos a muitas iniciativas brasileiras: 

 

                                                 
13 “VADB es una iniciativa colaborativa especializada en Arte Contemporáneo Latinoamericano, 
que reúne y vincula información sobre obras, personas, organizaciones, eventos y publicaciones. 
VADB está basado en un modelo de relaciones de contenidos que organiza tanto prácticas 
institucionales y no-institucionales basándonos en los conceptos de Escenas Locales.” 
Disponível em: https://vadb.org/p/about. Acesso em: 6 jun. 2021. 
14 “CÓRTEX nasceu em 2016 como um projeto de pesquisa voltado para espaços e iniciativas 
auto-organizados por artistas e outros trabalhadores das artes visuais – como curadores, 
pesquisadores, críticos, educadores, e assim por diante.” Disponível em: https://cortex.art.br/. 
Acesso em: 06 jun. 2021. 

https://vadb.org/p/about
https://cortex.art.br/
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Tabela 1 – Iniciativas independentes na América Latina 

ANO ESPAÇO INDEPENDENTE LOCAL 

1999 TEOR/éTica Costa Rica 

2003 Lugar a Dudas Colômbia 

2006 Diablo Rosso Panamá 

2006 La Curtiduría México 

2006 Primal México 

2007 CRAC Valparaíso Chile 

2009 Beta-Local Porto Rico 

2009 Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) Argentina 

2009 Proyectos Ultravioleta Guatemala 

2010 La Ene – Nuevo Museo de Energía de Arte Contemporáneo Argentina 

2012 NuMu Guatemala 

2013 Casa FLORA Colômbia 

2014 Oficina de Proyectos Culturales México 

2016 Proceso Abierto México 

2017 Deslave México 

 

Uma vez que delineamos as principais particularidades apresentadas em outras 

cenas independentes mais consolidadas, como é o caso de Nova York, ou em vias de 

consolidação, como ocorre em diferentes países da América Latina, iremos nos deter 

em duas características comuns a esses espaços para tentar aprofundar nossa reflexão: 

a autogestão e o experimentalismo. 

 

1.2.2.1 Autogestão 

 

 Os espaços independentes de arte contemporânea possuem diversos atributos. 

Ao tentar qualificá-los, artistas e gestores se valem de adjetivos em torno das ideias de 

experimentação, produção coletiva, formação e pesquisa atrelada ao pensamento 

crítico, além de reforçarem as trocas constantes entre os agentes envolvidos, tanto em 

momentos formais quanto informais. Outra característica muito cara a esses espaços é 

a autogestão, ou seja, o desejo de propor novos mecanismos de gestão que garantam 

a autossustentabilidade e seja organizado de maneira horizontal, evitando a reprodução 

de práticas e hierarquias que regem outras instituições mais rígidas. Porém, é do desejo 

de uma gestão auto-organizada que surgem diferentes desafios para esses espaços de 
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arte contemporânea, que vão além da corriqueira pergunta do “como pagar as contas?”, 

mas envolve, sobretudo, a gestão do projeto como um todo, a escolha das pautas e 

artistas participantes, bem como a divisão de tarefas. 

 A busca por uma gestão horizontal é antiga e encontramos ressonâncias no 

pensamento anarquista, na formação de cooperativas de trabalho e na Economia 

Solidária, a qual: 

 

Ganhou força desde a década de 1990, retomando o cooperativismo 
como modelo de organização democrática, cuja visão compreende que 
empreendimentos autogestionários comprometidos com a 
participação, mobilizados por questões que extrapolam os limites do 
empreendimento possam desenvolver uma transformação política. 
(WEBERING, 2020, e-book) 

  

Os textos que versam sobre a autogestão no campo da Administração e da 

Economia recorrem ao pensamento de Bakunin e Pierre-Joseph Proudhon, considerado 

o “pai do anarquismo”, para entenderem as bases da organização alternativa dos modos 

de trabalho. De acordo com a pesquisadora Susana Iglesias Webering, a sociedade 

autogestionada é “organicamente autônoma, sendo constituída de um conjunto de 

autonomias de grupos se auto administrando, cuja vida exige a coordenação, mas não 

a hierarquia” (WEBERING, 2020, e-book). 

 A busca por uma sociedade mais igualitária fez com que se almejassem novos 

modelos de organização social e, principalmente, do trabalho.  

 

A abordagem autogestionária foi retomada na segunda metade do 
século XX em um esforço de análise da importância das experiências 
autogestionárias (conselhos operários, fábricas autogestionárias, a 
experiência iugoslava, entre outras) para a realização de sociedades 
mais igualitárias, também como uma expressão de análise crítica dos 
desdobramentos das experiências socialistas na primeira metade do 
século XX. Foi a partir de então que se passou a utilizar a terminologia 
autogestão. (WEBERING, 2020, e-book) 

 

 Esse modelo de gestão mais igualitário, que ficou conhecido como autogestão, 

em contraponto à heterogestão, contribui para a formação de coletivos autônomos que 

almejam atuar de maneira mais democrática. Webering (2020) lista algumas dimensões 

da autogestão, como a (i) dimensão social, gerando resultados para os indivíduos 

envolvidos; (ii) a dimensão econômica, a qual privilegia o trabalho em detrimento do 

capital; (iii) a política, desenvolvendo uma prática de valores para a construção coletiva 

de um projeto; e (iv) a dimensão técnica, buscando uma forma diferente de organização 

do trabalho. As quatro dimensões levantadas por Webering podem ser observadas na 

atuação dos espaços independentes de arte contemporânea, uma vez que envolvem 
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uma rede de pessoas no trabalho de manutenção do espaço físico, que conseguem 

diferentes resultados por meio de suas práticas nesses locais e que não visam somente 

ao lucro nem se pautam por uma lógica da arte como mercadoria. Nesses casos, o fazer 

cotidiano de gestão é sempre político, as tomadas de decisão são coletivas, e, com 

relação à quarta dimensão, há uma constante busca pela não burocratização das ações 

e pelo não engessamento das práticas de gestão, evitando reproduzir os modelos que 

questionam. 

 Na residência sobre gestão realizada pelo espaço JA.CA que resultou na 

publicação Indie.gestão: práticas para artistas/gestores ou como assobiar e 

chupar cana ao mesmo tempo (2014), observamos na troca entre os gestores-

residentes a constante busca por processos horizontais de trabalho e decisão como 

uma preocupação para existência desses espaços de maneira mais colaborativa. 

 

Enquanto boa parte das instituições artísticas supõem certa hierarquia 
entre críticos, curadores e artistas, os espaços autônomos não raro 
investem em relações horizontais entre eles, afirmando o interesse 
comum pelo processo e o pensamento artístico como gatilho de uma 
relação colaborativa. (TOLEDO, 2014, p. 81) 

 

 Essa autonomia tanto para experimentar novos formatos de produção e 

circulação da arte contemporânea, quanto de gestão, ressoa na prática de todos os 

espaços independentes e, embora os colaboradores possam separar-se por funções e 

responsabilizando-se por uma determinada frente de trabalho, é na coletividade que os 

envolvidos buscam manter o local. 

 Levando a sério a autogestão, vemos que esses espaços são geridos por 

artistas, curadores e pesquisadores que, muitas vezes, desenvolvem outros trabalhos 

como forma de sobrevivência ou enxergam a gestão do espaço também como um 

trabalho artístico ou de curadoria. Apesar de alguns artistas e curadores não terem 

prática com os preceitos administrativos para gerir espaço dessa natureza, é na 

criatividade e em seus interesses que encontram soluções para “assobiar e chupar cana 

ao mesmo tempo”, como sugere o título da publicação de Toledo (2014). A título de 

exemplo, temos o Surpraise, leilão às cegas realizado pelo Ateliê397, para captar 

recursos. As oito edições efetivadas pelo espaço, sempre carregada de muito humor e 

acompanhada do clima de festa, garantiam o financiamento das atividades e pagamento 

das contas do 397 durante alguns meses. Ou seja, além do leilão gerar recursos para o 

espaço, também cumpria a tarefa de fazer circular novos trabalhos, efetivar trocas entre 

artistas e protagonizar momentos de diversão que são lembrados pelo público até hoje. 

 Para pensar na gestão rotineira, que lida com demandas burocráticas, a baixa 

remuneração dos colaboradores – ou muitas vezes a falta dela –, a inscrição em editais, 
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o pagamento do aluguel, entre outras tarefas, Andrada reforça em seu artigo que é no 

cotidiano que a autogestão se faz. Embora os momentos mais formais, de reunião para 

tomada de decisões, por exemplo, sejam necessários e eficazes, é no encontro diário 

que a autogestão acontece. A autora afirma que o cotidiano organizado contribui para a 

construção de lógicas e práticas de gestão. Autogestão pode ser delineada, 

primeiramente, por aquilo que não se quer, para, enfim, alcançar a prática de gestão 

desejada. 

 

Sabe-se de início e o tempo todo o que não se quer em uma 
cooperativa autogestionária: hierarquia, subordinação, burocratização 
alienante, cisão planejamento-execução, competição interna, entre 
tantas outras marcas das práticas administrativas e gerenciais do modo 
de produção capitalista. (ANDRADA, 2006, p. 12) 

 

Percebe-se na bibliografia sobre a atuação dos espaços independentes que a 

diversificação de recursos é essencial para garantir que o local continue em 

funcionamento, atuando entre o público e o privado.  

 

A diversificação das fontes de financiamento e a compreensão de 
como elas podem se articular são pontos essenciais à sustentabilidade 
financeira dos espaços. As políticas públicas de fomento ainda estão 
muito atreladas ao repasse de recursos financeiros. Poderiam ser 
adotadas em paralelo outras medidas de incentivo ao trabalho 
realizado pelos espaços, como a isenção de impostos, a cessão de 
imóveis e uma classificação econômica mais adequada às atividades 
artísticas ali desenvolvidas. (TOLEDO, 2014, p. 124) 

 

A diversificação de fontes para manutenção dos espaços independentes pôde 

contar com o apoio do poder público por meio editais de fomento, que viabilizaram a 

elaboração da programação com mais intensidade a partir dos anos 2000 no Brasil. As 

doações de parceiros também são necessárias, uma vez que nem sempre se pode 

contar com editais, já que essas políticas mudam de acordo com a política vigente em 

âmbito federal, estatal e municipal. 

Nota-se, portanto, a importância da consolidação de uma rede de apoio para 

esses espaços, para que continuem praticando a autogestão, uma vez que “muitos 

vislumbram a possibilidade de construir uma almejada rede de produção e distribuição 

não capitalista, ainda que inseridas em uma economia de mercado” (ANDRADA, 2006, 

p. 2).  

 

Nota-se a lógica da troca direta, ou do engajamento, que muitas vezes 
não passa pela convencional remuneração por horas trabalhadas. 
Assim, os espaços têm a missão constante de se mostrarem 
interessantes para os artistas e outros agentes do circuito. É só 



49 
 

mobilizando o desejo deles, o desejo de participar de suas atividades, 
de ajudar a construir o espaço, que se tem o combustível necessário 
para seguir produzindo. (RIVITTI, 2012, p. 15) 

 

 Para finalizar as reflexões sobre a gestão autônoma, reproduzimos aqui o 

significado deste termo proposto pelo Ateliê397 na ocasião da exposição Espaços 

independentes – a alma é o segredo do negócio.  

 

Gestão autônoma refere-se à gestão de espaços independentes de 
criação artística pelo proponente, desvinculada da ação pelo poder 
público, representando grupo(s) de artistas, críticos, curadores e outros 
profissionais envolvidos no processo de criação e de circulação das 
artes visuais, com o objetivo de fomentar a disponibilização pública dos 
conteúdos em discussão no campo de pesquisa em arte em dado 
momento. (RIVITTI, 2012, p. 16) 

 

 Sendo assim, a opção pela autogestão parte do pressuposto de se fazer uma 

gestão sem hierarquias fixas entre as funções de seus colaboradores e que seja 

sustentável, para que os espaços independentes consigam manter-se em atividade. Os 

espaços autônomos estão sempre numa linha tênue entre conseguir se manter ou ter 

de fechar as portas. Os editais públicos são uma estratégia de sobrevivência, mas, ainda 

assim, não garantem recursos suficientes, pois os entraves burocráticos também são 

grandes, como a exigência de se ter um CNPJ sem restrições. Mesmo com o apoio dos 

editais, nem sempre é possível fechar as contas ou remunerar os colaboradores 

adequadamente. Observamos que parte dessa autonomia almejada com a autogestão 

exige a capacidade de se reinventar sempre que necessário e criar mecanismos 

alternativos de trabalho para continuar (r)existindo. 

 

1.2.2.2 Experimentalismo 

 

 O experimentalismo é outro atributo dos espaços independentes. Abrir espaço 

para novas práticas e formatos que ainda não cabem em instituições formais ou que 

não são vantajosas para o mercado é uma preocupação dos espaços independentes de 

arte contemporânea. Ao usar o termo experimental para a arte, proposto nas décadas 

de 1960 e 1970 no Brasil, os espaços independentes remontam a um momento no qual 

eram propostas novas relações entre artista e público. Sobre adotar para si o adjetivo 

experimental, Thais Rivitti questiona o seu significado aplicado a um espaço 

independente hoje. 

 

Essa é a pergunta chave que os espaços independentes parecem fazer 
a si mesmos, quando pensam em sua programação, quando montam 
suas atividades, quando se inserem no debate. Por um lado, a 
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sensação de falta de espaço ou interesse do circuito institucional em 
uma produção nova e ainda não formatada. Por outro, o desafio de 
não repetir fórmulas gastas: o risco de se transformar em uma galeria 
que agencia novos artistas (para aqueles espaços que se dedicam 
mais ao mercado), bem como o de uma institucionalização, aos moldes 
de uma escola de artes (para aqueles que se dedicam mais a 
atividades de formação) está sempre posto. Os espaços 
independentes têm que inventar um jeito novo de fazer as coisas. 
(RIVITTI, 2013, p. 5, grifos nossos) 

 

É nesse jeito novo de pensar e fazer que os espaços independentes se pautam 

para propor ações mais experimentais, alargando as formas de circulação da arte, não 

apenas com exposições, mas também propondo performances, ações, publicações, 

happenings e outras formas de manifestações que ainda podem ser inventadas. É com 

esse experimentalismo de formatos que os espaços independentes atuam dentro do 

sistema. 

O que significa, então, trazer à tona o experimental? Ao voltar para a década de 

1970, no Brasil, retomamos ao período da Ditadura Militar (1964-1985), de forte 

repressão política e social, além da censura a diversos tipos de manifestação, entre eles 

as artes visuais. De acordo com a pesquisadora Cristina Freire em seu texto O 

presente-ausente da arte dos anos 70, a arte desse período conta com muitas 

lacunas, pois muitas manifestações aconteceram de maneira efêmera, tendo hoje 

restado alguns poucos registros. Segundo ela, essa presença-ausência é o que 

caracteriza a arte dos anos 1970. Para Freire (2005, p. 152), “é fato que, para os artistas 

brasileiros, na década de 1970, a experimentação era uma tônica comum e isso, é claro, 

incluía a exploração de novos meios, técnicas e circuitos de exibição”. Artistas como 

Cildo Meireles, Artur Barrio, Hélio Oiticica, Paulo Bruscky, Lygia Clark, Lygia Pape, entre 

outros, buscavam por meio do experimentalismo questionar a sociedade e propor novas 

formas de circulação da arte.  

Nesse período, assistimos também ao crescimento de ações institucionais que 

almejavam um diálogo com a arte produzida pelos artistas jovens e o experimentalismo 

que eles propunham em suas ações. Um desses exemplos é a atuação do MAC USP 

na gestão de seu primeiro diretor Walter Zanini (1963-1977), que “exercita a noção de 

museu laboratório, aberto aos mais jovens, longe das pautas exclusivamente 

mercadológicas e servindo como espaço de expressão vital durante o período da 

ditadura e censura no Brasil” (OLIVEIRA, 2019). A criação do programa de exposições 

e intervenções artísticas Jovem Arte Contemporânea (JAC) evidencia o papel do museu 

livre, aberto às novas linguagens artísticas. As JACs “que aconteciam anualmente e 

tinham como proposta incentivar jovens artistas em pesquisas e linguagens 

experimentais, promoveram ainda a aproximação entre artistas brasileiros e 
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estrangeiros, estudantes, educadores e visitantes do museu, além de ter possibilitado a 

ampliação do acervo do Museu” (ENDO, s.d.). 

 Os Domingos de Criação, implementados pelo crítico e curador Frederico Morais 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, também mostram o museu como uma 

instituição aberta à sociedade.  

 

Tanto em sua atuação como crítico de arte, quanto como curador, 
Frederico questionava as posturas conservadoras sobre a arte 
brasileira, que não estavam levando em consideração o que ele 
mesmo chamava de arte jovem. Também repensou, tal como Zanini, 
as posturas que um museu deveria assumir frente à sociedade e à arte 
de seu tempo. (NUNES, 2013, p. 23) 

 

 O desejo de inovação e a postura crítica, comprometida com a arte jovem e 

experimental, destacou-se no cenário artístico da década de 1970. O pesquisador e 

ensaísta Frederico Coelho, em seu texto Uma história necessária, chama atenção 

para esse aspecto. 

 

Nesses debates, percebemos que “experimental”, portanto, se desloca 
de sua função normativo-conceitual (como uma forma de fazer as 
coisas) e se torna, ao menos para os jovens artistas brasileiros de 
então, uma estratégia efetiva de ação em seu campo de 
possibilidades. Como dizia Hélio Oiticica, era muito mais uma questão 
de experimentar o experimental do que ter que assumir um 
compromisso estético coletivo, como foi outrora o neoconcreto ou o 
tropicalismo. (COLEHO, 2013, p. 12, grifos nossos) 

 

 Experimentar o experimental, texto de Hélio Oiticica, reforça a necessidade de 

assumirmos o experimentalismo nas artes. A publicação, datada de 1972, ressoa na 

atuação das iniciativas independentes atuais, quando encorajam a livre criação dos 

artistas, o pensamento em conjunto, o experimentalismo de novos formatos, técnicas e 

ideias. 

 Vemos, assim, que, ao se valer do termo “experimental”, os espaços 

independentes estão dialogando com a história da arte brasileira e ecoando novos 

processos, práticas e formas de pensar e produzir arte contemporânea. 

Assim como é difícil estabelecer maneiras de existir dentro do circuito artístico, 

delinear a genealogia dos espaços independentes de arte contemporânea também se 

constitui numa tarefa desafiadora. Muitas vezes descobrir onde a ideia de 

independência se originou é complexa. Falar sobre espaços dessa natureza é falar 

também sobre impermanência, sobre a possibilidade de deixar de existir, de mudar, de 

transformar-se. A seguir, trataremos dos coletivos de artistas, que entendemos como os 

predecessores dos espaços independentes. 



52 
 

1.2.3 Antecessores: os coletivos de artistas 

 

Há certa dificuldade em encontrar bibliografia sobre as iniciativas independentes 

ou alternativas na cidade de São Paulo. Para esta pesquisa, utilizamos a genealogia 

elaborada por Kamilla Nunes (2013), que propõe uma abordagem histórica dos espaços 

autônomos de arte contemporânea, intencionando auxiliar no entendimento de 

iniciativas semelhantes que estão sendo criadas atualmente. Nos valemos também de 

pesquisas sobre os coletivos de artistas no Brasil, elaboradas por André Luiz Mesquita 

(2008), Claudia Teixeira Paim (2009), Fernanda Carvalho de Albuquerque (2006) e 

Ricardo Rosas (2005). As iniciativas coletivas não são recentes, de acordo com Ricardo 

Rosas. 

 

No Brasil, elas remontam ao século dezenove, com o grupo dos 
românticos em São Paulo, os grupelhos de poetas simbolistas, os 
modernistas da década de 1920, o grupo antropofágico, os concretistas 
dos anos 1950, o coletivo Rex de artistas na década seguinte, 3Nós3 
e Manga Rosa na década de 1970, Tupi Não Dá, ou os mais recentes 
Neo-Tao e Mico, entre inúmeros outros. (ROSAS, 2003) 

 

O livro Espaços autônomos de arte contemporânea começa com uma 

cronologia dos espaços autônomos dividida em quatro momentos, a saber (i) o Clube 

dos Artistas Modernos (CAM), de 1932; (ii) os espaços de experimentação das décadas 

de 1960 e 1970; (iii) o surgimento de coletivos nos anos 1990; e (iv) os espaços do 

século XXI. 

Entendemos que a tentativa de rastrear essa “origem” torna-se, muitas vezes, 

pouco frutífera, pois percebemos a definição pela negação: não é uma galeria; não é 

um centro cultural; não é um museu; não é uma escola de arte. Ao refutar certas 

denominações, o espaço independente afirma sua identidade como sendo diferente do 

padrão do circuito institucional. Ao desvencilhar-se do nome galeria, por exemplo, 

coloca em questão seu posicionamento sobre o mercado e, consequentemente, sobre 

sua manutenção. Ao negar ser um museu, questiona a formação e a manutenção de 

acervos e coleções. Portanto, autointitular-se independente ou alternativo coloca as 

regras naturalizadas pelo sistema das artes em xeque e propõe uma atuação baseada 

na autonomia. 

 A linha do tempo proposta por Nunes inicia-se com o Clube dos Artistas 

Modernos (CAM), fundado em oposição à conduta elitista da Sociedade Pró-Arte 

Moderna. Os artistas, liderados por Flávio de Carvalho, queriam “criar outros espaços 

de convivência a partir da arte” (NUNES, 2013, p. 18). O CAM, assim como os espaços 

independentes de hoje, buscava oxigenar o sistema. Nessa linha temporal, Nunes 

apresenta a Rex Gallery & Sons, formada pelos artistas Geraldo de Barros, Wesley 
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Duke Lee, Carlos Fajardo, José Resende e Frederico Nasser, em 1966. O espaço 

pretendia “questionar os modelos institucionais de formação e recepção da arte no 

Brasil, o mercado de arte vigente, o papel do artista e do espectador, bem como propor 

novas dinâmicas de ensino, criar uma alternativa à circulação de arte contemporânea e 

experimental” (NUNES, 2013, p. 20). Eles proclamavam a liberdade de expressão, pois 

o contexto no qual estavam inseridos era de ditadura militar, vigente no Brasil de 1964 

a 1985. 

 Em 1978, o artista Antonio Dias e o crítico de arte Paulo Sérgio Duarte fundaram 

o Núcleo de Arte Contemporânea na Universidade Federal da Paraíba e isso também é 

considerado por Kamilla Nunes (2013) como uma abertura para projetos experimentais 

de arte contemporânea. Nessa linhagem, a autora insere a proposta da Jovem Arte 

Contemporânea (1967-1974), os Domingos de Criação (1971) e a Área Experimental 

(1975-1978), como já mencionamos acima. 

 

A Área Experimental, a proposta Jovem Arte Contemporânea e os 
Domingos de Criação contribuíram para a construção de um 
pensamento curatorial que é replicado até os dias atuais, no que diz 
respeito aos novos formatos expositivos em confronto com os já 
tradicionais, bem como à participação dos artistas nesse processo. 
(NUNES, 2013, p. 22) 

 

Estes são apenas alguns dos exemplos da cena artística brasileira com espaços 

que prezavam pelo experimentalismo e pelo desejo de inovação, pensando em uma 

ruptura com os modelos tradicionais de exposição de arte. 

Segundo Nunes, após a redemocratização do Brasil, em 1988, “tanto a 

contracultura quanto as iniciativas coletivas de artistas se expandiram no Brasil e, por 

consequência, alguns espaços foram criados com o propósito de veicular uma produção 

de viés político, crítico, experimental” (NUNES, 2013, p. 29). Nesse momento, artistas 

de diferentes partes do país se juntaram para pensar em alternativas ao cubo branco 

para veiculação de suas produções, propondo sempre uma atuação coletiva (NUNES, 

2013). Ao propor uma crítica institucional e mercadológica, os coletivos de artistas 

configuram-se como lugares para debate, exposições e encontros como mecanismos 

para veicular seus pensamentos e inquietações. Tanto na programação desses 

coletivos quanto na atuação de seus gestores e colaboradores, a crítica institucional 

está presente, uma vez que os espaços independentes desempenham papel importante 

na exibição e reflexão de arte contemporânea, não visando somente ao lucro, mas sim 

às possibilidades de encontro, ensino e formação e aos atravessamentos sociais que 

isso possibilita. 
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Os coletivos de artista proliferam no Brasil a partir da década de 1990, como 

aponta a pesquisadora Fernanda Carvalho de Albuquerque em sua tentativa de defini-

los. 

 

Projetos realizados por um conjunto de artistas em resposta a 
situações e demandas diversas, que assumem formatos variados e 
envolvem atividades como a realização de exposições, a promoção de 
eventos, tais como debates, palestras e oficinas, a formação de 
espaços culturais, a edição de publicações e a criação em parceria. 
Dentre as chamadas iniciativas coletivas, situam-se os grupos ou 
coletivos de artistas, que se diferenciam dos demais agenciamentos 
por envolverem o desenvolvimento de trabalhos artísticos em conjunto, 
ou seja, a autoria compartilhada ou a criação em parceria. 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 57) 

 

 Notamos uma aproximação com as justificativas encontradas para a criação de 

muitos espaços independentes, como o interesse em trabalhar na coletividade e a oferta 

de diferentes atividades que não sejam apenas exposições, mas outras maneiras de 

contribuir para a formação dos artistas e circulação de seus trabalhos. 

Outro ponto relevante da relação entre as iniciativas coletivas e os espaços 

independentes é a intenção de atuar com maior autonomia nos sistemas das artes, não 

dependendo da legitimação de instituições oficiais. Albuquerque nos chama atenção de 

que “tais iniciativas traduzem, ainda, um certo questionamento em relação a 

determinadas dinâmicas de produção, circulação e legitimação desse sistema, embora 

não constituam uma negação ao circuito de arte tradicional” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 

62). 

Essa certa independência na atuação dos coletivos de artista também é 

apontada pelo escritor e ativista Ricardo Rosas em seu artigo Notas sobre o 

coletivismo artístico no Brasil.  

 

Um ponto básico em se tratando de entender os coletivos brasileiros é 
sua frequente atuação fora dos meios culturais institucionalizados, isto 
é, aqueles que na sociedade em geral validam o que pode ser tido 
como “arte” ou não (...) em parte alheios a toda essa megaestrutura, 
os coletivos normalmente atuam foram da curadoria e do olhar 
controlador das instituições (ROSAS, 2005, p. 29) 

 

Se a autonomia dos coletivos de artista lhes permite atuar de maneira 

independente no circuito, propondo suas próprias atividades e questionamentos, por 

outro lado, contribuem para a fragilização dessa atuação, pois são considerados 

efêmeros e pontuais. A colaboração era a chave para a atuação desses coletivos 

(ROSAS, 2003), que se posicionavam criticamente frente ao circuito artístico tradicional 

e optavam pela produção em parceria, pela constante troca de ideias com outros 



55 
 

agentes do circuito e na proposição de trabalhos mais experimentais, entre outras 

características (ALBUQUERQUE, 2006). 

A artista Claudia Teixeira Paim, em sua tese de doutorado sobre coletivos de 

artistas na América Latina, aponta para a dimensão política dessas iniciativas e sua 

atuação no contexto do espaço público da cidade (PAIM, 2009). 

 

É onde acontecem os projetos compartilhados que partem da conversa 
entre sujeitos ativos. É o espaço para que se realizem as proposições 
dos coletivos que buscam atuar fora dos espaços tradicionais. Neste 
espaço público, os conflitos não se restringem ao âmbito dos 
propositores, ou seja, entre os integrantes dos coletivos, mas podem 
abrir-se para a cidade, a totalidade de seus habitantes e/ou seus 
representantes políticos. (PAIM, 2009, p. 68) 

 

 Nota-se, que por meio dessa atuação coletiva, urbana e de viés político, os 

coletivos desenvolvem projetos para expressar seus questionamentos em relação ao 

circuito artístico, à atuação do Estado no financiamento das artes – ou ausência dela – 

, aos problemas urbanos, ao mercado e à posição de resistência à alienação, entre 

outros (PAIM, 2009). 

 Podemos apontar as muitas semelhanças da atuação dos coletivos com a 

criação de espaços independentes quando buscam por uma prática reflexiva na 

produção artística, questionam e refletem sobre o papel dos agentes (artistas, 

curadores, pesquisadores) no sistema das artes, tecem críticas aos espaços tradicionais 

de circulação artística ou mesmo criam seus próprios mecanismos para intervenção no 

circuito (PAIM, 2009). 

 

Em geral, os modos de fazer coletivos podem ser identificados como 
inventivos, propositivos e experimentais. Inventivos por apresentar o 
caráter inesgotável da criatividade, não necessariamente pela busca 
de algo novo, mas como prática que conjuga elementos existentes em 
infinitas possibilidades de produzir sentido. Eles são também 
propositivos por obedecer ideias, ações, situações e espaços a serem 
transformados. E experimentais por testarem soluções, a 
experimentação é um método que coloca em interação as situações, 
os elementos e os sujeitos envolvidos. (PAIM, 2009, p. 93) 

 

 Paim ressalta a singularidade dos modos de fazer dos coletivos ao prezarem por 

liberdade, atuação coletiva, práticas horizontais e reflexão crítica. Albuquerque também 

corrobora dessa ideia, quando aponta que a ênfase dos coletivos está na ação, em 

novas proposições e formatos, dando a perceber que as iniciativas coletivas procuram 

relacionar-se com o público e o sistema das artes de outras maneiras (ALBUQUERQUE, 

2006). 
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 Em sua dissertação, intitulada Insurgências poéticas: arte ativista e ação 

coletiva (1990-2000), André Luiz Mesquita aponta para o fato de os coletivos de artista 

surgirem como uma resposta aos momentos de crise, que unem os artistas para 

trabalhar em torno de algo em comum. 

 

Mais importante que a quantidade de integrantes, trabalhar em grupo 
pressupõe considerar a qualidade das formas de diálogo e de relação 
entre seus participantes, de acordo com a intensidade dos laços que 
os unem. (...) Dessa forma, vemos artistas trabalhando coletivamente 
a partir de uma única proposta ou em colaboração com indivíduos de 
diferentes áreas. Há também artistas que se reúnem em torno de uma 
ideia coletiva ou de um movimento, mas desenvolvem suas obras 
individualmente, assim como um projeto artístico com a participação 
do público, de uma comunidade ou de um grupo político. (MESQUITA, 
2008, p. 50-51) 

 

Transversalidade, dissolução entre o individual e o coletivo, participação, desafio 

às noções de autoria também são características dos coletivos. A proliferação de 

coletivos artísticos se deu no Brasil na década de 1990 e Mesquita considera três fatores 

importantes para esse fenômeno: (i) a formação de redes através da internet; (ii) 

ocupações e residências que propiciavam o intercâmbio entre artistas; e (iii) a 

possibilidade de produzir uma arte transformadora do real (MESQUITA, 2008). Outra 

característica dos coletivos estaria em “saber lidar com as diferenças, com a mistura de 

linguagens e projeções de alteridade. A operação cultural de apropriar-se criticamente 

das ideias do outro e de seus produtos, diminuindo as fronteiras que separam o urbano 

do rural, o nacional do estrangeiro, o erudito do vernacular” (MESQUITA, 2008, p. 224). 

Alguns grupos sempre citados nos títulos levantados na pesquisa bibliográfica 

realizada para essa dissertação são Grupo Contra Filé (São Paulo – fundado em 2000); 

Atrocidades Maravilhosas (Rio de Janeiro – fundado em 1999); Bijari (São Paulo – 

fundado em 1996), entre muitos outros que podem ser encontrados nas pesquisas de 

Mesquita (2008), Albuquerque (2006) e Paim (2009). André Luiz Mesquita arrisca uma 

definição para os coletivos de artistas. 

 

Coletivos são sistemas abertos que compartilham informação. Mesmo 
com formatos variados e diferentes modos de composição (...) 
coletivos não estão imunes a uma condição de trabalho caracterizada 
por sua natureza descontínua e instável, nem aos eventuais conflitos 
internos, desentendimentos de ordem política ou afetiva, dificuldades 
em conciliar o trabalho em grupo com carreiras individuais ou o 
gerenciamento e a administração (censurada ou não) de alguns 
projetos colaborativos por um, dois ou mais integrantes. (MESQUITA, 
2008, p. 65) 
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 Segundo o autor, os modos de trabalho pautados na coletividade, a vontade de 

inserção no circuito por suas brechas, a criação de redes de trabalho e a troca entre 

artistas e a criação de espaços de convivência são alguns traços dos coletivos 

(MESQUITA, 2008). Tais características ecoam na criação dos espaços independentes, 

que também podem ser entendidos como locais físicos de atuação de muitos desses 

coletivos.  

 Não acreditamos que seja uma relação apenas de causa e efeito, e que os 

coletivos tenham se transformado em espaços independentes. Mas as ressonâncias 

encontradas entre eles partem da vontade de atuar coletivamente, de intervir em um 

circuito muitas vezes hermético, de questionar o discurso tradicional. Estas são 

características comuns a essas duas formas de atuação – coletivos artísticos e espaços 

independentes – uma vez que “ambos mobilizam um olhar de confronto, de que 

deslocam o lugar do artista e da arte frente ao circuito artístico, através de uma noção 

de coletividade e de redes de colaboração”. (NUNES, 2013, p. 42). As semelhanças 

entre essas iniciativas tornam-se evidentes se tentarmos entendê-las como atividades 

de resistência e intervenção no circuito artístico, questionando-o e, ao mesmo tempo, 

estabelecendo relações. 

 

1.3 Outros agentes do mesmo campo 

 

 Com o intuito de entender o campo artístico no qual o Ateliê397 está inserido, 

fazem-se necessárias breves reflexões sobre os sistemas das artes, passando por 

elencar algumas das instituições tradicionais da cidade de São Paulo e mapear a cena 

independente contemporânea paulista, com as quais o 397 estabeleceu relações ao 

longo dos anos. De acordo com a pesquisadora Maria Amélia Bulhões, para 

entendermos as artes visuais, é prudente ir além da atuação dos artistas e considerar 

também a atuação dos demais agentes do circuito artístico, como os críticos, os 

curadores, os marchands, as galerias e os museus. A essa lista adicionamos também 

os espaços independentes. 

 

Este conjunto de indivíduos e instituições, por sua vez, não age de 
forma autônoma; obras e eventos artísticos, bem como sua difusão e 
seu consumo, estão intimamente relacionados com as condições 
econômicas, sociais, políticas e culturais do meio em que atuam, isto 
é, com o processo histórico do qual participam de maneira específica 
e no qual se transformam. (BULHÕES, 2014, e-book) 

 

 Na tentativa de delinear o que entendemos por sistema das artes, 

prosseguiremos com as reflexões de Maria Amélia Bulhões acrescidas dos conceitos 
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elaborados pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu e pela crítica de arte e filósofa 

francesa Anne Cauquelin.  

 

1.3.1 O sistema das artes e suas margens 

 

O sistema das artes pode ser metaforizado como uma teia, uma malha que 

abriga relações complexas entre seus agentes, os quais, por sua vez, conferem valor 

social à obra de arte (COSTA, 2008). Maria Amélia Bulhões nos auxilia a pensar sobre 

o conceito de arte e o fenômeno de valoração artística. 

 

O que cria a magia e o valor “artístico” dos objetos é a trama de todos 
os agentes que participam dele e sua crença nas tradições e na 
estrutura já estabelecida. Os valores se estabelecem nesta rede de 
relações e nela se constrói também o próprio conceito de “arte”, uma 
vez que o valor da obra e o valor da própria arte estão intimamente 
ligados. O poder do sistema da arte é maior na medida em que a trama 
que o legitima encontra-se mais oculta, tanto aos que nele estão 
envolvidos quanto aos que dele estão excluídos. A força do sistema 
está ligada a sua estrutura, a suas instituições, ao peso de sua história. 
A institucionalização mantém e renova os rituais, estabelecendo 
discriminações e hierarquizações dentro do variado universo das 
atividades artísticas. (BULHÕES et al, 2014, e-book) 

  

Esse jogo composto por diversos agentes, como artistas, curadores, críticos, 

marchands, galeristas, acadêmicos, colecionadores, museus, centros culturais, espaços 

independentes, entre outros, ajuda a construir o campo de atuação da arte, regido por 

regras estabelecidas e por hierarquias delimitadas, ou seja, cada um desempenha uma 

função dentro dessa teia complexa. 

Sobre a noção de campo, nos valemos de Pierre Bourdieu (2015), que o define, 

em linhas gerais, como um espaço simbólico onde os diversos agentes se relacionam, 

ocupando hierarquias distintas.  

 

À medida que se constitui um campo intelectual e artístico (e ao 
mesmo tempo, o corpo de agentes correspondente, seja o 
intelectual em oposição ao letrado, seja o artista em oposição 
ao artesão), definindo-se em oposição ao campo econômico, ao 
campo político e ao campo religioso (...) as funções que cabem 
aos diferentes grupos de intelectuais ou de artistas, em função 
da posição que ocupam no sistema relativamente autônomo das 
relações de produção intelectual ou artística, tendem cada vez 
mais a se tornar o princípio unificador e gerador (e portanto, 
explicativo) dos diferentes sistemas de tomadas de posição 
culturais e, também, o princípio de sua transformação no curso 
do tempo. (BOURDIEU, 2015, p. 99) 
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O conceito de campo pode ser compreendido, então, como um espaço de jogo, 

com estrutura e regras de funcionamento delimitadas, onde se identifica uma dinâmica 

social na qual os agentes atuam e se relacionam.  

 

Os “sujeitos” são, de fato, agentes que atuam e sabem, dotados 
de um senso prático (...), de um sistema adquirido de 
preferências, de princípios de visão e de divisão (o que 
comumente chamamos de gosto), de estruturas cognitivas 
duradouras (que são essencialmente produto da incorporação 
de estruturas objetivas) e de esquemas de ação que orientam a 
percepção da situação e a resposta adequada. (BOURDIEU, 
1996, p. 42) 

 

Observamos, então, que a relação entre os agentes constrói o campo a que 

pertencem. Sendo assim, expressamos o campo como um espaço segmentado e 

hierarquizado com regras organizadoras, sendo elas explícitas ou não. Há uma relativa 

autonomia de cada campo, no entanto, sempre acabam dependendo de outro. No caso 

da arte, podemos citar como exemplo o econômico determinante nas relações de 

mercado. 

Maria Amélia Bulhões salienta que há diferentes formas de legitimação das artes 

visuais e afirma que a qualidade e o valor das obras são definidos dentro de um circuito 

particular e específico, ou seja, são “definidos através das estruturas institucionais 

dentro das quais se insere a produção, distribuição e consumo da arte” (BULHÕES, 

1991, p. 27).  

Bulhões ressalta, ainda, os agentes encontrados à margem desse sistema e 

reforça sua dependência em relação a outros agentes com mais força para serem 

validados. Destaca, também, a característica hierarquizante do sistema das artes, 

“como um sistema de dominação, na medida em que seus integrantes impuseram ao 

conjunto da sociedade padrões que eram de uma minoria” (BULHÕES, 1991, p. 30). O 

sistema exerce, dessa forma, uma dominação simbólica sobre outros agentes 

hierarquicamente inferiores, legitimando poderes das classes dominantes. 

 

Campos podem ser formados e destituídos em diversas épocas e 
sociedades, mas a autonomia nem sempre estará presente em um 
campo. No momento em que for designado ou atribuído a um grupo 
que detenha a capacidade de legitimação, obedecendo aos critérios 
estabelecidos no campo, haverá uma disputa para aqueles que estão 
excluídos do campo consigam se inserir nele. Ao estar inserido no 
campo, há duas formas de atuação: fazer parte aceitando os critérios 
estabelecidos pelo campo, o que seria uma inserção passiva; ou não 
aceitar a totalidade dos critérios, promovendo e questionando 
transformações, o que seria uma inserção ativa. (BULHÕES et al, 
2014, e-book) 
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Acreditamos que os espaços independentes têm uma inserção ativa no campo 

das artes, como instituições que estão à margem e buscam questionar os valores 

preestabelecidos no campo, ao mesmo tempo que almejam uma certa validação. 

Segundo Anne Cauquelin, essa rede em que atuam todos os agentes é 

demasiadamente complexa e as relações de poder estão em jogo entre eles, que se 

encontram hierarquizados e interconectados dentro dela. 

 

Uma das características do poder da rede é o fato de ela deslocar o 
poder de decisão: ele não é mais central, não tem mais local próprio, 
não parte de um sujeito ou de um grupo de sujeitos para se transmitir 
às periferias; mesmo uma instituição localizada e centralizada só tem 
poder na medida em que é capaz de estar presente dentro de toda a 
rede ao mesmo tempo. Não será verdadeiramente ativa a não ser pelo 
número e pela diversidade de suas conexões. (CAUQUELIN, 2005, p. 
69) 

 

Essa insistência em problematizar as relações entre os diferentes agentes do 

sistema das artes nos permite entender como os espaços independentes nele atuam. 

Conseguimos depreender como eles se relacionam com espaços da mesma natureza, 

ao mesmo tempo que dialogam com instituições museológicas mais tradicionais, seja 

na proposição de novos modos de fazer, seja na formação de novos artistas, 

“multiplicando as entradas” na rede, como ressalta Cauquelin (2005). Dessa forma, 

entendemos os espaços independentes como agentes integrantes do sistema das artes, 

mas que buscam questionar esse sistema, além de serem capazes de dialogar com ele, 

levantando debates e promovendo o desenvolvimento crítico e poético de muitos artistas 

em fase de formação e que, posteriormente, podem vir a ser absorvidos por ele. Nesse 

sentido, pode-se pensar nessas zonas autônomas atuando de maneira a intervir no 

sistema das artes que integra, seja por meio do debate ou da formação de jovens 

artistas. 

Diante do exposto, vale propor o entendimento dos espaços independentes 

como agentes das margens de um circuito, não com uma conotação de exclusão, mas 

entendendo a margem como uma zona tensionada de criação e que, ao mesmo tempo, 

é capaz de intervir nos territórios de seu entorno. Talvez possamos pensá-los como se 

fossem “entrelugares”, tomando esse conceito emprestado do teórico dos estudos pós-

coloniais Homi K. Bhabha (2013), onde se desenham novas subjetividades e se 

constituem zonas de fronteiras propícias ao de pensamento reflexivo e à criação.  

Compreendemos, portanto, espaços independentes como lugares propiciadores 

de reflexões e debates críticos e “é nesse sentido que a fronteira se torna o lugar a partir 

do qual algo começa a se fazer presente” (BHABHA, 2013, p. 25). O trabalho de fronteira 

é exigente, pois, por um lado, os espaços devem lutar para garantir seus contornos sem 



61 
 

se deixar seduzir pelo mercado ou por outras instâncias, atuando como resistência. Por 

outro, a fronteira também é o lugar do encontro, de onde se consegue enxergar os dois 

lados. Dessa forma, “o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o ‘novo’ 

que não seja parte do continuum do passado e presente” (BHABHA, 2013, p. 29). 

De acordo com tais ideias, pensamos os espaços independentes como lugares 

residentes do “além”, que “tocam o futuro em seu lado de cá” (BHABHA, 2013, p. 28), 

como locais férteis para repensar a sociedade, promover debates, experimentar, 

romper, criar e formar, tendo em vista as discussões correntes e as urgências da 

contemporaneidade.  

Além significa distância espacial, marca um progresso, promete o 
futuro; no entanto, nossas sugestões para ultrapassar a barreira ou o 
limite – o próprio ato de ir além – são icognoscíveis, irrepresentáveis, 
sem um retorno ao “presente” que, no processo de repetição, torna-se 
desconexo e deslocado. (BHABHA, 2013, p. 23-24) 

 

Emprestamos essa reflexão de Bhabha sobre “estar além” para situarmos a 

atuação dos espaços independentes de arte contemporânea dentro de um circuito maior 

e, consequentemente, tentarmos entender o seu papel e função em tal circuito. 

Bhabha traz como epígrafe de seu livro O local da cultura a frase do filósofo 

alemão Martin Heidegger sobre fronteira: “uma fronteira não é o ponto onde algo 

termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do qual algo 

começa a se fazer presente” (BHABHA, 2013, p. 19). A partir dessa relação entre a 

margem e o centro, buscamos enxergar os espaços autônomos como agentes 

necessários nas fronteiras de um amplo sistema, permitindo sua compreensão como 

locais de discussão, de efervescência criativa, lugares onde se encontram “os outros”, 

os quais, não existindo dentro do circuito estabelecido, criam e questionam a partir dele. 

Estabelecer essa relação nos auxilia a perceber a importância da atuação e 

permanência desses lugares alternativos, seja para oxigenar um campo engessado, 

seja para atuar na formação de novos artistas, muitas vezes considerados como 

“outros”, alheios às práticas institucionais. 

Quem atua no circuito independente preza pela liberdade para seguir 

questionando e rompendo os padrões estabelecidos. Nesse caso, as margens são, 

portanto, um lugar simbólico de criação, como um território original, fértil e necessário 

para conduzir uma programação crítica, diversa e autônoma e explorar formas de gestão 

e funcionamento mais horizontais e sustentáveis. 
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1.3.2 Instituições museológicas em São Paulo 

 

São Paulo apresenta uma malha de equipamentos culturais complexa formada 

por diversas instituições museológicas oficiais, como o Museu Paulista (1895), a 

Pinacoteca do Estado de São Paulo (1905), o Museu de Arte de São Paulo (MASP – 

1947), o Museu de Arte Moderna (MAM – 1948), o Museu de Arte Contemporânea (MAC 

– 1963), o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS – 1970), o Museu de Arte 

Sacra de São Paulo (1970), o Museu da Imigração do Estado de São Paulo (1993), o 

Museu Afro Brasil (2004), o Museu da Língua Portuguesa (2006), o Museu do Futebol 

(2008), o Museu Catavento (2009), entre muitos outros, além de uma profusão de 

centros culturais e casas de cultura. Todas essas instituições, a nosso ver, compõem o 

chamado sistema das artes, relacionam-se entre si e com outras instituições não oficiais 

também, como é o caso dos espaços independentes de arte contemporânea estudados 

nesta dissertação. 

Entendemos os espaços autônomos como detentores de uma certa 

institucionalidade, à medida que estabelecem suas regras de funcionamento; modos de 

organização da gestão, embora autônoma e propositora de novos modos de fazer; 

diretrizes sobre o que se pretende apresentar, discutir e questionar. Observa-se também 

preocupação com a seriedade de atuação – sem perder o caráter fluido e festivos 

desses espaços –; o empenho para não se burocratizar, mesmo que esses espaços se 

institucionalizem com abertura de associações e obtenção de CNPJ para participarem 

de editais e leis de incentivo; e, sobretudo, há um esforço grande para que tais espaços 

não deixem de existir. 

Ao entender os espaços independentes como instituições, recorremos ao 

pensamento da Ciência Política que define as instituições políticas do regime 

democrático e reforçam sua importância para o jogo político (TROIANO; RISCADO, 

2016). O que nos interessa no debate sobre o institucionalismo é compreender a 

participação da sociedade civil como agente importante, capaz de provocar mudanças. 

No texto Para ampliar o cânone democrático, os autores discutem “o papel dos 

movimentos sociais na institucionalização da diversidade cultural” (SANTOS; 

AVRITZER, 2003, p. 53), defendendo que a teoria dos movimentos sociais provocam 

mudanças em todas as instituições – sociais, políticas e culturais –, quando intencionam 

transformar as práticas dominantes e hegemônicas com a participação dos atores 

excluídos do jogo democrático. Com a retomada da democracia nos países do Sul, 

como aconteceu com o Brasil após o fim do regime militar, em 1985, novos agentes 

passaram a participar do debate político. Nos interessa aqui ressaltar a inclusão de 
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novas demandas, advindas desses agentes, no campo cultural e artístico, atendidas – 

pelo menos em parte – com a proposição de políticas públicas para o setor. 

Entendemos, assim, a formalização dos espaços independentes como mais uma 

nova tipologia de instituição que atua segundo seus próprios critérios dentro de um jogo 

político, social e cultural, com vistas a propor mudanças e questionamentos na 

sociedade por meio das manifestações artísticas e culturais. 

Na publicação As novas regras do jogo: o sistema das artes no Brasil, 

Bulhões reflete sobre as mudanças no campo artístico brasileiro desde a década de 

1960, com a crescente profissionalização da área, o surgimento de novos agentes, além 

do crescimento do mercado de arte no período, a partir da criação de diversas galerias. 

 

Assim, pode-se dizer que a década de 60 foi bastante complexa e 
contraditória. Caracterizada, por um lado, pela emergência de um 
mercado moderno de arte e pela manutenção de grande parte do 
sistema da arte à margem das disputas sociais e políticas que 
fervilhavam no País. Por outro, pela ação de segmentos de vanguarda 
que estabeleciam disputas dentro do sistema pautando práticas mais 
participativas e politizadas, com preocupação temática engajada e 
voltada à ampliação do acesso às obras a camadas mais amplas da 
população. (BULHÕES, 2014, e-book) 

 

Essas mudanças no campo artístico também são reforçadas por Maria Cecilia 

França Lourenço. Em seu livro Museus acolhem o moderno (1999), Lourenço trata do 

surgimento da arte moderna no contexto da história das instituições. 

 

Parcela significativa dos museus dedicados às artes nasce no pós-
guerra, gestados por sonhos generosos e cabeças privilegiadas. Estas 
já haviam militado, desde as duas primeiras décadas do século, com 
virulência vanguardista, investindo na renovação estética: porém, a 
partir dos anos 30, esse momento modernista se altera, em paralelo às 
mudanças político-sociais. Chocar dá lugar ao convencer, no 
entreguerras. Pleiteia-se transformar a arte moderna em cultura 
urbana. (...) essa luta encontrará nos museus lugar adequado para a 
arte moderna, acreditando no ideal de colocá-la a serviço da 
sociedade. (LOURENÇO, 1999, p. 11) 
 

Em meados do século XX, vimos o nascimento dos principais museus modernos 

de São Paulo, que assumiram o papel de difundir arte moderna e, posteriormente, arte 

contemporânea. A virada da década de 1940 marcou algumas mudanças políticas em 

âmbito nacional, como o fim do Estado Novo, em 1946, regime autoritário presidido por 

Getúlio Vargas, e a elaboração de uma nova constituição que busca manter as 

conquistas sociais obtidas desde a década de 1930, e repor “a exigência da democracia 

e do exercício dos direitos políticos como condições incontornáveis para a vida pública 

brasileira” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 396). Segundo Maria Arminda do 
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Nascimento Arruda, a cidade de São Paulo era naquele período uma referência para 

todo o país em diversos aspectos. 

 

Revelou-se solo fértil para a fermentação das diretrizes apontadas, 
transformando-se em referência fundamental dessas concepções que 
vicejavam no período. Em nenhum lugar a urbanização e o crescimento 
industrial atingiram tal completude, o que lhe facultou alçar-se à 
condição de metrópole. Ao mesmo tempo, as diferentes correntes 
migratórias que haviam imprimido um ar cosmopolita, que inseridas na 
dinâmica econômica alteravam a estratificação social, expandindo e 
diversificando a ocupação do espaço de que resultaram formas 
renovadas de sociabilidade. Culturalmente, o legado modernista 
codificara uma tradição que se impôs às gerações posteriores e que 
puderam afirmar, dado o contexto, a necessidade de relacionamento 
entre criação e funcionalidade. (ARRUDA, 2015, p. 25-26) 

 

Em 1947, ocorrem eleições para prefeitos, vereadores, deputados e 

governadores, por meio das quais Adhemar de Barros é eleito governador de São Paulo, 

pelo Partido Social Progressista. Barros é o criador do lema “São Paulo não pode parar”, 

que, segundo Lourenço, “se insere nos mesmos ideais da abertura dos novos museus 

paulistas no pós-guerra. São Paulo quer ser Nova York, a capital dos negócios e da 

cultura” (LOURENÇO, 1999, p. 20).  

 O MASP é criado no ano de 1947, seguido pela criação do MAM em 1948. Os 

dois funcionaram inicialmente no edifício dos Diários Associados, na rua Sete de Abril, 

despertando, assim, o interesse por atividades culturais e artísticas no centro da cidade. 

Em 1951, acontece a primeira edição da Bienal de São Paulo. 

 

Ao lado da televisão, embora em menor escala, igualmente muda a 
história das instituições precedentes, representando uma resposta 
para a escala massiva dos novos tempos. Competente, consagra o 
moderno nacional, convivendo com expoentes internacional, vale 
dizer, ocidental e, em menor escala, oriental, pelas delegações a 
compô-la e pela forte contribuição à abstração dos nipo-brasileiros. 
Consegue atrair multidões, agora convocadas pela televisão, e a arte, 
antes maldita, movimenta tanto a nascente indústria a promover 
premiações quanto a diplomacia, envolvida nas convocações 
internacionais. (LOURENÇO, 1999, p. 23) 
 

Como aponta o curador costa-riquenho Jens Hoffmann (2017), a implantação de 

uma bienal internacional no Brasil afeta o desenvolvimento da cena artística local. 

Portanto, São Paulo, em meados do século XX, conta com todas essas novas 

instituições que mudam os rumos do entendimento que se tinha de arte até então. As 

bienais são exposições em grande escala que oferecem possibilidades para 

experimentação. Hoffmann afirma que tais eventos “contribuíram para rapidamente 

globalizar o mundo da arte, introduzindo novos centros artísticos e reconhecendo a 

diversidade geográfica” (HOFFMANN, 2017, p. 12). O espírito da época na cidade de 
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São Paulo no período caracterizava-se pela efervescência cultural resultante da criação 

de novas instituições e viabilizada principalmente por grandes mecenas.  

 

Criar museus é sinônimo de abrir as coleções e, pretensamente, 
atende-se aos reclamos, porém não escondendo a prática 
assistencialista, direcionada a levar ao povo obras e modelos de 
condutas tidos como notáveis. Em que pesem tais intenções, a 
abertura dos museus favorece o contato com todo um conhecimento 
artístico composto por autores, obras, técnicas, soluções visuais e 
tendências, revelando sensibilidades humanas propostas em 
diferentes períodos. (LOURENÇO, 1999, p. 74) 

 

 Seguindo a linha do tempo das instituições paulistas, no ano de 1963 é criado o 

Museu de Arte Contemporânea (MAC USP), com obras transferidas do Museu de Arte 

Moderna para a Universidade de São Paulo. Na década de 1980, tomados pelo desejo 

da redemocratização, surge na capital paulista uma profusão de espaços de cultura, 

como o Centro Cultural São Paulo (1982), o Sesc Pompeia (1982, sendo esta a primeira 

unidade do Sesc voltada para atividades culturais), o Itaú Cultural (1986) e a Caixa 

Cultural (1989), vindos de várias iniciativas, tanto públicas, como privadas, mas 

reveladoras de um novo olhar para os lugares de cultura na cidade até então. Sobre a 

criação do Centro Cultural São Paulo (CCSP), a ideia era propor a criação de um espaço 

multiuso. 

 

Chegou-se à conclusão de que se devia fazer um centro cultural e não 
uma biblioteca. Era preciso eliminar a ideia de uma finalidade exclusiva 
de uso, criar o multiuso, a finalidade de concentrar e ao mesmo tempo 
dispersar, uma unidade multiplicadora. Agregar, portanto, neste 
espaço, mídias, a música, cinema, teatro, espaço de exposição, 
pesquisa, biblioteca, biblioteca para deficientes visuais, ateliês para as 
crianças. Criar um espaço onde não há divisões etárias, de classes 
sociais, que tenha o mínimo de portas, intercomunicante, se possível 
integrado com a paisagem dentro do Centro Cultural, fazer vidros e não 
paredes opacas. (SERAPIÃO, 2012, p. 76) 

 

Tendo como referência o Centro Georges Pompidou, inaugurado em 1977, em 

Paris, o CCSP é pensado como um espaço agregador de diferentes linguagens e 

incentivador de encontros entre classes sociais. 

A cidade de São Paulo, em meados do século XX, de acordo com Maria Arminda 

do Nascimento Arruda (2015), é um centro aglutinador da cultura. Sua tese é de que a 

capital paulista começa a passar por intensas transformações geradoras de rupturas 

artísticas e novas manifestações culturais. Isso nos leva a pensar em como a cidade 

também propiciou a criação de inúmeras instituições e perceber como é gestada a ideia 

de São Paulo como polo cultural. É significativo que a malha urbana seja elemento 

importante para essa construção, pois “a cultura, todavia, exprime a própria ‘imagem da 
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cidade’ que pode ser percebida por intermédio das linguagens que a ocupam” 

(ARRUDA, 2015, p. 62), e ainda constatar como diferentes instituições se relacionam 

em um sistema maior, o sistema das artes, como já mencionamos. 

As aproximações dos espaços independentes, que atuam com mais liberdade, 

com as instituições oficiais com as quais dialogam serão delineadas na seção 4 deste 

capítulo.  

 

1.3.3 A cena independente paulistana 

 

 Encontramos algumas iniciativas que visam mapear os espaços independentes 

de arte contemporânea, possibilitado ver uma rede complexa de lugares autônomos que 

se relacionam, com objetivos semelhantes: o de formar jovens artistas, ser espaço de 

troca e experimentalismo nas artes visuais e atuar baseado na autogestão. Alguns 

desses mapeamentos foram utilizados na presente pesquisa, visando à compreensão 

da multiplicidade de tais iniciativas, com a ressalva de que elas não dão conta de sua 

totalidade e que há muitos outros espaços em atuação, sobretudo em uma cidade como 

São Paulo. 

O projeto VADB15, uma rede colaborativa que mapeia a arte contemporânea na 

América Latina, idealizada pelo crítico e curador Jorge Sepúlveda Tapia e pelo artista e 

editor Miguel Michelson Martinez, ambos chilenos, apresenta, em um banco de dados, 

obras, artistas, publicações, organizações, eventos, artigos e cenas locais com relação 

ao desenvolvimento da arte contemporânea. O que nos interessa para a presente 

pesquisa é a aba “Organizaciones”, na qual se encontram filtros por país e por tipo de 

organização, tais como centro cultural, galeria comercial, museu, associações, entre 

outras. Também há a classificação “Gestão autônoma / Independente”, que soma 946 

iniciativas espalhadas pela América Latina e, combinada com o filtro “Brasil”, resulta 

numa lista de 107 organizações. Esse mapeamento colaborativo nos permite ver além 

da quantidade de iniciativas, pois nos faz notar como as gestões independentes são 

recorrentes nos países do Sul Global, apontando para a potência de espaços dessa 

natureza e para o desenvolvimento, produção e circulação da arte contemporânea. 

 Córtex16, projeto realizado pela gestora cultural Maira Endo, também mapeia as 

iniciativas independentes pelo Brasil. Nesse levantamento, estão listados 188 espaços 

                                                 
15 “VADB es una comunidad que archiva, relaciona y difunde información sobre personas, obras, 
publicaciones, organizaciones y eventos en América Latina.” Disponível em: https://vadb.org/. 
Acesso em: 25 maio 2021. 
16 “CÓRTEX nasceu em 2016 como um projeto de pesquisa voltado para espaços e iniciativas 
auto-organizados por artistas e outros trabalhadores das artes visuais – como curadores, 
pesquisadores, críticos, educadores, e assim por diante. A necessidade de mapear as atividades 
destes espaços e iniciativas em âmbito nacional, levou à criação do perfil CÓRTEX no Instagram 

https://vadb.org/
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independentes e suas cidades de atuação. As cidades com mais lugares desse tipo são 

as capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.  

 A publicação de Kamilla Nunes (2013) também faz um mapeamento dos espaços 

independentes no Brasil, dos anos 1990 ao século XXI. Em São Paulo, são listados 25 

lugares autônomos de arte e cultura por ocasião da realização desta pesquisa. 

 Na cidade de São Paulo, são múltiplas as iniciativas independentes que visam 

proporcionar um local de livre criação para artistas e outros agentes do campo das artes. 

Listaremos a seguir (Tabela 2) alguns espaços independentes que já fizeram parte de 

ações e trocas do 397. Evidentemente, a lista não esgota os espaços autônomos 

existentes na cidade e nem poderia, uma vez que São Paulo é uma metrópole, com 

ações que ocorrem em todas as regiões, inclusive as periféricas, onde pulsam diferentes 

iniciativas, não sendo possível acompanhar todas elas. A tentativa aqui é apresentar 

apenas alguns espaços que compartilham experiências com o Ateliê397. Ressaltamos 

que alguns não estão mais em funcionamento, mas não encontramos informações 

claras sobre seu fechamento. A Tabela 2 lista as iniciativas autônomas em ordem 

alfabética e descreve a missão de cada espaço com textos retirados de seus próprios 

sites. 

Tabela 2 – Espaços independentes em São Paulo 

ESPAÇO INDEPENDENTE DESCRIÇÃO 

Ateliê Aberto (Campinas)* 

Fundado em 1997, em Campinas (São 

Paulo), o Ateliê Aberto é um organismo que 

investiga, idealiza e fomenta novos processos 

de gestão e criação em cultura 

contemporânea. Este laboratório permanente 

de processos colaborativos e de convívio é 

estruturado em três frentes coexistentes que 

se relacionam entre si: espaço cultural, 

criação de projetos e prestação de serviços17. 

Casa Contemporânea 

Há 10 anos, a Casa Contemporânea é um 

espaço multidisciplinar que realiza 

exposições, encontros e debates sobre arte e 

assuntos correlatos. Idealizado por Marcia 

Gadioli, artista visual, e por Marcelo Salles, 

arquiteto e curador, está instalada em um 

sobrado da década de 1940 que, com 

                                                 
em 2018, dedicado a fazer este mapeamento e também dar visibilidade às suas atividades.”  
Disponível em: https://cortex.art.br/. Acesso em: 1º jun. 2021. 
17 Disponível em: http://www.atelieaberto.art.br/sobre/. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://cortex.art.br/
http://www.atelieaberto.art.br/sobre/
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adaptações pontuais, transformou-se em 

galeria para exposições de arte 

contemporânea e comercialização, além de 

ateliê voltado à grupos de discussão e de 

estudos, propiciando a complementação da 

formação de artistas visuais. O conceito que 

nos orientou foi o crossover típico da 

contemporaneidade em um ambiente 

aconchegante e despojado onde as pessoas 

sintam-se em casa. 

 

É uma casa que acolhe novos artistas com 

interesse e produção em arte contemporânea 

e áreas afins. Um local para discutir, ver e 

pensar18. 

Casa Tomada 

Criada em outubro de 2009, a Casa Tomada 

é um espaço independente reservado para 

práticas, investigações e reflexões de caráter 

artístico. O projeto surgiu da vontade de 

construir um espaço que fosse um ponto de 

convergência entre as diversas áreas de 

atuação das artes, discutindo, assim, o 

hibridismo de linguagens nos processos 

artísticos contemporâneos. 

Focada em todo o processo de produção e 

não somente no produto-final artístico, a Casa 

Tomada tem como proposta incentivar a 

discussão da jovem arte contemporânea, não 

apenas estimulando o desenvolvimento de 

trabalhos artísticos e teóricos motivados pela 

vivência compartilhada, mas agindo como 

espaço catalisador de experiências de 

conexão entre artistas, pensadores da arte e 

outras iniciativas independentes19. 

Casa da Xiclet 

Vanguardista na realização de espaço 

cultural alternativo, que mescla sua própria 

casa com atividades de galeria e ateliê, Xiclet 

                                                 
18 Disponível em: https://casacontemporanea370.com/casa-contemporanea/. Acesso em: 31 
maio 2021. 
19 Disponível em: https://www.facebook.com/casatomadasp/. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://casacontemporanea370.com/casa-contemporanea/
https://www.facebook.com/casatomadasp/
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já expôs obras de mais de 500 artistas, 

realizou dezenas de exposições, projetou 

nomes de artistas hoje renomados e, 

principalmente, provocou e questionou 

insistentemente o mercado das artes.  

A Casa da Xiclet dá visibilidade para artistas 

que não têm espaço no excludente mercado 

das artes plásticas. Atualmente, os espaços 

culturais alternativos se multiplicam, e não 

temos dúvida em afirmar que a Casa da Xiclet 

é responsável por influenciar a criação de 

muitos deles. Sua história começa em 2001, 

quando os artistas Fabiana Arruda, 

Guilherme Espíndula da Rocha, Debora 

Carvalho Pinto e Xiclet passaram a colocar 

faixas na fachada da casa onde moravam na 

Vila Madalena, zona oeste de São Paulo20. 

Casa do Povo 

A Casa do Povo é um centro cultural que 

revisita e reinventa as noções de cultura, 

comunidade e memória. 

 

Habitada por uma dezena de grupos, 

movimentos e coletivos, alguns há décadas e 

outros mais recentes, a Casa do Povo atua no 

campo expandido da cultura. Sua 

programação transdisciplinar, processual e 

engajada entende a arte como ferramenta 

crítica dentro de um processo de 

transformação social. Sem grade fixa de 

programação e com horários flexíveis, a Casa 

do Povo se adapta às necessidades de cada 

projeto, de forma a atender tanto associações 

do bairro quanto propostas artísticas fora dos 

padrões. Seus eixos de trabalho (memória, 

práticas coletivas e engajadas, diálogo e 

envolvimento com o seu entorno) são 

pensados a partir do contexto contemporâneo 

em relação direta com suas premissas 

históricas, judaicas e humanistas. Nessa 

                                                 
20 Disponível em: https://www.catarse.me/casadaxiclet. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://www.catarse.me/casadaxiclet
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empreitada, o público não é alvo, mas 

participante ativo que, além de visitar, 

também propõe atividades fazendo do 

espaço um local de encontro, de formação e 

de experimentação: um monumento vivo, um 

lugar onde lembrar é agir21. 

Condomínio Cultural 

A associação Condô Cultural (Instituto 

Cultural Mundo Novo) foi fundada em 2010. 

Qualificados como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

e credenciados como Ponto de Cultura.  

 

Realizam diferentes produções sociais, 

culturais, educacionais e políticas, 

promovendo a criação e a experimentação. 

Os associados contribuem com a 

manutenção da instituição, investindo 

energia, tempo e/ou recursos financeiros. A 

produção artística e a programação é 

realizada de forma independente em conjunto 

com os associados e conta com a 

contribuição livre e consciente do público22. 

Fonte 

O Fonte é um espaço de produção e pesquisa 

artística dirigido pelos artistas Marcelo 

Amorim, Nino Cais e Simone Moraes, onde 

mantém seus ateliês. Desde 2013, tem 

promovido residências artísticas recebendo 

artistas internacionais e brasileiros em suas 

dependências. Passaram pelo projeto os 

artistas Martin Lanezan (Argentina), Marco 

Maria Zanin (Itália), Adrián Balseca 

(Equador), Nani Lamarque (Argentina) e Pilar 

Quinteros (Chile) e os brasileiros Rodrigo 

Braga e Pedro Marighella23. 

Hermes Artes Visuais 

O Hermes Artes Visuais é um espaço 

independente que, desde 2011, tem atuado 

na lacuna existente entre a formação e o 

                                                 
21 Disponível em: https://casadopovo.org.br/sobre/. Acesso em: 31 maio 2021. 
22 Disponível em: https://condo.org.br/sobre/. Acesso em: 31 maio 2021. 
23 Disponível em: https://www.facebook.com/residenciafonte/. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://casadopovo.org.br/sobre/
https://condo.org.br/sobre/
https://www.facebook.com/residenciafonte/
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mercado. Por meio de cursos, debates, 

exposições, propostas coletivas, residências 

artísticas e dos grupos de acompanhamento 

de projetos, tem buscado promover o 

amadurecimento crítico do artista, em um 

espaço onde práticas teóricas estão 

vinculadas à produção artística24. 

JAMAC 

O JAMAC – Jardim Miriam Arte Clube é um 

ateliê de arte, espaço de formação e 

biblioteca aberta à comunidade do Jardim 

Miriam, na zona sul de São Paulo. Desde 

2004, atua com ações artístico-culturais como 

a capacitação de jovens e adultos por meio da 

técnica de pintura em estêncil, intervenções 

em espaços públicos nas periferias e fomento 

à realização audiovisual visando possibilitar a 

prática da arte e da cultura como elementos 

estruturantes da sociedade25. 

Olhão 

O Olhão é um espaço independente na Barra 

Funda (São Paulo) gerido pela artista Cléo 

Döbberthin. É um território experimental que 

procura refletir e atuar sobre práticas 

contemporâneas no campo das artes. Além 

de um ponto de encontro entre participantes 

da comunidade artística e o público em 

geral26. 

Pivô 

O Pivô é uma associação cultural sem fins 

lucrativos, fundada em 2012, que atua como 

plataforma de intercâmbio e experimentação 

artística a partir do seu espaço no Edifício 

Copan, no centro de São Paulo. O objetivo 

principal da instituição é fomentar e divulgar a 

produção artística local e criar um espaço livre 

e aberto para a interlocução entre diversos 

agentes do campo da cultura contemporânea, 

em esfera nacional e internacional27. 

                                                 
24 Disponível em: https://www.jardimdohermes.com/sobre. Acesso em: 31 maio 2021. 
25 Disponível em: https://autoriacompartilhada.org/sobre/. Acesso em: 31 maio 2021. 
26 Disponível em: http://olhao.space/about/. Acesso em: 31 maio 2021. 
27 Disponível em: https://www.pivo.org.br/sobre/?preview. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://www.jardimdohermes.com/sobre
https://autoriacompartilhada.org/sobre/
http://olhao.space/about/
https://www.pivo.org.br/sobre/?preview
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Vão 

VÃO é um espaço independente composto 

por ateliês e sala expositiva onde convivem 

diferentes pesquisas e práticas artísticas. 

 

Inaugurado em 2016, o espaço promove 

ações complementares ao circuito de arte de 

São Paulo por meio de iniciativas dos seus 

residentes, parcerias e intercâmbios com 

outros artistas, realizando práticas para além 

do cotidiano do ateliê28. 

 

 Os espaços listados na Tabela 2 guardam semelhanças com a atuação do 

Ateliê397 e mostram os anseios que embasaram suas criações, como o desejo de 

fomentar e divulgar a produção artística, ser local de acolhimento de diferentes ideias e 

proposições, refletir sobre a arte contemporânea, atuar nas lacunas deixadas pelas 

instituições, contribuir para a formação e troca entre artistas e outros agentes, entre 

outros. Assemelham-se e diferenciam-se, como é recorrente nos espaços 

independentes, não somente devido à questão da nomenclatura, mas também em 

relação aos mecanismos de gestão e financiamento. Ainda que as diferenças existam, 

estar em rede e atuar coletivamente são premissas que esses espaços compartilham e 

contribuem para a manutenção e resistência dessas iniciativas. 

 

1.4 Aproximações entre os espaços independentes e as teorias museológicas 

 

Os museus e espaços de cultura desempenham papel importante na sociedade. 

Como instituição surgida da modernidade, os museus foram relevantes no 

desenvolvimento dos conceitos de nação, cultura e arte no mundo ocidental. Segundo 

o arquiteto e historiador catalão Josep Maria Montaner, “seu nascimento e evolução 

esteve relacionado com o colecionismo público e privado e com a definição dos Estados 

modernos” (MONTANER, 2003, p. 9). Os museus tradicionais eram entendidos como 

instituições apartadas da sociedade, como guardiões do sagrado. Ou seja, entendiam-

se essas instituições como um lugar sem ruídos, sem interferências e, muitas vezes, 

distantes dos anseios do público. 

 

No front mais vanguardista, foi se configurando o capítulo heterogêneo 
do museu que quer deixar de sê-lo, dissolvendo-se na realidade, 
negando qualquer solução convencional e representativa. No decorrer 
do século XX, o museu dirigiu-se continuamente para seus limites, 

                                                 
28 Disponível em: https://vaoespacodearte.wordpress.com/sobre/. Acesso em: 31 maio 2021. 

https://vaoespacodearte.wordpress.com/sobre/
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tentando rompê-los e ultrapassá-los, revitalizando as críticas das 
vanguardas artísticas ao museu, reconhecendo especialmente o 
caráter problemático de qualquer lugar dedicado à arte 
contemporânea. Durante o período da cultura pós-moderna, 
consolidou-se a ideia genérica do antimuseu como crise definitiva da 
caixa branca, pura e definida da arquitetura moderna, seguindo o 
impulso de ampliação das possibilidades de conteúdos e continentes 
para um museu. (MONTANER, 2003, p. 110) 

 

A partir da citação de Montaner, entendemos que as críticas às instituições 

museológicas foram gestadas por curadores e artistas, que buscavam entender o 

espaço do museu para além de seus limites físicos. Por conseguinte, surge a crítica ao 

cubo branco, liderada pelo crítico de arte irlandês Brian O’Doherty, em seu livro No 

interior do cubo branco – a ideologia do espaço da arte, lançado em 1976. A 

publicação direciona crítica ao espaço expositivo moderno idealizado, quase 

sacralizado, onde os ruídos do mundo exterior são mantidos do lado de fora. Segundo 

o crítico, o espaço do museu moderno era branco, limpo e artificial, sendo visto, 

portanto, como um espaço que reforça a ideia de autonomia da obra de arte.  

 

A estética é transformada numa espécie de elitismo social – o espaço 
da galeria é exclusivo. Isolado em lotes de espaço, o que está exposto 
tem a aparência de produto, joia ou prataria valiosos e raros: a estética 
é transformada em comércio – o espaço da galeria é caro. O que ele 
contém, se não se tem iniciação, é quase incompreensível – a arte é 
difícil. Público exclusivo, objetos raros difíceis de entender – temos aí 
um esnobismo social, financeiro e intelectual que modela (e na pior das 
paródias) nosso sistema de produção limitada, nosso modo de 
determinar o valor, nossos costumes sociais como um todo. Nunca 
existiu um local feito para acomodar preconceitos e enaltecer a imagem 
da classe média alta com tanta eficiência. (O’DOHERTY, 2002, p. 85) 

 

 Essa aparente neutralidade não é real, uma vez que a galeria acaba sendo o 

palco de exclusão e homogeneização da arte, deixando de fora as representações 

artísticas não articuladas com sua proposta. 

 

O cubo branco é geralmente visto como um emblema do afastamento 
do artista de uma sociedade à qual a galeria também dá acesso. É um 
gueto, um recinto remanescente, um protomuseu com passagem direta 
para o atemporal, um conjunto de situações, uma postura, um lugar 
sem local, um reflexo da parede nua, uma câmara mágica, uma 
concentração mental, talvez um equívoco. Ele preservou a 
exequibilidade da arte, mas a fez difícil. (O’DOHERTY, 2002, p. 91) 

 

Assim, os espaços alternativos ou antimuseus refletem as urgências de um 

tempo e apontam para os desejos de seus criadores. A crítica institucional revela, 

portanto, processos antidemocráticos e homogeneizadores implementados pelas 

instituições museológicas e os espaços surgidos em uma cena alternativa buscam 

posicionar-se contra seus princípios.  
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Como também são formadores de opinião, esses espaços estão 
continuamente se repensando e se posicionando em meio à sociedade 
e ao circuito do qual fazem parte. É comum que seus gestores 
assumam muitas funções, além de serem artistas. São também 
pesquisadores, críticos, curadores, jornalistas e, naturalmente, estão 
interessados em conhecer o outro, em compartilhar dinâmicas de 
gestão e em criar redes de colaboração, com o intuito de manter uma 
autonomia diante dos sistemas de produção cultural ao qual estão 
imersos. (NUNES, 2013, p. 49) 

 

O historiador da arte estadunidense Douglas Crimp, em seu livro Sobre as 

ruínas do museu, discorre sobre a incompatibilidade de algumas produções 

contemporâneas com o modelo esperado por uma instituição museológica tradicional. 

Ele aponta uma série de artistas que “buscam novos públicos e tentam construir uma 

práxis social fora dos limites do museu” (CRIMP, 2005, p. 254). Para esses artistas, a 

instituição é vista como um espaço de exclusão, detentor de uma concepção idealista 

de arte, que investe na construção de uma certa narrativa sobre a história da arte e na 

institucionalização de determinados valores. 

Na tentativa de afirmarem a liberdade de criação e exibição de seus trabalhos e 

comunicarem-se mais abertamente com o público, artistas da década de 1970 começam 

a pensar em alternativas ao cubo branco homogeneizador da galeria. Em relação ao 

contexto norte-americano, O’Doherty nos informa que isso levou à “proliferação de 

espaços alternativos por todo o país, sem obedecer à estrutura formal dos museus – 

uma mudança de público, local e contexto que permite a artistas de Nova York fazer o 

que não conseguem em Nova York” (O’DOHERTY, 2002, p. 89). 

 O desejo de romper com o cubo branco convencional levou artistas a procurarem 

outros locais, instalando-se, de acordo com Montaner, em “antigas estruturas 

industriais, estações, depósitos, armazéns, hospitais, prisões, em oposição ao museu 

como um lugar de luxo, sobredesenhado e acabado” (MONTANER, 2003, p. 115-116). 

O historiador elenca, ainda, algumas das iniciativas que considera como as mais bem-

sucedidas, como o MoMA-PS1, a remodelação do Palais de Tokyo, em Paris, Centro de 

Criação Contemporânea, entre outros projetos que, geralmente, são efêmeros, operam 

com orçamentos baixos, são impactantes e voltados para o debate mais amplo da arte 

contemporânea. 

Seguindo as reflexões que vimos desenvolvendo desde o início deste capítulo, 

consideramos que esses projetos atuam nas encruzilhadas, consolidam-se nas 

margens, não pertencendo à rede de museus. Há vários exemplos como esses ao redor 

do mundo, no entanto, dada a fragilidade de atuação fora do circuito estabelecido das 

artes, frequentemente nem chegamos a saber da existência de muitos deles.  
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Decididamente, os exemplos de antimuseus ou museus não 
convencionais são múltiplos e seguem nas mais diversas direções. 
Surgem às margens da cultura oficial, reivindicam novas interpretações 
da arte e recuperam as memórias esquecidas de grupos sociais 
distantes do poder. Em muitos casos não são obras com assinaturas 
conhecidas, mas experimentações de autores novos, iniciativas 
promovidas pelos próprios artistas ou ações geradas por 
colecionadores ou diretores de museus. Quase nunca estão 
localizados nos centros representativos das cidades, mas nos bairros 
e periferias e muitas vezes em lugares perdidos nas paisagens. Com 
escassa publicidade, não são facilmente acessíveis e consumíveis: 
requerem sempre a eleição, vontade e esforço daqueles que o visitam. 
(MONTANER, 2003, p. 128) 

 

 A respeito desse jogo de estar na instituição ou fora dela, Cristelle Terroni, em 

seu texto The Rise and Fall of Alternative Spaces (2011), faz uma análise da cena 

artística nova-iorquina e aponta para a nova abordagem da arte, na qual os museus se 

tornaram alvo de um movimento de crítica institucional. Liderados por artistas, críticos e 

outros produtores artísticos, muitos espaços alternativos pediam mais abertura e 

democracia nas instituições.  

 

É através da difusão de práticas artísticas cujas formas e conteúdo 
escapam às estratégias comuns de merchandising e exibem que 
espaços alternativos levantaram suas críticas no mundo da arte de 
Nova York. (...) Havia também um grande interesse em revitalizar os 
mortos, espaços abandonados pela cidade e em usar os materiais 
descartados da indústria leve no bairro. Os resultados eram muitas 
vezes indefiníveis e incontroláveis. (...) Essa liberdade criativa 
implicava que os artistas que trabalhavam e exibiam em espaços 
alternativos ignorariam todas as restrições artísticas e práticas 
impostas por museus ou galerias de arte, o que geralmente implicava 
a criação de obras de arte dentro dos limites de um estilo definido e 
comumente aceito. (TERRONI, 2011, tradução nossa) 
 

 A crítica institucional e a ruptura com a ideia de cubo branco contribuíram para 

a criação de lugares em oposição ao mainstream das artes. O desejo de construir uma 

narrativa própria, dar voz aos excluídos do sistema, propor novas maneiras de 

sobrevivência, criar alternativas ao cubo branco, plantar novos conceitos, apresentar 

artistas fora do circuito convencional, olhar criticamente para outras instituições, 

constituem-se em algumas das particularidades dos espaços independentes de cultura. 

A seguir, trataremos das teorias museológicas gestadas a partir da década de 1960 

como resultado de demandas sociais. 
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1.4.2 Nova Museologia e Museologia Crítica 

 

Um espaço autônomo, independente, autogerido é resultado de um processo de 

estar no mundo alargando as possibilidades de atuação dos espaços culturais na 

cidade. Para refletir sobre esse alargamento, recorreremos à Nova Museologia e à 

Museologia Crítica, correntes surgidas nas discussões sobre a função social dos 

museus, nas décadas de 1970 e 1980, que buscavam questionar o modelo tradicional 

da Museologia. Tais discussões eram pautadas pelo interesse de trazer o debate sobre 

as questões sociais para o museu; estabelecer diálogo com as comunidades do entorno; 

contar com a participação do público, investir em processos coletivos e enfrentar os 

debates contemporâneos, como o pós-colonialismo, as questões raciais, de gênero e 

tantos outros.  

Ligado a uma conjuntura de contestação das estruturas, como foi a década de 

1960, o movimento da Nova Museologia surge como um questionamento por parte de 

pensadores da instituição museu, tais como George Henri Rivière e Zbynek Stránský. 

As suas propostas visavam apresentar um museu em diálogo com a sociedade, seu 

território e patrimônio, e não centrado exclusivamente em seus objetos e coleções. Os 

marcos referenciais para essa mudança de pensamento sobre o museu e a Museologia 

são a Declaração de Santiago (1972), a Declaração de Quebec (1984) e a Declaração 

de Caracas (1992), que discorreram sobre o caráter social e dialógico dos museus, 

apontando para uma noção de museu integrado à comunidade. De acordo com a 

pesquisadora portuguesa Alice Duarte, a Nova Museologia instaura “a discussão sobre 

a natureza da instituição, sobre o caráter e o significado das suas coleções, das suas 

modalidades de representação cultural, da sua identidade institucional, até da sua 

missão e do seu lugar na sociedade” (DUARTE, 2013, p. 106). Premissas importantes 

foram estabelecidas nessas discussões acerca das definições sobre a Nova Museologia 

e o novo museu.  

  

Conceitos como ação comunitária, construção para o futuro, 
preservação como ação comunitária, responsabilidade coletiva, museu 
integrado com a comunidade, museu e educação popular, educação 
permanente, educação libertadora, museu e meio ambiente são 
exemplos daquilo em torno do que girou a nova museologia e, 
consequentemente, as contribuições que esse modelo trouxe para a 
disciplina Museologia. (CURY, 2005, p. 63) 

  

A discussão pelo alargamento da noção de museu provoca mudanças nos 

modos de pensar o museu e a Museologia, gerando um envolvimento maior com a 

sociedade, considerando que essas instituições não são somente feitas para a 

comunidade, mas pensadas e geridas com ela. Diante disso, era necessário que os 
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“museus se dessacralizassem, se socializassem e se envolvessem com populações ou 

comunidades, guiados pela aproximação com elementos do patrimônio, ampliando a 

noção desse e do que poderia ser um acervo” (CERÁVOLO, 2004, p. 260). 

Essas premissas serviram para ampliar a reflexão sobre museus, patrimônio 

global e território, envolvendo a instituição museológica nas questões da comunidade 

onde se insere. Hugue de Varine, historiador e museólogo francês, esclareceu o novo 

papel que se esperava dos museus em sua fala na Mesa Redonda de Santiago. 

 

O Museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte 
integrante e que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem 
participar na formação da consciência das comunidades que ele serve; 
que ele pode contribuir para o engajamento dessas comunidades na 
ação, situando suas atividades em um quadro histórico que permita 
esclarecer os problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, 
engajando-se nas mudanças de estrutura em curso e provocando 
outras mudanças no interior de suas respectivas realidades nacionais. 
(BRUNO, 2010, p. 44) 

 

Diante disso, surgem novos modelos como museus comunitários, museus de 

vizinhança, museus integrais e outros espaços museológicos com a proposta de 

dialogar com a sociedade e trazer questões contemporâneas, como discussões de 

gênero, raça, decolonialidade, imigração, entre outras, para dentro da instituição. 

Como citado anteriormente, um dos marcos referenciais para o surgimento da 

Nova Museologia foi a Declaração de Santiago, elaborada durante a Mesa Redonda de 

Santiago do Chile, em 1972, cuja presidência foi confiada ao educador Paulo Freire. 

Devido ao regime militar vigente no Brasil na época, Freire foi impedido de participar do 

evento, porém suas ideias sobre educação como prática de liberdade ecoaram no 

movimento da Nova Museologia. Como ressalta Freire, “minha presença no mundo não 

é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 

para não ser apenas objeto, mas sujeito também da própria história” (FREIRE, 2015, p. 

53). Ou seja, a partir do pensamento do autor, podemos afirmar que qualquer sujeito 

está no mundo dialogando com a realidade, se formando e se constituindo, seja na 

escola, no museu ou em outros espaços de sociabilidade. 

Paulo Freire não tratou especificamente da Museologia em seus livros, no 

entanto, o seu pensamento é uma referência usada no campo museológico pela 

importância da tomada de consciência crítica dos sujeitos envolvidos no processo de 

educação, que passa a se perceber como homem-sujeito, e não mais como homem-

objeto. A conscientização e o diálogo abrem os espaços museológicos para rever suas 

práticas, para se entender como integrante da sociedade, revelando a importância do 

trabalho do museu em conjunto com a sociedade.  
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O homem existe – existere – no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. 
Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um 
hoje permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. 
Temporaliza-se. Na medida, porém, em que faz esta emersão do 
tempo, libertando-se de sua unidimensionalidade, discernindo-a, suas 
relações com o mundo se impregnam de um sentido consequente. (...) 
Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se 
às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, 
objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o 
homem num domínio que lhe é exclusivo – o da História e da Cultura. 
(FREIRE, 1981, p. 41) 

 

A Declaração de 1972 é um documento-síntese da Nova Museologia e tem 

caráter revolucionário por propor a conscientização dos profissionais de museus e seu 

engajamento político e social, a partir de discussões sobre o papel dos museus na 

América Latina. Dessa forma, a Museologia passou a entender a sua ação em um 

campo mais alargado, considerando outras práticas para pensar os objetos, a sociedade 

e o patrimônio. Havia, naquele contexto, uma expectativa de mudança com relação à 

função dos museus na sociedade, como explica Alice Duarte. 

 

Enquanto produto de síntese de um movimento que inclui a introdução 
de perspectivas teóricas no estudo do museu e a sua abordagem 
enquanto veículo de empowerment das comunidades, a Nova 
Museologia traduz-se ainda na renovação de diversas outras 
dimensões da instituição museológica. Por um lado, a ideia de que o 
museu deve representar a sociedade na diversidade dos subgrupos 
que a compõem, conduz e sustenta uma ampliação da noção de objeto 
de museu. Este passa a incluir também uma cultura material do 
quotidiano, de um passado mais recente e de classes e grupos étnicos 
antes tendencialmente não contemplados. Por outro lado, a 
compreensão alargada de que os significados dos objetos são situados 
– i.e., mutáveis segundo os seus contextos de uso – justifica e reforça 
a crescente atenção dispensada à contextualização das 
representações construídas no museu. De forma compreensível, a 
ênfase desloca-se da apresentação de objetos isolados e “únicos” para 
representações que procuram atender e elucidar os contextos 
socioculturais nos quais os significados dos objetos são gerados. Em 
continuidade com esta mesma lógica, as tarefas de exposição e 
animação comunitária ganham relevância e desenvolvimento em 
desfavor das tarefas dedicadas à conservação das coleções. 
(DUARTE, 2013, p. 114) 

  

Havia, portanto, a intenção de os museus trabalharem com as questões da 

sociedade contemporânea, incorporando os embates ocorridos na malha social.  

Partindo das proposições da Nova Museologia, chegamos à outra camada de 

análise dos museus contemporâneos: a Museologia Crítica. Trata-se de um movimento 

mais recente, cuja ideia principal é repensar as funções dos museus no século XXI, 

buscando englobar as comunidades marginalizadas, estimular engajamentos políticos 

e responder a uma época de questionamentos e dissensos, aliada à crítica pós-moderna 

(LORENTE; ALMAZÁN, 2003, e-book). 
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A intenção da Museologia Crítica é colocar os museus e outros espaços de arte 

como zonas de conflito, intercâmbio de ideias e reflexão (CRESPO, 2006). É uma 

tendência do pensamento contemporâneo sobre museus que propõe um pensamento 

crítico, com questionamentos e discursos plurais. Segundo Jesús-Pedro Lorente, 

museólogo espanhol, “o que a museologia crítica reivindica é uma maior pluralidade de 

representações”, que possam abarcar experimentações contemporâneas e ao mesmo 

tempo revisões históricas (LORENTE, 2015, p. 115, tradução nossa). 

A Museologia Crítica pode ser entendida como um marco de revisão da Nova 

Museologia, buscando refletir sobre o papel de um espaço museológico no século XXI. 

Essa corrente, apresentada por diversos teóricos da área museológica espanhola e 

latino-americana, como Carla Padró, Óscar Navarro Rojas, Joan Santacana, Jesús-

Pedro Lorente e María del Mar Flores Crespo, propõe o estudo dos museus para além 

de suas funções internas, englobando também o seu papel na sociedade, com pontos 

de vista plurais sobre as questões contemporâneas e foco nas representações sociais, 

em uma “época de questionamentos e paradoxos os quais dominam os conceitos de 

diversidade cultural e multiculturalismo, sociedade pós-industrial e pós-colonial, 

comunidades e globalização” (LORENTE; ALMAZÁN, 2003, e-book, tradução nossa). 

Entendemos, dessa forma, que a Museologia Crítica é uma vertente com o 

objetivo de pensar na reconstrução da representação nos museus e das mensagens 

que transmite sobre identidade, cultura e nação, levando em consideração as 

determinações sociais, históricas e políticas. De acordo com os museólogos Óscar 

Navarro e Cristina Tsagaraki, “o conhecimento produzido e exposto nos museus está 

cultural, social, política e economicamente determinado, e por conseguinte, reflete um 

momento específico da sociedade que o produz” (NAVARRO; TSAGARAKI, 2009-2010, 

p. 52). 

A intenção da Museologia Crítica é sempre trazer o debate para as atividades 

promovidas pela instituição, explicitando as contradições da sociedade. De acordo com 

essa perspectiva crítica, a atuação dos espaços museológicos no século XXI deve 

levantar dúvidas em vez de se fazer afirmações. 

 

Enquanto a nova museologia como museologia de comunidade 
incentiva a imaginação positiva, a museologia crítica se propõe 
a uma imaginação crítica. Essa inversão de prioridades em, por 
exemplo, conservação artística é considerada necessária para 
enfrentar conceitos como a censura, o racismo e o 
internacionalismo. (LORENTE; ALMAZÁN, 2003, e-book, 
tradução nossa) 

 

 Essa vertente coloca-se, portanto, como uma maneira de refletir sobre os 

espaços de cultura de maneira crítica, entendendo-os como zonas de conflito 
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permanente para discussão de questões sociais, históricas e políticas. 

Compreendemos, desse modo, as instituições museológicas como lugares que 

disseminam conhecimento, possuem missão social e política e constroem discurso 

próprio, com responsabilidade pública. Lorente e Almazán ressaltam que esses espaços 

culturais devem “circular ideias, valores, conceitos, desejos, mitos, estereótipos que 

incidem em nossa forma de pensar e em nossa forma de moldar nossa consciência e, 

portanto, têm um papel social e cultural chave para entender nossas mudanças sociais” 

(LORENTE; ALMAZÁN, 2003, e-book, tradução nossa). 

 Nessa chave de análise, os dilemas, as contradições, as críticas e o dissenso 

são bem-vindos para abranger diferentes visões sobre os espaços museológicos, sobre 

as coleções e, sobretudo, sobre as maneiras de extroversão do conhecimento e diálogo 

com o público. Assim, a Museologia Crítica “defende o conhecimento a partir de uma 

postura interdisciplinária, contextual, política, reflexiva e emancipadora” (LORENTE; 

ALMAZÁN, 2003, e-book, tradução nossa). 

 Diante das reflexões sobre as teorias museológicas que embasaram o 

pensamento sobre a função dos museus na contemporaneidade, nos perguntamos: por 

que estudar um espaço independente aliando-o à Museologia? Quais influências um 

exerce sobre o outro, uma vez que convivem e dialogam dentro de um mesmo sistema? 

Tais perguntas norteiam a última seção deste capítulo, com o intuito de compreender 

como a teoria e a prática relacionam-se nesse caso e tentar elucidar as possíveis 

relações entre um espaço independente de arte contemporânea e os processos 

museológicos. 

 

1.4.3 A prática na teoria: ecos da atuação dos espaços independentes nas teorias 

museológicas 

 
Ao analisarmos as abordagens e propostas da Nova Museologia e da 

Museologia Crítica para o campo dos museus, observamos aproximações possíveis 

com a atuação dos espaços independentes de arte contemporânea. A partir dessa 

constatação, levantamos a hipótese de que um espaço independente pode ser lido 

como um espaço com características museológicas quando atravessado pelas 

premissas de colocar o dissenso, o conflito, a ruptura e a experimentação no foco das 

discussões e, sobretudo, quando se dedicam à pesquisa e comunicação das artes. Ao 

mesmo tempo, podemos observar uma certa influência dos espaços com mais liberdade 

de criação e funcionamento nas teorias museológicas e nas práticas dos museus. Ou 

seja, é uma relação recíproca. 

Perceber as possíveis trocas entre os espaços independentes e os espaços 

museológicos oficiais é uma tarefa de transgressão de um pensamento binário que 
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coloca esses dois lugares em contraposição, uma vez que ressaltamos que, desde a 

década de 1970, ambos estão em constante diálogo, seja no que diz respeito ao 

funcionamento e gestão, seja nas práticas colaborativas e de experimentação. 

Na abordagem da Nova Museologia, encontramos lugares semelhantes aos 

espaços independentes, como os ecomuseus e os museus comunitários, que atuam 

nas margens e prezam pela interdisciplinaridade, diálogo e participação comunitária. A 

museóloga Suzy Santos, em sua dissertação intitulada Ecomuseus e museus 

comunitários no Brasil: Estudos exploratório de possibilidades museológicas 

(2017), discorre sobre essa nova tipologia de museu.  

 

Se relaciona estreitamente com seu contexto/meio, intenciona a 
preservação desse meio ambiente social e natural, a explicação de 
suas mudanças, evoluções e permanências, um museu consciente dos 
problemas da sociedade e que atue a serviço dela em prol da resolução 
de problemas, enfim, um museu vivo onde seu público não seja apenas 
visitante, mas habitante. (SANTOS, 2017, p. 100) 

 

 Notamos que, no que diz respeito ao diálogo com o entorno e a discussão social 

na pauta das ações, os ecomuseus e espaços independentes guardam semelhanças 

de atuação. 

Por sua vez, os museus comunitários são entendidos como “ferramenta de lutas 

por demandas, que associam o resgate, a valorização, a preservação e a divulgação 

dos patrimônios, culturas, memórias e histórias locais à qualidade de vida das 

comunidades” (SANTOS, 2017, p. 121). Resgatamos aqui esses dois outros espaços 

museológicos não tradicionais para aproximá-los das premissas de um espaço 

independente e entender como a Museologia hoje, em especial a Museologia Crítica, 

se utiliza dessas noções de liberdade, ação coletiva, autonomia, não engessamento 

para seguir atuando criticamente nos espaços museológicos entendidos como mais 

tradicionais. 

Jesús-Pedro Lorente, em seu texto Nuevas tendencias en teoria 

museológica: a vueltas con la museología crítica (2006), reforça a falta de consenso 

sobre o termo “Museologia Crítica” e sua aplicação, mas elabora uma reflexão que nos 

ajuda a pensar no porquê de se relacionar a Museologia Crítica aos espaços 

independentes de arte contemporânea. 

 

[Sobre] a diferença entre os “novos museólogos” e os “museólogos 
críticos”, disse que uns e outros colocam acento no social, mas o 
cavalo de batalha favorito dos primeiros são os ecomuseus, enquanto 
os segundos se centram em outros tipos de museus mais florescentes 
hoje em dia, como por exemplo os museus e centros de arte 
contemporânea. (LORENTE, 2006, p. 27, tradução nossa) 
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Ao fazer essa diferenciação com a Nova Museologia e a aproximação da 

Museologia Crítica com os espaços – oficiais ou não – dedicados à arte contemporânea, 

o museólogo reforça o caráter dessa corrente em lidar com a criticidade desses espaços 

de cultura.  

 

Se a cultura do museu entender que este é um lugar de dúvida, 
questionamento, polêmica e democracia cultural, as normas que a 
cultura institucional vai compartilhar produzirão um sujeito encarregado 
de problematizar a genealogia do museu e do seu acervo e promover 
leituras em múltiplas frentes. [...] Estaríamos entrando no terreno de 
questionamento, contexto e autorreflexão [...] Estaríamos enfrentando 
uma cultura pós-moderna revisionista, onde se considera que para 
compreender as formas de conhecimento e compreensão, se deve 
partir da noção de luta e conflito. Ou seja, como diferentes contextos 
operam na construção do conhecimento e como o conhecimento obtido 
com essa luta é considerado um processo em fluxo, ao invés de um 
resultado. (LORENTE; ALMAZÁN, 2003, e-book, tradução nossa) 

 

As preocupações atuais de se colocar como um museu aberto, que dá 

visibilidade às contradições sociais, como preza a Museologia Crítica, como espaço da 

discussão, do questionamento, já é uma premissa dos espaços independentes desde 

sua criação. A maioria desses lugares nasce com o intuito de romper, questionar, 

colocar em evidência os problemas sociais e políticos a partir de diferentes maneiras de 

comunicar, não apenas por meio da exposição, mas também de oficinas, palestras, 

performances, happenings, ou até mesmo apenas no convívio despretensioso diário 

entre os artistas, curadores e outros agentes. Na publicação Museología crítica y arte 

contemporâneo, Lorente e Almazán exploram novas práticas nas instituições 

museológicas que vão além das exposições.  

 

A exposição não é mais central para a prática museológica, mas um 
elemento a mais dentro da produção de eventos que podem ser 
realizados antes e durante a montagem. Refere-se a outros formatos, 
como workshops, discussões, performances, músicas, etc. que 
incluem diferentes comunidades culturais e intelectuais. 
Consequentemente, o museu não é mais entendido como um edifício, 
mas como um processo ou uma experiência. (LORENTE; ALMAZÁN, 
2003, e-book, tradução nossa) 

 

 Observamos, portanto, que os museus, ao seguirem os princípios da Museologia 

Crítica, encontram-se mais abertos a novas vozes, práticas e formas de comunicação e 

extroversão de seus acervos. Do mesmo modo, características do modus operandi dos 

espaços independentes, tais como gestão horizontal, estrutura organizacional menos 

rígida e trabalho coletivo passaram a fazer parte do cotidiano de museus na 

contemporaneidade. Lorente e Almazán reforçam essa nova postura: “Transição entre 
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uma estrutura hierárquica e uma estrutura horizontal, com mais flexibilidade nos 

processos de organização da exposição configurados a partir de equipes” (LORENTE; 

ALMAZÁN, 2003, e-book, tradução nossa). Entendemos que a atuação desses 

espaços, quando testam, experimentam e criam formas de existência, provocam 

mudanças no pensamento museológico tradicional, contribuindo para que as 

instituições oficiais revejam suas práticas e pautas. 

 A fim de embasar e exemplificar melhor essas aproximações entre a prática dos 

espaços independentes e a teoria da Museologia Crítica, nos valemos do texto clássico 

de Duncan Cameron Museum, a Temple or the Forum (1971), à época diretor do 

Brooklyn Museum. O artigo começa tratando da criação de centros de ciências e centros 

de arte contemporânea na década de 1960, fazendo um contraponto aos museus 

tradicionais da época, aliando-se à crítica institucional que tratamos anteriormente. 

Cameron diz que nesses novos espaços culturais, que não levavam o nome de museu, 

“o desconhecido e o experimental poderiam ter a chance de acontecer” (CAMERON, 

1971, p. 12, tradução nossa). Partindo dessa afirmação, lemos o texto aproximando 

esses lugares aos espaços independentes. 

 Para diferenciar as duas instituições alegóricas do título, o autor fala da aura 

sagrada dos museus, que os aproxima das igrejas, dos templos, lugares onde 

renovamos a fé em algo, onde não cabe o questionamento, apenas a aceitação de que 

o que está lá é verdadeiro, correto e representa o real. É um lugar que armazena 

coleções que, por sua vez, evidenciam o poder. Diante disso, Duncan Cameron defende 

a necessidade de criação de fóruns de debate, que reforcem a função social dos museus 

e atenda às demandas do público. Quase como um lugar para o processo, como 

defendem os museólogos críticos que acabamos de analisar. 

 

O que falta não se encontra na reforma do museu como um templo. A 
meu ver, é claro que existe uma necessidade real e urgente de 
restabelecimento do fórum como instituição da sociedade. Enquanto 
nossos museus de boa-fé buscam se tornar relevantes, mantendo seu 
papel como templos, deve haver a criação simultânea de fóruns de 
confronto, experimentação e debate, onde os fóruns são instituições 
relacionadas, mas distintas. (CAMERON, 1971, p. 19, tradução nossa) 

 

 A discussão entre o museu templo versus o museu fórum é pertinente para 

aprofundar nossa percepção de que os espaços com mais liberdade de criação são 

aqueles que vão fomentar mudanças nas instituições tradicionais. Em última instância, 

são eles que vão provocar deslocamentos de pensamento, pois “o fórum é onde as 

batalhas são travadas, o templo é onde os vencedores descansam. O primeiro é o 

processo, o último é o produto” (CAMERON, 1971, p. 21, tradução nossa). Nesse 
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espaço-processo, encontram-se as novidades criativas, os diferentes modos de fazer, 

o experimentalismo e a ruptura que impulsionam as mudanças nas instituições mais 

tradicionais. Para a pesquisadora Marilúcia Botallo, as questões contemporâneas 

provocaram a necessidade de os museus discutirem seu papel. 

 

Com isso, a prática museológica e suas várias formas de estruturar o 
pensamento na área trouxeram à tona propostas de museus que 
rompem com o museu tradicional, seja em termos de abordagem do 
fenômeno museológico ou na sua organicidade. Os museus de sítio ou 
ao ar livre, os interativos e a versão mais estruturada desse novo 
pensar, os ecomuseus, – que são a base da Nova Museologia – 
colocam em xeque determinados valores do museu tradicional: 
colecionismo, a tipologia arquitetônica dos museus, tipo de relação 
Homem/objeto, políticas de aquisição, o papel da preservação, 
documentação, ação educativa e, principalmente, formas de exposição 
e curadorias. (BOTTALLO, 1995, p. 285) 

 

 Acrescentamos a essa lista de instituições os espaços independentes, que, por 

meio de sua atuação baseada na autogestão, no trabalho coletivo e no 

experimentalismo, instigam mudanças de paradigmas no pensamento museológico, 

mostrando que outras formas de agir são possíveis e necessárias. 

 Para finalizar nossas reflexões sobre o intercâmbio entre a práxis e a teoria, 

recorremos ao pensamento da museóloga Cristina Bruno.  

 

É um campo de “escuta” e de “fala”, permeado pela cadeia operatória 
de procedimentos de salvaguarda e comunicação, mas, que nos dias 
atuais estas rotas têm projetado notadamente características de 
resiliências, de contrapontos, e de resistências, despertando também 
a sua vocação para o tratamento das memórias exiladas, soterradas e 
mascaradas. (BRUNO, 2020, p. 26) 

 

 A museologia, entendida como esse campo de trocas, permite que sejam 

estabelecidas relações entre instituições museológicas tradicionais e espaços 

independentes, resultando em contribuições frutíferas para ambas as partes. 

Compreender que os espaços independentes, embora à margem, compõem o sistema 

das artes e nele interagem, denota a potência desses espaços de livre criação, os quais 

transitam entre a preservação de sua independência e a interação com maneiras de 

existir institucionalizadas, denotando a fluidez e a importância desses espaços 

continuarem insistindo em suas múltiplas formas de existência dentro do circuito. 

 Diante de tais reflexões, ao fim deste capítulo, notamos a fluidez e a flexibilidade 

dos espaços independentes que valorizam a manutenção de sua autonomia, liberdade 

de criação e potência crítica, ao mesmo tempo que se mostram institucionalizados ou 

em vias de institucionalização. Depreendemos, ainda, a existência de jogos de poder 
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estabelecidos no sistema das artes que envolvem a existência de tais iniciativas 

autônomas. Estas, por sua vez, contribuem para que outras instituições, conhecidas 

como tradicionais, possam assimilar algumas de suas práticas inovadoras e renovar o 

seu papel social. 
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CAPÍTULO 2 – Ateliê 397: contar sua história, preservar sua memória  

 

É impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se 
envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela pessoa. 

(ADICHIE, 2019, p. 27) 

  

 No discurso O perigo de uma história única, posteriormente publicado em livro, 

a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie discorre sobre a importância de 

sempre termos acesso ao “outro lado da história”, que seria aquilo que não conhecemos. 

Segundo ela, saber apenas de uma história única limita nossa capacidade de 

compreensão sobre o outro e nos faz incorrer em estereótipos. Contar histórias, 

portanto, é uma das maneiras de se envolver com aquilo que está sendo narrado por 

outros protagonistas a partir de outras dimensões. Adichie diz que, “quando rejeitamos 

a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar 

nenhum, reavemos uma espécie de paraíso” (ADICHIE, 2019, p. 33).  E é esse paraíso, 

esse outro lugar que queremos conhecer quando buscamos construir nesse capítulo a 

história do Ateliê397. Na verdade, intencionamos costurar uma das muitas histórias que 

o 397 guarda, fazendo uso de entrevistas, publicações sobre a história do espaço e de 

seu arquivo, pois entendemos que registrar a história do Ateliê é tentar dar materialidade 

ao que foi a experiência desse espaço independente de arte contemporânea na cidade 

de São Paulo.  

 Este capítulo apresenta uma síntese da história do Ateliê397 desde seu 

surgimento, em 2003, até meados do ano de 2020, a fim de sistematizar as mudanças 

de gestão, as trocas de sede e as diferentes estratégias de sobrevivência já 

empreendidas pelo espaço, com a intenção de que a presente dissertação tenha um 

papel relevante na construção de novas narrativas sobre o Ateliê. Segundo a epígrafe 

desta seção, para nos envolvermos propriamente com um lugar, devemos conhecer 

todas as histórias daquele lugar. Para tanto, conversamos com diferentes personagens 

da trajetória do 397, a fim de entender as suas múltiplas narrativas. E, claro, foi preciso 

fazer escolhas. Começamos realizando entrevistas com os dois artistas criadores do 

espaço, Rafael Campos Rocha e Silvia Jábali. Depois foi a vez dos gestores da segunda 

fase do espaço (2010 a 2016), o artista Marcelo Amorim e a curadora Thais Rivitti.  

Conversamos, também, com dois artistas que atuaram na equipe de gestão e se 

formaram no 397, o colombiano Sergio Pinzón e o paulistano Raphael Escobar. Por fim, 

trazemos depoimentos das gestoras do último período analisado nesta dissertação, de 

2003 até a metade do ano de 2020, a curadora Carollina Lauriano e a gestora Tania 

Rivitti. Tais entrevistas foram gravadas, transcritas e embasam o percurso narrado a 

seguir. 
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 Os depoimentos colhidos nos auxiliam a traçar uma breve narrativa sobre a 

atuação do 397, como uma espécie de costura dessas muitas histórias, atravessada por 

falas, datas e exemplos, e que possibilite o entendimento da experiência do Ateliê397 a 

partir de fontes confiáveis29.  Como aponta o historiador Phillippe Joutard, os relatos 

orais podem ser tão ou mais importantes do que outros tipos de documentos. 

  

O oral nos revela o “indescritível”, toda uma série de realidades que 
raramente aparecem nos documentos escritos, seja porque são 
consideradas “muito insignificantes” – é o mundo da cotidianidade – ou 
inconfessáveis, ou porque são impossíveis de transmitir pela escrita. É 
através do oral que se pode apreender com mais clareza as 
verdadeiras razões de uma decisão; que se descobre o valor de 
malhas tão eficientes quanto as estruturas oficialmente reconhecidas e 
visíveis; que se penetra no mundo do imaginário e do simbólico, que é 
tanto motor e criador da história quanto o universo racional. 
(JOUTARD, 2000, p. 33-34) 

 

É, também, pela oralidade que pretendemos preencher algumas lacunas e 

entender nuances da história do Ateliê397, que em seu site tenta esclarecer sua 

natureza e missão. 

 

O Ateliê397 é um espaço de intervenção cultural no circuito das artes, 
promovendo ações, projetos e experiências que incentivam a formação 
de outros olhares para a produção contemporânea. 
 
CRIAR, FOMENTAR e DIVULGAR ações, obras e pensamentos 
artísticos/experimentais no campo das artes plásticas: é necessário 
abrir espaço para o dissenso, para obras e discursos que não se 
enquadram nas agendas das grandes instituições museológicas e nem 
são promovidos pelo mercado. Ser um espaço para livre expressão de 
novos agentes (artistas, curadores, teóricos) é o objetivo central da 
programação do Ateliê397 que tem como marcas a DIVERSIDADE e o 
PLURALISMO, sem abrir mão do rigor reflexivo e da atitude crítica. 
 
Fundado em 2003 como um misto de ateliê e espaço expositivo, o 
Ateliê397 ficou sediado na Vila Madalena até 2016. Ao longo dos anos, 
passou a receber e propor debates, palestras, uma programação 
audiovisual intensa, além de alguns cursos e programas de residência. 
Em 2017, o Ateliê397 migrou para um galpão na Vila Pompeia, quando 
passa por uma reformulação de seu modo de gestão, mantendo viva a 
exigência constante de repensar o funcionamento das instituições e do 
circuito de arte no país. Hoje, é gerido de forma coletiva, com uma 
equipe de agentes que elaboram e realizam os diversos projetos do 
espaço. 
 
O Ateliê397 é reconhecido como um dos mais longevos e relevantes 
espaços independentes da cidade. Com uma programação INTENSA, 
VARIADA e ABERTA ao público, o novo espaço do Ateliê397 conta 

                                                 
29 Para a construção da narrativa apresentada neste capítulo, nos valemos de pesquisa nos 
materiais do Ateliê397 como em seu site, HD externo, pastas no Google Drive, publicações, como 
“Espaços Independentes” (2010) e “Ateliê397 2010-2015: o único que vai até o chão”, redes 
sociais e entrevistas coletadas pela autora. 
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uma ampla área para exposições, projeções de vídeo e projetos de 
intervenção artística, uma grande sala destinada a cursos e 
discussões, e um segundo andar, onde volta a sediar ateliês de 
artistas.30 

 

 De acordo com essa autonarrativa, o 397 é um lugar que visa fomentar a 

experimentação e o olhar para a produção contemporânea, abrindo espaço para 

trabalhos que (ainda) não são aceitos por grandes instituições museológicas. O Ateliê, 

portanto, entende-se como um lugar à margem do sistema das artes31, que fomenta 

uma produção nova e crítica.  

A fim de organizar a narrativa aqui apresentada, dividimos o capítulo em quatro 

seções: (i) O que nos unia era o corredor: 2003-2010, subitem que alude à fala de 

Silvia Jábali em uma das entrevistas sobre a caracterização do Ateliê397 durante sua 

gestão. O lugar em comum para experimentações era o corredor estreito, onde os 

artistas podiam criar diferentes propostas. A primeira periodização compreende os anos 

de 2003, com a criação do 397, e se finda em 2010, quando há a primeira troca de 

gestão e os antigos coordenadores deixam de estar à frente do Ateliê; (ii) O único que 

vai até o chão: 2010-2016 reproduz o subtítulo da publicação sobre o Ateliê397 e 

compreende o período dos anos 2010 a 2016, quando Marcelo Amorim e Thais Rivitti 

compartilham a coordenação do espaço independente e, durante essa temporada, o 

local fica conhecido por suas festas e cultura de noite; (iii) Formas de ocupar um 

galpão: 2016-2020 refere-se ao período em que o Ateliê397 faz sua primeira mudança 

de sede e estabelece-se em um amplo galpão no bairro da Vila Anglo, em São Paulo; 

e, por fim, (iv) Desafios de um espaço que insiste: pós-2020 trata de alguns 

obstáculos para a permanência do Ateliê397 e os rumos tomados após a mudança do 

galpão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 

 

2.1 “O que nos unia era o corredor”: 2003-2010 

 

 Todos os espaços independentes se parecem, mas cada espaço independente 

é independente à sua maneira. Começamos a contar a história do Ateliê397 fazendo 

uma paráfrase do clássico início de Anna Karenina, de Liév Tolstói, para tratar da 

singularidade de cada espaço alternativo na manutenção de sua independência e 

                                                 
30 Definição retirada do site do Ateliê397. Disponível em: https://atelie397.com/institucional/. 
Acesso em: 11 jul. 2020. 

31 Entendemos por sistema das artes um campo de relações entre diferentes agentes, como 
artistas, curadores, críticos, marchands, acadêmicos, galeristas, entre outros que atuam e se 
relacionam a partir de regras e hierarquias predelimitadas (BULHÕES, 1991; BULHÕES, 2014; 
CAUQUELIN, 2005). 
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programação. Ser independente, como abordado no capítulo anterior, coloca múltiplos 

desafios aos espaços de arte e cada um propõe diferentes atividades para manter-se 

com uma atuação que seja livre e crítica. 

 O Ateliê397 não nasce como um espaço independente em si, com a intenção de 

estar sempre aberto ao público, mas, sim, como ateliê dos artistas Rafael Campos 

Rocha, Silvia Jábali e Bruna Costa, que contava com uma área em comum para realizar 

algumas exposições. O corredor os unia, como lembra Jábali na publicação Espaços 

independentes (2010). Campos Rocha já participava de outras iniciativas coletivas, 

como do espaço 10 e 20 por 3 e 60 e também do grupo Olho Seco. A partir dessas 

experiências, decidiu alugar uma casa que serviria como ateliê de trabalho para ele e 

outros artistas, além de poder ser um local para exposições. O artista relembra desse 

começo e do contexto da época. 

 

Eu tinha um ateliê coletivo antes, que era o “10 e 20 por 3 e 60”. Era 
gerido pelo Wagner Malta e pela Ana Paula Oliveira. (...) No “10 e 20”, 
nos aliamos a uns artistas mais experientes: o Paulo Monteiro, o 
Rodrigo Andrade, Celia Euvaldo. Uns artistas que eram professores de 
algumas das pessoas lá. E eram os caras que estavam mais em volta 
porque a gente queria um pouco de interesse, assim, interesseiro, que 
foi trazer nome para o lugar, para as pessoas conhecerem o lugar. Um 
pouco porque era um diálogo. E a arte em 2001, quando fez a “10 e 
20”, não tinha ateliês de arte, o negócio estava muito engatinhando. 
Era o primeiro ano do mandato Lula, então era um negócio que não 
tinha ainda. Mesmo quando abri o 397, as pretensões não eram fazer 
um espaço independente. (...) Era fazer arte que não fosse 
underground (...) Então, começou antes até, em 1998, esse grupo se 
formou entre 97 e 98. Fizemos um grupo chamado “Olho seco”. Todo 
mundo expôs. Com esse grupo, nós fizemos algumas exposições, 
exposição em Ribeirão Preto, exposição em alguns lugares, que era 
aquele circuito que tinha, era muito menor que esse circuito hoje. Faz 
mais de 20 anos. Então estávamos engatinhando no negócio de arte. 
Tentamos fazer de alguma forma e tal. Mas essas exposições, como 
“Olho seco”, começaram a chamar a atenção de alguns artistas, enfim, 
grupos de artistas. (Rafael Campos Rocha, entrevista concedida à 
autora, em 17 de maio de 2021) 
 

 

 Essa experiência foi levada ao Ateliê397, inaugurado na rua Wisard, número 

397, no bairro da Vila Madalena, com uma coletiva do trio de artistas, Rocha, Jábali e 

Campos, em dezembro de 2003. No site do Ateliê, encontramos uma publicação que 

marca esse início com o título Coletiva397 e a seguinte descrição: “Nesta mostra 

inaugural os artistas fundadores do Ateliê397, Bruna Costa, Rafael Campos Rocha e 

Silvia Jábali mostraram suas produções abrindo ao público seus respectivos locais de 

trabalho32”.  

                                                 
32 Disponível em: https://atelie397.com/coletiva-397/. Acesso em: 22 jun. 2021. 

https://atelie397.com/coletiva-397/
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 Em seus depoimentos, Rafael Campos Rocha e Silvia Jábali rememoram a 

primeira exposição de um artista externo ao grupo, que conferiu projeção ao espaço e 

resultou em algumas críticas positivas. A videoinstalação “Sonho meu” acontece em 

fevereiro de 2004 e conta com os artistas Hélio Melo e Clark Ferguson, que incorporam 

Gal Costa e Maria Bethânia, respectivamente, além de James Prior e James d’Hammer, 

atuando como produtor das cantoras. Rafael relembra o sucesso dessa primeira 

iniciativa do espaço. 

 

E logo na primeira exposição coletiva, que foi uma curadoria, já teve 
matéria na Caderno 2, que tinha na época, e na Ilustrada. Porque era 
um show de travesti (...). É a primeira exposição do 397. Era ele, 
fazendo o papel de Gal Costa e um canadense que não falava uma 
palavra de português, mas dublava igualzinho a Bethânia, eu acho. 
(Rafael Campos Rocha, entrevista concedida à autora, em 17 de maio 
de 2021) 

 

 Fernanda Calgaro, no texto intitulado Arte para todos, relata o início das 

atividades do Ateliê397, onde ela conta que naquela ocasião se disponibilizava aos 

artistas apenas um corredor estreito para exposição e experimentação. 

 

Essa videoinstalação faz parte da intensiva programação do Ateliê397 
que já tem agenda cheia até praticamente final de 2005. Esse projeto 
partiu da ideia dos artistas Rafael Campos, Silvia Jábali e Bruna Costa 
de abrir um espaço em seus ateliês para divulgar novos talentos e 
exposições experimentais de artistas já consagrados. A iniciativa, 
posta em marcha em janeiro de 2004, foi inspirada na concepção da 
Galeria 10,20, que encerrou suas atividades no final de 2003. O 
espaço destinado às mostras é constituído apenas por um 
corredor fechado de poucos metros que vai da entrada na calçada 
até um corredor maior e descoberto que leva até os ateliês. É 
nesse ambiente informal que o artista expositor tem que 
apresentar seu trabalho. (CALGARO, 2004, grifos nossos) 

 

 Calgaro reforça que a ideia do Ateliê397 já surge como uma efervescência de 

propostas experimentais, em um ambiente informal, oferecendo um caráter de 

proximidade, espaço aberto para jovens artistas e provocador de experimentações. 

Predicados que acompanharão a trajetória do espaço independente ao longo de sua 

história. O Ateliê397 começa, então, a elaborar uma programação com outros artistas e 

destina o estreito corredor da casa da Vila Madalena como o “espaço pensante”. É o 

que relembra a artista fundadora Silvia Jábali. 

 

Vamos pegar esse muro, esse corredor, e ele vai ser o espaço 

pensante. O espaço de reflexão, ele que vai dar o estímulo para os 

artistas, essas coisas diferentes que todo mundo vai gostar. Então, 

como vamos começar? Ah, vamos começar pelos amigos. O Rafa, já 

era de São Paulo, já estava nessa trajetória um pouco. Eu estava 
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chegando, eu tinha meu desejo assim, não só de fazer, mas também 

porque era uma oportunidade para conhecer as pessoas, começar todo 

esse movimento. Então, vamos começar. E foi isso, através dos 

amigos fomos montando um pouco da grade dos artistas de exposição. 

(...) era tudo muito despretensioso, tudo muito pra festa, muito pra 

cerveja. Nosso intuito nada mais era, lógico, exposição legal, mas nada 

com pretensão de venda, era uma coisa bem despojada, bem aberta. 

(Silvia Jábali, entrevista concedida à autora, em 21 de maio de 2021) 

 

 O caráter despretensioso do início marcaria as ações do Ateliê dali por diante e 

é recorrente na fala de seus fundadores. Logo após a inauguração com a coletiva dos 

artistas que tinham seus ateliês no espaço, o Ateliê397 realiza oito exposições e duas 

ações em vídeo, ao longo do ano de 2004 (Tabela 3). As mostras, documentadas em 

parte no site do Ateliê397, foram “Sonho meu”, de Hélio Melo, Clark Ferguson e James 

Prior, já citada anteriormente; “Atavio”, de Tatiana Blass; “Lobisomem”, de Rafael 

Campos Rocha; “Horizonte de eventos”, de Wagner Malta Tavares; “Voo”, de Vanderlei 

Lopes; “Peso líquido”, de Patrícia Pisanelli; “Miolo de quadra”, de Tatiana Ferraz; e 

“Cerca”, de Ana Paula Oliveira. As videoartes foram “Ewá contra o surfista prateado”, 

de Wagner Morales, e “Videofluxo”, sem documentação no site, mas encontrada na 

página de Instagram do espaço. Nas Figuras 1, 2 e 3, destacamos três exemplos que 

evidenciam o caráter experimental que já existia no Ateliê397 desde o início, com 

instalações sendo realizadas no corredor. De acordo com Jábali, “Era muito instigante 

fazer uma exposição lá naquele muro. Tudo era site-specific, né? Só podia ser” (Silvia 

Jábali, entrevista concedida à autora, em 21 de maio de 2021). 

 

 

Figura 1 – Peso líquido, de Patrícia Pisanelli, 

Ateliê397, 2004 

 

Figura 2 – Voo, de Vanderlei Lopes, Ateliê397, 

2004
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Figura 3 – Miolo de quadra, Tatiana Ferraz, Ateliê397, 2004 

 

Tabela 3 – Atividades do Ateliê397 – 2004 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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Sonho meu Hélio Melo, Clark Ferguson e James 

Prior 

Atavio Tatiana Blass 

Lobisomem Rafael Campos Rocha 

Horizonte de eventos Wagner Malta Tavares 

Voo Vanderlei Lopes 

Peso líquido Patrícia Pisanelli 

Miolo de quadra Tatiana Ferraz 

Cerca Ana Paula Oliveira 

A
ç
õ

e
s
 Ewá contra o surfista 

prateado 

Wagner Morales 

Videofluxo -- 

 

 

O Ateliê397 coloca-se no cenário artístico paulistano como um lugar onde os 

artistas poderiam fazer experimentações, trazer propostas ousadas e brincar com o 

espaço disponível: um corredor. Silvia Jábali endossa o caráter experimental que o 

espaço protagonizou desde o princípio. 

 

Essa novidade, essa sede de uma arte acontecendo de uma forma 
diferente, desapegada de galeria e isso era muito legal. Isso que eu 
achava era legal, porque era o momento dos artistas de poder pirar, 
porque, geralmente, você não consegue fazer numa galeria ou numa 
instituição, é difícil. Então, era muito solto e, geralmente, um ou outro, 
ficávamos junto na montagem, pensando, indo atrás de material. (Silvia 
Jábali, entrevista concedida à autora, em 21 de maio de 2021) 

 

Jábali reforça a necessidade de locais de livre criação para que os artistas 

possam experimentar e serem incentivados a gerar novas propostas que amadureçam 
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suas poéticas. Ao longo do ano de 2005, o Ateliê397 seguiu com sua formação original, 

compartilhando o espaço expositivo com outros artistas e realizou seis exposições 

(Tabela 4): “Sonho”, de Fabiana Queirolo; “Torre”, de Bruna Costa e José Berno; “Das 

tentativas”, de Dália Rosenthal e Alexandre Tripiciano; “Poltrona 42”, de Daniel Trench 

e Edu Marin; uma intervenção de Andrea Cavagnaro, e “Agudas”, de Stela Barbieri. Nas 

Figuras 4 e 5, observamos que as atividades propostas eram exposições realizadas no 

corredor e que as propostas artísticas sempre dialogavam com o espaço. Essa 

configuração mudará com o passar dos anos. 

 

Tabela 4 – Atividades do Ateliê397 – 2005 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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Sonho Fabiana Queirolo 

Torre Bruna Costa e José Berno 

Das tentativas Dália Rosenthal e Alexandre Tripiciano 

Poltrona 42 Daniel Trench e Edu Marin 

Intervenção no corredor Andrea Cavagnaro 

Agudas Stela Barbieri 

 

 

 

Figura 4 – Poltrona 42, de Daniel Trench e Edu 

Marin, Ateliê397, 2005 

 

Figura 5 – Intervenção de Andrea Cavagnaro, 

Ateliê397, 2005

 

Rafael Campos Rocha conta que participou da gestão do espaço até o ano de 

2006, pois já vinha de outras experiências coletivas e sabia do enorme desafio que é 

manter um lugar aberto, com programação, rotatividade de pessoas e contas a pagar. 

 

Queria fazer aquelas exposições, eu tinha o quadro já de exposições 
na cabeça que eu queria fazer. As pessoas que eu queria expor, dava 
dois anos. Era um programa mesmo, fechado, e depois eu não queria 
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ficar tocando aquilo, não queria ser o cara de meia idade que fica 
morando lá. Morava num catre, dormia em um catre dentro do ateliê, 
sabe? Um negócio muito precário, dava aula lá, enfim. Sabia que não 
era para a vida toda pra mim. (Rafael Campos Rocha, entrevista 
concedida à autora, em 17 de maio de 2021) 

 

A rotatividade de gestores de lugares dessa natureza é recorrente, uma vez que 

as condições de trabalho, bastante precárias, inviabilizam o desenvolvimento de outras 

práticas profissionais. Por esse motivo, há flutuação de colaboradores na história do 

Ateliê397, em particular, e dos espaços independentes, no geral. 

Em 2006, último ano dessa primeira equipe na gestão, foram realizadas quatro 

exposições (Tabela 5). Uma instalação de Erika Engel e Nino Cais; “Coletiva 397”, de 

Silvia Jábali, Henrique Oliveira, Marcelo Comparini, Rafael Campos Rocha e Pedro 

Torres; “Pintura de cavalete”, de Antonio Malta; e “Aula de plástica”, de Rubens Espírito 

Santo. Ao final deste ano, o artista Rafael Campos Rocha deixa de fazer parte da equipe 

de gestores do Ateliê397. 

 

Tabela 5 – Atividades do Ateliê397 – 2006 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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Instalação Erika Engel e Nino Cais 

Coletiva 397 
Silvia Jábali, Henrique Oliveira, Marcelo Comparini, 

Rafael Campos Rocha e Pedro Torres 

Pintura de 

cavalete 
Antonio Malta 

Aula de 

plástica 
Rubens Espírito Santo 

 

 

Ao ser perguntado como acontecia a gestão do dia a dia, a divisão de tarefas e 

o gerenciamento financeiro, Campos Rocha lembra com humor da despretensão inicial 

do espaço, que era constituído apenas de ateliês de artistas com uma programação de 

mostras e não se comportava como uma instituição. Não que isso seja pouco, mas, 

segundo ele, a equipe não tinha pretensões de institucionalizar o Ateliê397 naquele 

momento. 

 

Era uma loucura, gente. Eu era muito vida louca. Uma vez a gente 
vendeu uma pinturinha do Antonio Malta, que fez uma exposição lá, 
vendemos uma pintura dele. Não era barata. E eu comprei tudo em 
cerveja no mesmo dia e na mesma hora. Fomos no bar e compramos 
todo o estoque do bar. Saímos de lá era 8 horas da manhã do outro 
dia, quando as pessoas saíram. Era essa a gestão, entendeu? (...) 
Uma época, nos puseram no Mapa das Artes, então entramos no 
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circuito. Na Bienal, tocavam a campainha sábado de manhã, 10h30, 
né? Nossa, mais de uma vez, saí pelado para expulsar as pessoas de 
lá. “Tocar na minha campainha, seu gringo filho da puta. Não volta mais 
aqui!”. “Não, porque você tá no Mapa das Artes...”. Alguns ficavam 
porque achavam que era uma performance. Teve um casal que voltou 
lá, tratei os dois supermal, recebi de cueca. Eles falaram “ah, como é 
que tá, tá com coisa aqui?”. Em geral, eu organizava a exposição, 
tínhamos um trato com o artista, ele ia lá, levava as pessoas. Fazíamos 
uma boa abertura, cuidava da abertura. Com espetinho e cerveja, do 
cara do lado, o seu William. Quando ele não estava bêbado, fazia um 
espetinho e vendia tudo para a gente. E aí cuidava disso e abria depois 
do almoço, ficava lá um pouco e as pessoas em geral ligavam, depois 
mandavam e-mail para visitar, porque era o mesmo circuito de arte, 
então não era muita gente, mas não era gente de sempre. (Rafael 
Campos Rocha, entrevista concedida à autora, em 17 de maio de 
2021) 

 

Essa existência despretensiosa, experimental, coletiva foi conferindo ao 

Ateliê397 importância para artistas que estavam se inserindo no circuito ou estavam se 

formando e encontravam acolhimento no 397 e uma espécie de laboratório para 

experimentar suas práticas. As imagens que colocamos neste capítulo evidenciam a 

liberdade criativa que os artistas tinham no Ateliê397 ao fazerem uso inusitado de seu 

estreito corredor expositivo. 

 

 

Figura 6 – Pintura de cavalete, de Antonio 

Malta, Ateliê397, 2006 

 

Figura 7 – Aula de plástica, de Rubens do 

Espírito Santo, Ateliê397, 2006

 

Em 2007, o Ateliê397 propôs quatro exposições (Tabela 6), tendo Silvia Jábali à 

frente do espaço, com apoio de outros artistas que ocupavam os ateliês de trabalho, 

como Marcelo Comparini. Foram elas: “Da insanidade à salvação”, de Bruno Sipavicius; 

“Sem título”, de Bruno Dunley; “Ateliê das quatro”, de Lyn Carone, Carol Seiler, Natasha 

Barricelli e Helena Cavaliunanas; e “Pronto”, de Chico Togni, Bruno Palazzo, 

Artrockbureau e Tiago Alem. Houve ainda uma intervenção de Maurício Adinolffi, 

chamada “Fogo fátuo”, em que o artista ateou fogo em objetos e caixas de madeira 
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pintadas no corredor expositivo. No site do Ateliê, há um vídeo que documenta essa 

ação33. 

 

Tabela 6 – Atividades do Ateliê397 – 2007 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
0

0
7
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

Da insanidade à 

salvação 
Bruno Sipavicius 

Sem título Bruno Dunley 

Ateliê das quatro 
Lyn Carone, Carol Seiler, Natasha Barricelli, 

Helena Cavaliunanas 

Pronto 
Chico Togni, Bruno Palazzo, Artrockbureau e 

Tiago Alem 

Fogo fátuo Maurício Adinolffi 

 

 

 

Figura 8 – Da insanidade à salvação, de Bruno 
Sipavicius, Ateliê397, 2007 

 

Figura 9 – Pronto, de Chico Togni, Bruno 
Palazzo, Artrockbureau e Tiago Alem, Ateliê397, 

2007

 

Silvia Jábali segue na administração do Ateliê desde seu início, mas, muitas 

vezes, arcava com os custos sozinha, o que deixa ainda mais evidente a precarização 

de espaços dessa natureza, sempre na iminência de não conseguir pagar as contas e 

de fechar as portas. O ano de 2008 contou com quatro exposições (Tabela 7): “Equal”, 

de Daniel Steegmann; “Inverso”, de Mariane Abakerli e Karen Kabbani; “Sem título”, de 

Sofía Borges e Marcelo Amorim; e “Sem título”, de Isabela Lucchesi e Bruno Monteiro. 

 

                                                 
33 Fogo fátuo, de Maurício Adinolffi. Disponível em: https://atelie397.com/fogo-fatuo-mauricio-

adinolfi/. Acesso em: 27 jun. 2021. 

https://atelie397.com/fogo-fatuo-mauricio-adinolfi/
https://atelie397.com/fogo-fatuo-mauricio-adinolfi/
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Tabela 7 – Atividades do Ateliê397 – 2008 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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 Equal Daniel Steegmann 

Inverso Mariane Abakerli e Karen Kabbani 

Sem título Sofía Borges e Marcelo Amorim 

Sem título Isabela Lucchesi e Bruno Monteiro 

 

Na Tabela 7, observamos também a diversidade de nomes que compõem as 

mostras e, nesse ano, Marcelo Amorim participa de uma exposição, marcando o início 

de sua aproximação com o Ateliê397. As Figuras 10 e 11 já apresentam os usos de 

outras dependências do Ateliê397, como uma sala expositiva onde está a exposição 

“Inverso”. 

 

 

 

Figura 10 – Equal, de Daniel Steegmann, 

Ateliê397, 2008 

 

Figura 11 – Inverso, de Mariane Abakerli e 

Karen Kabbani, Ateliê397, 2008 

 

O artista Marcelo Amorim, antes de entrar para o grupo de gestores do Ateliê397, 

participou de uma exposição ao lado de Sofía Borges e lembra o quanto essa 

experiência o motivou a ingressar no espaço e trabalhar para sua continuidade. 

 
A gente fez essa exposição, eu e Sofia, a gente também fez um debate 
e fez uma festa, uma coisa assim ao redor dessa exposição. E aquilo 
me deixou muito animado, porque era um lugar muito vivo, quer dizer, 
você ter essa agilidade para poder fazer a exposição, o debate, uma 
festa, encontrar com as pessoas, tudo aquilo, foi muito diferente da 
experiência que eu tive lá no Centro Cultural São Paulo, que foi ótima, 
mas assim muito fria. E aquilo me animou e também porque eu tinha 
saído do Paço das Artes, trabalhava lá no editorial durante muitos 
anos, nos bastidores de uma instituição e você sai com algum 
conhecimento de como gerir ou como pensar a programação, como 
fazer um certo design gráfico, de publicação. Lá no Paço era um 
espaço muito grande, aconteciam muitas exposições 
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simultaneamente. Então, em pouco tempo, eu participei e fiz muitas 
publicações. Tudo que envolvia a parte gráfica, era no meu núcleo que 
saia. Então o convite, o site, o folder e o livro, a organização do livro, 
tudo aquilo estava ali no meu escopo, no meu campo. E eu fiquei com 
vontade de aplicar um pouco aquilo, parecia que era um conhecimento 
que eu tinha que ia ficar sem uso e eu imaginei que se eu me juntasse 
com a Silvia, ia ser bom porque essa coisa do espaço tem sempre 
gente saindo, tem sempre altos e baixos e ela estava em um momento 
em que a coisa estava meio sem vida, tinha um artista que estava 
saindo, que era o Marcelo Comparini, que tinha feito o site. E isso tem 
que pensar também, que naquele tempo você fazer um site, fazer uma 
foto, um vídeo era tudo muito mais difícil do que é hoje, que você bate 
ali no celular e já está tudo pronto. Acho que o Marcelo Comparini tinha 
ajudado numa espécie de organização desse site, na produção de 
algumas exposições, aí já estava cansado e saindo e eu meio que me 
ofereci, me dispus e nesse ano que foi 2009 que eu de fato entrei na 
gestão, aí a gente implementou uma série de coisas. (Marcelo Amorim, 
entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 

 

Amorim evidencia a vivacidade do Ateliê397 e a agilidade para propor e realizar 

ideias. Ao ser comparado com outras instituições, o 397 marca sua atuação na 

despretensão e irreverência, nesse jogo de fazer muitas propostas acontecerem e 

incentivar o pensamento crítico, ao mesmo tempo que é despojado, realiza festas, 

abriga encontros espontâneos e deixa evidente sua potência de atuação.  

Marcelo Amorim passa, então, a dividir a gestão do espaço com Silvia Jábali, 

que se mantém como artista e gestora do 397. Em 2009, observamos a partir da Tabela 

8, um crescimento na oferta de atividades: inicia-se o programa de videoarte chamado 

“Sessão Corredor”, que contou com três edições ao longo do ano, e realiza-se onze 

exposições, número superior ao dos anos anteriores. O projeto de videoarte recém-

criado acontecia, como o nome sugere, no corredor do 397 e, a partir de uma curadoria, 

exibia vídeos realizados por artistas nacionais e internacionais. 

 

Tabela 8 – Atividades do Ateliê397 – 2009 
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Piscinas e 

papeluchos 
Camila Alvite e Diogo de Moraes 

Nada mais Fábio Tremonte 

Sem título Anne Cartault d´Olive e Diego Castro 

Sem título Biel Carpenter e Celina Portella 

Obra menor 

Albano Afonso, Estela Sokol, Fernanda Figueiredo 

e Eduardo Mattos, Lucas Arruda, Marcia de 

Moraes, Naiah Mendonça, Patricia Brandstatter, 

Paula Coelho, Paulo Almeida, Sérgio Sister, Anne 

Cartault D'Olive e Diego Castro 
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A paixão de 

Mickey – Vida, 

morte e 

ressurreição 

Bruno Sipavicius, Marcelo Gandhi e Monica 

Rizzolli 

Realidades 

impossíveis 

Bob N, Brígida Baltar, Cadu D’Oliveira, Carla 

Chaim, Carolina Ponte, Celina Portella, Chico 

Fernandes, Cristiano Lenhardt, Daniel Zarvos Elisa 

Pessoa, Glaucia Mayer, João Penoni, Leo Ayres, 

Luiz Roque, Marcelo Amorim, Maria Laet, Mariana 

Leal, Marina Wefort, Marlon de Azambuja, Miha 

Mlaker, Nino Cais, Pedro Varela, Reginaldo 

Pereira e Rodrigo Torres 

Sem título Marcelo Amorim e Silvia Jábali 
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Sessão 

corredor #1 

Carla Chaim, Fabio Tremonte, Fernando 

Velazquez, Helio Melo, Katia Maciel, Lia Chaia, 

Luiz Roque & Mariana Xavier, Marcelo Amorim, 

Marcelo Comparini, Nino Cais e Thiago Thome 

Sessão 

corredor #2 

Adriano Casanova, Bel Goudart, Cristiano 

Lenhardt, Fernando Peres, Flaminio Jallageas, 

Leo Ayres, MM não é confete, Marcio 

Shimabukuro, Kika Nicolela, Paulo Meira 

Sessão 

corredor: 

Desgaste 

Ana Luiza Dias Batista, Kilian Glasner, Luiz 

Roque, SMR Construtora, MST, Nicolau Bruno, 

Pedro Palhares, Bruno Maricato & Gabriel 

Siqueira, Rodrigo Matheus & Laura Faerman 

 

 

 

 

Figura 12 – Nada mais, de Fábio Tremonte, 

Ateliê397, 2009 

 

Figura 13 – Piscinas e papeluchos, de Camila 
Alvite e Diogo de Moraes, Ateliê397, 2009 
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As mostras, como pode-se notar nas Figuras 12 e 13, começam a utiliza outros 

ambientes do 397. Desse período, Marcelo lembra de sua atuação para criar uma 

programação periódica no espaço, aliada a festas e prezando pelo trabalho de maneira 

coletiva, sempre lembrado como uma das características do Ateliê397. Amorim narra as 

especificidades do processo de montagem da programação de videoarte, que dava 

trabalho para os gestores, mas conseguiu atrair muitas pessoas para frequentarem o 

397. 

 
O Sessão Corredor acontece exatamente assim, quer dizer, a gente 
não tinha nem um projetor de vídeo, aí a gente pediu apoio para uma 
empresa que é a do Paulinho, que é a Fuji Áudio. Ele ia lá, levava o 
projetor, a gente montava, passava o negócio, no dia seguinte ele ia lá, 
buscava o projetor e a gente colocava o logo dele no início da sessão. 
(...) Então é assim, sempre assim, nessas articulações, nas costuras 
para conseguir viabilizar as coisas e especialmente a coisa do vídeo, a 
gente sentia que precisava ter um ganho de uma festa, de uma coisa, 
porque ninguém ia se deslocar para ver videoarte e só. Então tinha 
essa coisa de a pessoa vir até o Ateliê, ver o negócio, a gente 
desmontava tudo, tinha um barzinho, no começo não tinha nem uma 
caixa de som direito também. Eu encontrei uma que tinha lá, ligava no 
PC, eu ia lá e dava play numa playlist, ia pra trás do bar, vendia, dava 
troco. Era uma coisa assim. Aos poucos fomos dividindo as tarefas. A 
gente começou a chamar DJs, mas eles vinham desse jeito, sem 
equipamento, sem cachê, sem nada. Mas foi ganhando uma cultura de 
noite, de lugar de encontro. Esse ano foi assim. (Marcelo Amorim, 
entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 
 

 

O comentário de Amorim evidencia uma certa precariedade de recursos e 

pessoal para efetivar as atividades. Segundo os depoimentos recolhidos, sempre houve 

dependência de diversas pessoas não vinculadas ao Ateliê para ajudar a organizar as 

ações, mostrando que a necessidade de atuar coletivamente é algo comum aos espaços 

independentes. O que, de um lado, causa uma certa instabilidade e personalização nas 

atividades, por outro, favorece a efervescência de novas ideias, projetos e 

experimentações. 

 

2.2 “O único que vai até o chão”: 2010-2016 

 

Entendemos o ano de 2010 como um primeiro marco na história do Ateliê397, 

quando Silvia Jábali, última artista que havia permanecido desde a inauguração, decide 

deixar o espaço. A partir de então, ocorre uma negociação para “passar o ponto” a 

Marcelo Amorim, que convida Carolina Soares, Mariana Trevas e Thais Rivitti para 

fazerem parte da gestão e assumir o Ateliê397. Silvia rememora os últimos anos de sua 
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atuação e como sua saída do espaço gerou incertezas quanto ao seu fechamento ou 

continuidade. 

 

Foi difícil deixar. Fiquei muito na dúvida, porque eu estava arcando, 
pagando tudo sozinha. Chegou um momento em que paguei o Ateliê 
inteiro assim sozinha. Começou a pegar um pouco, falei “acho que já 
está bom, acho que já fiz o que tinha que fazer... já tem um monte de 
espaço...”. Foi um parto, mas aí deu certo. Foi maravilhoso, teve 
continuidade. Isso é difícil. Vai fazer quase 20 anos já. (Silvia Jábali, 
entrevista concedida à autora, em 21 de maio de 2021) 

 

Nas entrevistas, Thais e Marcelo ressaltam que os quatro sócios da nova fase 

do Ateliê eram profissionais que haviam passado longos períodos trabalhando em 

instituições museológicas. Acerca dessa bagagem institucional, Thais Rivitti conta ter 

passado por várias experiências anteriores e que levou essa contribuição para sua 

atuação como gestora e curadora do Ateliê397. 

 

Foi em 2010, eu tinha já passado por duas experiências importantes, 
assim várias, duas mais recentes naquela época importantes para mim 
que tinham sido a curadoria do MAM e eu tinha sido assistente 
curatorial do Ivo Mesquita quando ele era curador-chefe da Pinacoteca 
e nesse mesmo período ele estava fazendo a Bienal. Então foram duas 
coisas bem marcantes. Teve outras coisas, que eu já havia feito na 
vida, e aí eu tinha um pouco essa impressão de instituição. Conhecia 
também bastante o [Centro Universitário] Maria Antonia, já escrevia 
para lá há alguns anos, não sei quando eu parei também, não me 
lembro direito. E também escrevi para o CCSP. Eu tinha um pouco 
essa bagagem institucional. (Thais Rivitti, entrevista concedida à 
autora, em 19 de junho de 2020) 

 

Com a mudança de gestão, o Ateliê397 deixa de abrigar ateliês de artistas e 

assume uma vocação mais institucional, em consonância com a experiência de sua 

nova equipe, pois “todo mundo tinha uma cabeça muito institucional, o que ajudou a 

criar um espaço muito com jeito de museu, de alguma forma”, relembra Rivitti34. Essas 

mudanças ocorreram em 2010, quando o espaço concorreu e ganhou seu primeiro 

edital, o Conexões Artes Visuais da Funarte, em que se propunha a refletir sobre o que 

são espaços independentes e a encontrar outros pares pelo Brasil. Nota-se, com isso, 

que uma das primeiras atividades do “novo Ateliê” teve como objetivo refletir sobre si 

mesmo e sua constituição e como fazer conexões e ser sustentável. A proposta se 

baseava na realização de entrevistas com gestores de outros espaços existentes na 

época e com os antigos gestores do 397, com a intenção de registrar a história do Ateliê 

de alguma forma. O resultado foi divulgado em uma publicação chamada Espaços 

independentes.  

                                                 
34 Thais Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 de junho de 2020. 
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Ser um espaço independente e ter em sua gestão profissionais que atuaram em 

grandes instituições museológicas da cidade de São Paulo deu ao Ateliê397 um caráter 

de seriedade e permitiu aliar a prática reflexiva com festas e encontros, como avalia 

Thais Rivitti. 

 

Acho que isso deu um certo perfil para o espaço, um perfil de ser levado 
a sério. Porque tinha muito oba-oba, muita festa, muita coisa, agora 
tinha esse lastro que era muito forte. Não sou contra espaço que é só 
oba-oba, adoro, acho super legal. Acho que nós ficávamos um pouco 
dando conta das duas coisas. E tinha isso de ser levado a sério por ter 
uma prática muito, muito reflexiva. Sobre o meio, sobre a exposição. 
Acho que isso era marca minha, do Marcelo também, que embarcava. 
Mas o oba-oba era mais do Marcelo. Nunca consegui empreender 
muito isso. Acho que isso afastava a gente dessas áreas mais 
administrativas. A gente tinha muita dificuldade de encarar isso. (Thais 
Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 de junho de 2020) 

 

A nova gestão, portanto, concebe o 397 como um espaço com rigor reflexivo, 

exposições experimentais e diálogo com outros espaços independentes no Brasil. Sobre 

sua entrada no grupo de gestores do 397, a curadora Thais Rivitti enfatiza a vontade de 

fazer com que o espaço assumisse uma vocação pública. 

 

Mas quando o Marcelo me chama para fazer isso, para ir lá, eu fico 
super animada. Embora eu não soubesse muito bem o que estava 
fazendo. Mas fiquei muito animada. (...) Então eu acho que o Marcelo 
em 2009 já vinha numa tendência, numa vontade de abrir o espaço, 
que antes eram ateliês de artistas, para coisas mais públicas. E quando 
eu entro lá, converso muito com ele sobre isso. Que eu achava que 
tinha que ser um lugar, um ateliê de projetos, um lugar voltado não 
mais para uma produção de um artista, mas sei lá um lugar com 
vocação pública, isso também era super difícil de a gente entender. 
Porque claro que é um lugar que não é nada público, é privado, mas 
que cumpre um papel público. Mas a gente não entendia muito bem 
como funcionar. A gente deu sorte porque em 2010, acho que foi o 
primeiro edital que eu escrevi a gente já passou. Que a gente fez o livro 
da Funarte. Aí o livro veio muito dessa vontade de saber como os 
outros espaços faziam para funcionar. Porque eu sabia que tinha 
outros, eu visitava e sempre fiquei super atraída por essa coisa de 
autogestão, de espaços geridos por artistas, sempre gostei. E fiquei 
me perguntando como fazia. E eu falei, acho que a melhor coisa é 
consultar essas pessoas, saber as estratégias de financiamento, de 
onde tiram dinheiro, o tipo de programação que eles fazem. O livro é 
um pouco esse apanhado. Lembro que antes de fechar o livro, o 
Arquipélago lá de Floripa já tinha fechado. Aí a gente começou a tomar 
muita consciência de como era instável, como não tinha uma resposta 
no sentido, uma cartilha de você faz um leilão no fim do ano, você pede 
ajuda aqui, depois ali. Não tinha isso. Era um monte de estratégias e, 
na maioria das vezes, bem pouco eficientes. Muito divertidas, mas bem 
pouco eficientes. Como as tantas que a gente fez também. (Thais 
Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 de junho de 2020) 
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Diante da vontade de abrir o Ateliê397 para projetos, empreender atividades que 

o tornasse mais sustentável e viabilizar os custos do espaço, a equipe decide criar um 

leilão em 2010.35 O Surpraise ficou marcado na história do Ateliê397 por ser sempre 

muito divertido, atrair bastante público e arrecadar verbas capazes de concretizar outras 

ações no futuro, desde reformas do espaço físico até exposições. Na Figura 14, vemos 

um registro do primeiro Surpraise com as obras expostas na parede. Amorim relembra 

que esse primeiro leilão “era tipo um mata-mata. Você tinha um tanto de dinheiro 

possível ali, restrito. Cada obra custava cem reais e aquilo foi para cuidar de um telhado 

que era do espaço expositivo, vendeu tudo. Mas, no fim, a gente viu que foi um caos. E 

o dinheiro era pouco36”. Ao todo, foram oito edições do leilão, que foi se aperfeiçoando 

ao longo dos anos. 

 

 

Figura 14 – Surpraise #1, Ateliê397, 2010 

 

 

Tania Rivitti lembra que o leilão Surpraise reunia diferentes pessoas 

interessadas na compra de obras, mas também nas festas e brincadeiras que 

aconteciam. 

 

Mas o Surpraise! então, até hoje é uma coisa marcante. (...) E eu me 
lembro quando tinha o Surpraise!, era divertidíssimo. Às vezes eu 
ficava até brava, porque eu falava “gente, tem que vender!”; e não 
chegava até o final, porque a Glamour [Garcia] fazia tanta brincadeira, 
que parecia que você já perdia a intensidade de tanta brincadeira. A 

                                                 
35 A primeira edição do Surpraise tem a participação dos artistas Adams Carvalho, Andrea 
Facchini, Anne Cartault D´Olive, Alexandre Hypólito, Alice Shintani, Ana Luísa Dias Batista, Ana 
Teixeira, Bettina Vaz Guimarães, Carolina Ponte, Cristiano Lenhardt, Edith Derdyk, Fabio 
Tremonte, Felipe Cama, Fernanda Chieco, Flavia Sammarone, Glaucia Mayer, Gustavo Ferro, 
Jaime Lauriano, João Loureiro, Lais Myrrha, Leo Ayres, Luiz Roque, Malu Saddi, Leticia Ramos, 
Manoel Novello, Marcelo Gandhi, Maurício Adinolfi, Mel Guerra, Mônica Nador, Nino Cais, Pedro 
Varela, Rafael Campos Rocha, Rebeca Rasel, Reginaldo Pereira, Renato Leal, Rodrigo Torres, 
Silvia Jábali, Sofia Borges, Tais Ribeiro, Teresa Berlinck, Vanderlei Lopes. 
36 Marcelo Amorim, entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020. 
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brincadeira era maior do que o próprio leilão, mas eu me lembro de 
algumas disputas, assim, muito grandes. O Marton, por exemplo, 
quando ele tinha o olho, ele disputava, porque eu também. Algumas 
das obras, para mim interessavam, claro, que as obras tivessem um 
preço maior, e eu me lembro que uma das pessoas que eu disputei 
algumas obras que nós dois sabíamos de quem era. Porque era um 
leilão e todo mundo acho que já ficava sabendo que ninguém sabia de 
quem era. E a gente disputava, disputava algumas coisas, porque em 
geral todas as obras saíam por trezentos, quatrocentos, eram obras de 
fato muito baratas e era muito legal. (...) Essas coisas eram muito 
legais, eu acho que era uma das coisas mais legais. Era o clima, que 
era muito legal, muito da Glamour, que depois se afastou e tudo, mas 
era muito legal isso, esse clima. Mas eles ficavam assim, dois meses, 
eu me lembro, na preparação, pedindo obra. (...) Eu me lembro que o 
Paulo Pasta doou uma vez, e que alguns sabiam, o Paulo Pasta você 
olha e já sabe. E foi uma das obras, eu acho, que mais foi adiante, saiu 
por uns cinco, seis mil, eu acho. Eu me lembro, do que eu participei, e 
só não participei de um dos leilões porque eu estava fora do Brasil, 
mas de todos os leilões, assim, eu calculo que umas cinco a dez obras 
passaram de cinco mil. É, e olha que em cada leilão acho que tinha 
umas oitenta obras. (Tania Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 
de junho de 2021) 

 

Além de empreender o leilão como alternativa para captação de recursos, nesse 

primeiro ano da nova gestão, em 2010, acontecem outras atividades que visavam 

arrecadar verba, como o projeto Múltiplos397, que reunia, inicialmente, quatro artistas, 

Laura Huzak Andreato, Fabio Flaks, Nazareno e Luiz Roque, e as pessoas eram 

convidadas a adquirir obras para auxiliar o 397 na continuidade de suas atividades. A 

documentação do site revela que “Com essa iniciativa, o Ateliê397 pretende, além de 

arrecadar fundos para continuidade dos demais projetos do espaço, estimular a 

produção de novas obras, o colecionismo como prática cultural, formar novos públicos 

e divulgar trabalhos de artistas contemporâneos”.37 

Para além dessas iniciativas para arrecadação de fundos, realiza-se mais uma 

edição do Sessão corredor e uma mostra REC><GRU: ida e volta38, apresentando a 

cena artística contemporânea de Recife, que se aliava ao interesse do 397 de refletir 

sobre as práticas contemporâneas em nível nacional. A Tabela 9 sistematiza todas as 

atividades ocorridas naquele ano e os artistas que compuseram a programação. 

Sublinhamos que a partir dessa nova equipe de gestores, observamos serem realizadas 

no 397 atividades que vão além das habituais mostras de arte contemporânea, há 

também publicações e uma preocupação em propor ações para captação de recursos. 

 

                                                 
37 Múltiplos 397 | edição 2010. Disponível em: https://atelie397.com/multiplos-397-edicao-2010/ 
Acesso em: 13 ago. 2021. 
38 REC><GRU: ida e volta. Disponível em: https://atelie397.com/rec-gru-ida-e-volta/ Acesso em: 
13 ago. 2021. 

https://atelie397.com/multiplos-397-edicao-2010/
https://atelie397.com/rec-gru-ida-e-volta/
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Tabela 9 – Atividades do Ateliê397 – 2010 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
2

0
1

0
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

REC><GRU: ida e 
volta 

A Casa Como Convém, Amanda Melo, Bárbara 
Wagner, Branco do Olho, Bruno Vieira, Bruno 
Vilela Carlos Mélo, Cristiano Lenhardt, Fernando 
Peres, Kilian Glasner, Lourival Cuquinha, 
Marcelo Coutinho, Oriana Duarte, Paulo Meira e 
Rodrigo Braga 

A
ç
õ

e
s
 Sessão corredor 

#4 

Caetano Dias, Carlota Mason, Glaucia Mayer, 
Inês Moura & Maura Grimaldi, Juliana Mundim, 
Letícia Ramos, Mariana Xavier e Tiago Rivaldo 

Sessão corredor 
REC >< GRU 

Carlos Melo, Marcelo Coutinho, Oriana Duarte, 
Paulo Meira e Branco do Olho 

C
a
p

. 

re
c

u
rs

o
s
  

Múltiplos397 
 
 

Fabio Flaks, Laura Huzak Andreato, Luiz Roque, 
Nazareno 

Surpraise #1 Diversos artistas39 

P
u

b
li

c
a
 

ç
ã

o
 

Espaços 
independentes40 

Ateliê 397 (São Paulo – SP), do Arquipélago 
(Florianópolis – SC), do Branco do Olho (Recife 
– PE), do Atelier Subterrânea (Porto Alegre – 
RS) e do Barracão Maravilha (Rio de Janeiro – 
RJ) 

 

 

 

Figura 15 – Exposição REC><GRU: ida e volta, 

Ateliê397, 2021 

 

 

Figura 16 – Publicação da exposição 

REC><GRU: ida e volta, Edições397, 2010

 

                                                 
39 A primeira edição do Surpraise tem a participação dos artistas Adams Carvalho, Andrea 
Facchini, Anne Cartault D´Olive, Alexandre Hypólito, Alice Shintani, Ana Luísa Dias Batista, Ana 
Teixeira, Bettina Vaz Guimarães, Carolina Ponte, Cristiano Lenhardt, Edith Derdyk, Fabio 
Tremonte, Felipe Cama, Fernanda Chieco, Flavia Sammarone, Glaucia Mayer, Gustavo Ferro, 
Jaime Lauriano, João Loureiro, Lais Myrrha, Leo Ayres, Luiz Roque, Malu Saddi, Leticia Ramos, 
Manoel Novello, Marcelo Gandhi, Maurício Adinolfi, Mel Guerra, Mônica Nador, Nino Cais, Pedro 
Varela, Rafael Campos Rocha, Rebeca Rasel, Reginaldo Pereira, Renato Leal, Rodrigo Torres, 
Silvia Jábali, Sofia Borges, Tais Ribeiro, Teresa Berlinck, Vanderlei Lopes. 
40 Espaços independentes. Disponível em: 
https://issuu.com/atelie397/docs/issu_espacos_independentes. Acesso em: 30 jul. 2021. 

https://issuu.com/atelie397/docs/issu_espacos_independentes
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Nesse período, nota-se a profusão de atividades que o espaço começou a 

empreender, por meio de editais, publicações, exposições, sessões de videoarte e 

leilões, entre outras. Thais Rivitti sintetiza muito bem essa efervescência. 

 

Acho que eu conheço o Rodrigo Braga na pesquisa para o 
REC><GRU, que foi assim: “Ah, vamos aí, vamos juntar milhas”. 
Juntamos milhas, eu e a Mari ficamos na casa do Bruno, não me 
lembro, mas de um artista. O Marcelo ficou na casa de outro artista que 
ele conhecia. Nos juntamos com uma galerista que era Mariana Moura 
que, ao mesmo tempo que ajudou com uma quantia mínima, sobretudo 
para os artistas dela, foi uma parceirona. Enfim, como se negocia com 
galeria. O que chama a atenção nesse primeiro momento é como nós 
estávamos muito afim. Tínhamos uma energia meio inesgotável. De ir, 
de cavar, de fazer a coisa acontecer. E não fazia muita conta mesmo. 
Acho que nesse primeiro momento não tinha uma expectativa de 
ganhar. Dividíamos o aluguel, no fim. Sabíamos que nesse primeiro 
ano, com certeza, íamos ter que por dinheiro. Agora o duro é manter 
isso. (Thais Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 de junho de 
2020) 
 

 

Essa equipe que assumiu o Ateliê397 estava disposta a até mesmo investir 

recursos próprios no espaço para que as atividades acontecessem. Novas ações foram 

sendo implementadas aos poucos, como a ideia de uma residência artística e a 

publicação de textos críticos.  

Em 2011, percebemos um aumento no número de atividades da programação 

(Tabela 10): realizam-se sete ações, quatro exposições, uma ação formativa, uma 

residência e 12 textos publicados no site, evidenciando esse caráter de crítica de arte 

também. Nesse ano, cria-se a residência artística Colônia de férias41. De caráter 

imersivo, a residência propunha diversas ações aos participantes, como aulas, visitas a 

outros espaços independentes e ateliês, pequenas exposições, entre outras. Sobre 

essa experiência, Marcelo Amorim relembra como tendo sido muito intensa e cansativa, 

pois envolvia diversas atividades, o que corrobora a ideia de que essa gestão estava 

com muito desejo de fazer, propor e experimentar, arcando com todo o trabalho 

decorrente dessa opção. 

 

Aí a gente fez o primeiro Colônia de Férias, não sei, que também foi 
muito cansativo. A gente tinha receio de que as pessoas não aderissem 
e inventou um monte de coisas. Aquilo era tipo uma residência, mas 
na época a gente não usava esse nome, mas de fato funcionava assim. 
Só que era tudo muito ágil. Nesse primeiro momento, tinha exposições 
relâmpago todos os dias, sei que culminou a gente levando a turma 
para o JAMAC, tipo você tem ideia do que é levar dez pessoas para o 
Jardim Miriam? O povo se perdeu. Meu Deus, que cansaço. Aí tinha 

                                                 
41 Colônia de férias. Disponível em: https://atelie397.com/colonia-de-ferias/. Acesso em: 13 ago. 
2021. 

https://atelie397.com/colonia-de-ferias/
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sessão de vídeo toda noite, tinha crítico, tinha fala de todo mundo. As 
pessoas, acho que elas talvez gostavam da experiência pelo cansaço, 
sabe? E então teve a implementação de muita coisa e muita coisa 
trabalhosa. Aí algumas exposições também já eram de olhar para 
outros lugares do Brasil, isso virou também um plano. A coisa da 
performance também e da festa, tudo meio junto. E tinha esse outro 
programa que eu fazia que chamava Eveinto, também era um lugar 

que a gente recebia muitos jovens artistas, especialmente o pessoal 
da Belas Artes, virou nosso público de alguma maneira. (Marcelo 
Amorim, entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 

 

Outras atividades foram empreendidas em 2011, como a mostra A 4 graus do 

Equador42, que reforçava a proposta do Ateliê397 em dialogar com outras cenas 

contemporâneas, trazendo para o debate os artistas cearenses. Cria-se um programa 

chamado Eveinto, uma festa de longa duração com intervenções, performances e 

atividades musicais. A ordenação das atividades em categorias mostradas na Tabela 

10 apresenta a segmentação da programação do 397 que começou a atuar em 

diferentes frentes e a propor para o projeto um caráter de profusão de atividades, 

sempre aliado a festas, encontros e trocas. 

 

 

Tabela 10 – Atividades do Ateliê397 – 2011 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
0

1
1
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

A 4 graus do Equador 

Alexandre Veras, Clarice Lima, Danilo 

Carvalho, Enrico Rocha, Fernando Catatau, 

Ivo Lopes, Jonnata Dol, Marcio Távora, 

Mariana Smith, Milena Travassos, Patrícia 

Araújo, Simone Barreto, Solon Ribeiro, Vitor 

Cesar, Waléria Américo e Yuri Firmeza 

Eveinto – Carnaval 

inferno 

Vinicius Manoel, Aline Martinez, Mavi 

Veloso, Andre Vareiro, Douglas E. Pero, 

Leandro Pardí, Lipe Rowe, Gisele Nogueira, 

Glamour Garcia, Natália Lima Castro, Nino 

Cais e Thelma Bonavita 

Galpão de 

testemunhos 
Leo Resende Ferreira 

Projeto corredor Pedro Varela 

A
ç
õ

e
s

 Sessão corredor – A 4 

graus do Equador 
Ivo Lopes 

                                                 
42 A 4 graus do Equador. Disponível em: https://atelie397.com/a-4-graus-do-equador/. Acesso 
em: 13 ago. 2021. 

https://atelie397.com/a-4-graus-do-equador/
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Sessão Corredor – 

Exquisite corpse video 

Project 

Com artistas de várias localidades43; 

Sessão Corredor – Ó 

lhó lhó 

Bil Lühman, Diego de los Campos, 

Fernando Weber, Flávia Klein, Karina 

Segantini, Letícia Weiduschadt, Mabel 

Fricke e Cláudia Lira, Noara Quintana, 

Raquel Stolf, Roberto Freitas, Teresa 

Siewerdt 

Sessão Corredor – 

Enfrentamiento 

Alberto Lezaca e Camila Corredor, Ariel 

Maluenda, Cintia Romero, Dario 

Schvarzstein, Eli Neira, Fabricio 

CaiazzaFaca, Janine Mapurunga, Jocelyn 

Muñoz, Javiera Ovalle, Jo Muñoz, Joaquin 

Aras, Jorge Catoni, Luis Soldevilla, Lutek, 

Marcelo Faunde, Z Macherano, Marcos 

Calvari, Margarita Angel, Hnos. Albarracin, 

Mauricio Rivera, Noelle Lieber, Oscar 

Salamanca, Patricio Ponce, Paz Marina, 

Antonia Lopez, Renzo Ortega, Sergio Sosa 

e Sonia Hynes 

O fim da civilização 
Discotecagem de Dj Stereoleo e 

performance de Glamour Garcia 

Sobre ser animal Mauricio Adinolfi 

C
a
p

. 

R
e
c

u
rs

o
s
  

Feira Parte 

 

 

– 

R
e
s

id
ê

n
c

ia
 

 

Colônia de férias #1 

 

 

                                                 
43 Participaram Alvaro Campo [Suiça], Fernando Velazquez [Brasil], Jorge Castro [Argentina], 
Jan Hakon Erichsen [Noruega], Stina Pehrsdotter [Suécia], Alysse Stepanian [EUA], Simone Stoll 
[Alemanha], Jorge Lozano [Canadá], Marcelo Amorim [Brasil], Kai Lossgot [África do Sul], John 
Criscitello [EUA], Alexandra Gelis [Colombia/Canada], Per Eriksson [Suécia], Sohrab M. Kashani 
[Irã], Pila Rusjan [Eslovênia], Alicia Felberbaum [Grã-Bretanha], Ronee Hui [Grã-Bretanha], 
Nung-Hsin Hu [Taiwan], Ulf Kristiansen [Noruega], Brad Wise [EUA], Nika Oblak & Primoz Novak 
[Eslovênia], Dellani Lima [Brasil], Jan Kather [EUA], Evelin Stermitz [Áustria], Anders Weberg 
[Suécia], Gérard Chauvin [França], Deirdre Logue [Canadá], Wai Kit Lam [China], Nia 
Pushkarova [Bulgária], Gabriel Soucheyre [França], Sojin Chun [Coréia do Sul/Canada], Josh 
and Zachary Sandler [EUA], Niclas Hallberg [Suécia], Anthony Siarkiewicz [EUA], Kim Dotty 
Hachmann [Alemanha], Giada Guiringuelli [Suiça], Lucas Bambozzi [Brasil], Mads Ljungdahl 
[Dinamarca]. 
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T
e

x
to

s
 

Lançamento da 

revista crítica “Maré” 
– 

Lampejo Leandro Costa 

Bem além de Beuys Paula Borghi 

X3 Fabio Morais 

Um tempo latente Carolina Soares 

Aqui e lá Ernesto Neto 

Bienal de Curitiba Keila Kern 

Edwin Sanchez: Arte 

e política longe do 

“bom mocismo” 

Isabella Rjeille 

América Latina: um 

ideal pós-utrópico? 
– 

Em nome do quê? Daniel Rubim 

Estado Expositivo Daniel Rubim 

O futuro, novamente Carla Zaccagnini 

Bienal do Mercosul: 

uma tentativa de 

compreender o 

movimento 

espetacular e o 

modelo expositivo 

– 

 

 

Figura 17 – A quatro graus do Equador, 

Ateliê397, 2011 

 

Figura 18 – Projeto corredor, de Pedro Varela, 
Ateliê397, 2011
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Uma outra ação do Ateliê397 foi a criação da Revista Maré, em 2011, cujo teor 

evidencia o caráter de crítica de arte que o espaço estava assumindo naquele momento, 

ao propor uma intervenção no circuito não apenas com exposições, mas também com 

um pensamento reflexivo44.  

As atividades foram aumentando quantitativamente com o passar dos anos e o 

Ateliê397 começou a se sedimentar como espaço independente ativo no circuito das 

artes visuais, sempre com muita festa, encontros entre artistas e experimentações.  

No ano de 2012, por exemplo, o 397 realizou nove ações, oito exposições, duas 

atividades de formação, duas edições da residência Colônia de férias e publicou em seu 

site 21 textos (Tabela 11). Algumas atividades se destacam nesse ano, como é o caso 

da exposição Espaços independentes – A alma é o segredo do negócio, que reuniu 

diferentes espaços alternativos na Funarte, como Ateliê397 (São Paulo – SP), Ateliê 

Aberto (Campinas – SP), Atelier Subterrânea (Porto Alegre – SP), Casa Contemporânea 

(São Paulo – SP), Casa Tomada (São Paulo – SP) e Casa da Xiclet (São Paulo – SP) 

para entenderem suas diferenças e semelhanças de atuação no sistema das artes. 

Como resultado, publicou-se um catálogo45 em formato de jornal que pode ser recortado 

e montado com diferentes conteúdos e textos críticos que o compõe. Outra ação 

relevante de 2012 é a criação do projeto Michê – Coisas que fazemos por dinheiro, mas 

com muito prazer46, uma ação de captação de recursos para o Ateliê397, que colocava 

à venda objetos de baixo custo elaborados por diversos artistas, como lápis, caneta, 

canecas, bolsas, entre outros. O projeto visava angariar fundos para custear algumas 

atividades e a manutenção do Ateliê397 e ainda procurava refletir sobre a atuação dos 

artistas em relação ao mercado das artes. As atividades elencadas na Tabela 11 

evidenciam que o 397 continuava muito ativo, propondo uma programação variada. 

 

 

 

 

 

                                                 
44 No site do Ateliê397 encontramos diferentes textos publicados, mas não conseguimos rastrear 
se todos eles fazem parte da citada revista ou não. 
45 Espaços independentes – A alma é o segredo do negócio. Disponível em: 
https://atelie397.com/catalogo-espacos-independentes-alma-e-o-segredo-negocio/. Acesso em: 
14 ago. 2021. 
46 Michê – Coisas que fazer por dinheiro, mas com muito prazer! Disponível em: 
https://atelie397.com/miche-coisas-que-fazemos-por-dinheiro-mas-com-muito-prazer/. Acesso 
em: 14 ago. 2021. 

https://atelie397.com/catalogo-espacos-independentes-alma-e-o-segredo-negocio/
https://atelie397.com/miche-coisas-que-fazemos-por-dinheiro-mas-com-muito-prazer/
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Tabela 11 – Atividades do Ateliê397 – 2012 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
2

0
1

2
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

Os legitimados 

Adriana Honorato, Antonio Lee, Escobar, 

Felipe Cidade, Felipe Oliveira Mello, 

Fernanda Carvalho, Leka Mendes, 

Myrian Zini, Pedro Easterlic, Thiago Ruiz 

Rapidinha 

Aletéia Daneluz, Carlos Monroy, Clara 

Benfatti, Éder Roolt, Estela Miazzi, Jaime 

Lauriano, Janaina Wagner, Laurem 

Crossetti, Luciano Carmo, Luize 

Coutinho, Simone Cupello, Tiago 

Cardoso Gomes 

Sou a favor de uma arte Tiago Gomes 

Atrator de libélulas Hugo Fortes 

Superperformance 
Daniela Mattos, Orlando Maneschy, 

Victor Cesar e Yuri Firmeza 

Welcome Laura Andreato 

Protótipos, similares e 

genéricos 
Marcelo Berg 

Espaços Independentes 

– a alma é o segredo do 

negócio 

Ateliê397 (São Paulo – SP), Ateliê 

Aberto (Campinas – SP), Atelier 

Subterrânea (Porto Alegre – SP), Casa 

Contemporânea (São Paulo – SP), Casa 

Tomada (São Paulo – SP) e Casa da 

Xiclet (São Paulo – SP) 

A
ç
õ

e
s
 

Future generation art 

prize 
 

Sessão Corredor: Soltem 

os bichos 

Vanderlei Lopes, Marcia Vaitsman, 

Rodrigo Mathias, Antje Engelmann, 

Monique Allain, Cyrill Lachauer, Lilian 

Simofusa, Hugo Fortes, Joseph Peragine 

e Marcia Rosa 

Natureza ressuscitada Síssi Fonseca 

Projeto Rizoma 
Jaqueline Beltrame, Lara Alcadipani e 

Vinicius Stein 

lançamento do Livro 

Maria 
Estela Miazzi 

Sessão corredor – Além 

das 7 cores 
Camila Biau 
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C
a
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re

c
u
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o
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Múltiplos397 Marcelo Amorim e Raphael Escobar 

Surpraise #247;  

Michê – coisas que 

fazemos por dinheiro, 

mas com muito prazer”48; 

 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Workshop “Prática 

corporal aliada a 

materiais plásticos” 

Thelma Bonavita 

Site Experiência 
Paula Braga, Regina Johas e Thais 

Rivitti 

R
e
s

id
ê

n

c
ia

 Colônia de férias #2 
Bruno Dunley, Letícia Ramos, Lia Chaia, 

Maurício Adinolfi, Sidney Philocreon 

Colônia de férias #3  

T
e

x
to

s
 

Para repensar a cidade Pedro Neves 

Políticas da gambiarra Hermano Callou 

Profissão curadora Paula Borghi 

Redação de férias Paula Borghi 

Os Espaços Imantados – 

a edição brasileira e um 

possível “corpo coletivo” 

Leonardo Araújo 

                                                 
47 Com obras de Amanda Melo, Bárbara Hoffmann, Brígida Baltar, Bruno Baptistelli, Bruno 
Mendonça, Carla Chaim, Celia Saito, Chico Santos, Cildo Meireles, Claudio Trindade, Coletivo 
Repartição Pública, Daniel Lie, Daniel Rubim, Daniela Antonelli, Denise Alves-Rodrigues, Diego 
Castro, Edwin Sanchez, Estela Miazzi, Fabio Flaks, Felipe Meres, Flavia Bertinato, Gabriela 
Brioschi, Gabriela Vanzetta, Grácia Casaretto, Guga Szabzon, Gustavo Prafrente, Henrique 
Oliveira, Jaime Lauriano, Janaina Wagner, Jimson Vilela, Joanna Barros, Júlia Armentano, Júlia 
da Rocha, Kika Nicolela, Laura Wrona, Laurem Crosetti, Leandro Costa, Leo Ayres, Leo Resende 
Ferreira, Leonardo Akio, Marcelo Amorim, Márcia Beatriz, Mariana Serri, Marta Jourdan, Mônica 
Rubinho, Nei Franclin, Nino Cais, Patrícia Araújo, Pedro Varela, Rodrigo Andrade, Rodrigo 
Torres, Sidney Philocreon, Simone Cupello, Susana Guardado, Thiago Honório, Tiago Gomes, 
Viviane Tabach, Wagner Malta Tavares, Yara Dewachter. 
48 Michê foi mais uma atividade para captação de recursos que o Ateliê397 empreendeu. De 
acordo com o site, “A Michê, loja do Ateliê 397, nasce com o fim de alavancar a venda de 
pequenos objetos de arte e produtos derivados e instaura no espaço independente mais uma 
plataforma para angariar fundos e garantir a manutenção de suas atividades. Inspirada nas lojas 
de souvenirs dos grandes museus, a Michê traz um cardápio de obras de baixo custo, produtos 
elaborados a partir de doações de imagem, uma linha de produtos da grife, além de artigos 
confeccionados pelos próprios artistas”. Disponível em: https://atelie397.com/miche-coisas-que-
fazemos-por-dinheiro-mas-com-muito-prazer/. Acesso em: 4 jul. 2021. 

https://atelie397.com/miche-coisas-que-fazemos-por-dinheiro-mas-com-muito-prazer/
https://atelie397.com/miche-coisas-que-fazemos-por-dinheiro-mas-com-muito-prazer/
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Múltiplos397: Raphael 

Escobar 
Daniel Rubim 

Múltiplos397: Marcelo 

Amorim 
Thais Rivitti 

Playtime Igor Vidor 

36 hours, de Walter 

Hopps, e algumas 

reverberações 

Laurem Crossetti 

“Quem é você? O que 

você faz?” 
Junia Cordeiro e Patrícia Barroso 

No braço de uma galáxia, 

nas costas de uma gota 

de chuva 

Felipe Nóbrega 

Baixo Centro Malu Andrade 

Arte como serviço, 

trabalho como arte 
Isabella Rjeille 

Ocupação narrativa (e a 

narrativa residual) e 

FÓRMICA 

Gustavo Colombini 

911  

Ocupação como gesto 

insubordinado 
Thais Rivitti 

Em direção ao 

inegociável 
Marília Loureiro 

A capacidade de ressoar Gabriel Lemos 

Orlando Maneschy e uma 

Belém selvagem como 

caixa de Pandora 

Ricardo Macêdo 

Ai, pareciam eternas (3 

lamas) 
Daniel Rubim 

Uma bienal por seus 

leitores 
Fernanda D’Agostino 
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Figura 19 – Divulgação Surpraise II, Ateliê397, 

2012 

 

Figura 20 – Espaços Independentes – a alma é 

o segredo do negócio, Funarte, 2012 

 

Figura 21 – Catálogo da exposição Espaços Independentes – a alma é o segredo do negócio, Funarte, 

2012 

 

 

Na medida em que o número de atividades que o espaço oferecia foi 

aumentando, Marcelo Amorim se deu conta do trabalho que isso acarretava para a 

equipe, mas também do que estava sendo realizado por trás de cada ação 

aparentemente despretensiosa. O caráter de formação sempre esteve em evidência nas 

atividades do Ateliê397, não somente no sentido mais tradicional, por meio de cursos e 

palestras, mas de encontros propiciadores de aprendizados de diversas naturezas. 

Marcelo Amorim lembra como essa prática de formação acontecia no espaço do Ateliê. 

 

Todas as coisas lá no 397 eram muito trabalhosas e tinha muito uma 
dimensão performática, de ação. Eu via muito como um trabalho de 
arte que era relacional, que visava um pouco essa criação de 
comunidade, eu via muito o que eu chamava de arenas e premissas. 
A gente criava arenas e criava regras para as coisas acontecerem. E 
tinha uma emergência de coisas que poderiam vir a acontecer. Sim ou 
não. E que a gente não controlava completamente. Se a gente queria 
fazer uma discussão, a gente não impunha essa discussão, a gente 
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fazia essa circunstância e fazia com que as pessoas concluíssem 
aquilo, sim ou não, e debatessem aquilo entre elas, ou não. Às vezes 
acontecia muito bem, às vezes não, mas na maior parte do tempo as 
pessoas não percebiam que a gente fazia uma coisa tão pensada, 
parecia um grande caos. Muita gente falava que não conseguia 
identificar se tinha ido numa exposição ou em outra, numa festa ou em 
outra, na memória delas. Para elas, era um contínuo. Elas iam ao 397. 
Sabiam que iam chegar lá e estaria rolando alguma coisa e iam ter 
pessoas conhecidas para elas conversarem e elas iam ficar ali. Era 
muito isso para elas, um lugar de estar. E isso é uma coisa que dá 
trabalho. Você manter um lugar aberto para as pessoas, um lugar de 
estar. Mas, para mim, era muito importante. (Marcelo Amorim, 
entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 

 

Para Amorim, o encontro, a festa, o momento de montagem que parecia 

despretensioso eram, também, momentos para discussões sobre os temas que 

interessavam na ocasião. Thais Rivitti, por sua vez, cita os trabalhos de artistas que 

tiveram parte de sua formação realizada no Ateliê397, seja entre um curso e outro, seja 

entre uma festa e outra. 

 

Tinham programas voltados para a formação, outros para pensar a 
gestão mesmo e outros para experimentação. E muitos nas duas 
frentes. Mas acho que tinha então essa frente da formação. E acho que 
tem muito artista, muito trabalho que nasceu lá. Por exemplo o trabalho 
do Sergio Pinzón que foi na fachada do Paço das Artes, nasce no 
corredor do Ateliê. Enfim, acho que se formos ver com calma, tem 
muito trabalho que aparece pela primeira vez no Ateliê e depois cresce, 
depois se resolve num outro espaço, com outro convite. (Thais Rivitti, 
entrevista concedida à autora, em 19 de junho de 2020) 

 

As atividades que estamos elencando aqui contribuem para registrar a 

efervescência do 397 e refletem o desejo de assumir uma posição crítica em relação ao 

circuito das artes encabeçado pelo Ateliê397, como bem coloca Thais Rivitti. 

 

Isso acontece no Clínica, acontecia muito no Colônia de férias que era 
uma coisa super importante, que a gente se envolvia muito para fazer. 
Então acho que tinha programas totalmente voltados para isso. Para 
acolher e para também cutucar. E é um acolhimento que não é assim 
muito “Ai pode vir”. Tanto que foi se criando um perfil de alunos. Que é 
muito diferente do perfil de alunos de outros lugares. Porque eu sempre 
começava a primeira aula de tudo falando desse lugar que é o espaço 
independente, que é um espaço de crítica, que é um espaço que a 
gente fala mesmo, sem concessão, e que espero que as pessoas 
tenham maturidade de ouvir. E como que teu trabalho vai reagir no 
circuito, não sejam ingênuos, todo mundo chega aqui pensando que é 
um caminho para se inserir e esse aqui não é. Só tem um caminho de 
inserção que é amadurecer a tua poética. (Thais Rivitti, entrevista 
concedida à autora, em 19 de junho de 2020) 

 

Constituir-se como um lugar de acolhimento de jovens artistas também era um 

dos pilares do 397. Raphael Escobar lembra de uma intensa troca com artistas em início 
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de carreira, que ainda estavam em fase de formação e encontravam no espaço do Ateliê 

um laboratório de crítica, discussão, experimentação e, sobretudo, de amadurecimento 

de suas poéticas. 

 

O 397 tem um lugar de formação que não é da ideia tradicional de 
formação. É tipo um boteco, você estava lá tomando cerveja e 
conversando. Era o lugar do encontro. Mas o Colônia era uma coisa 
que, para mim, que estava produzindo há dois anos, poder mostrar 
meu portfólio e conversar com outros era bom. Meu trabalho, eu 
mostrei para o Edwin Sanches. Poder mostrar o trabalho para um 
artista f*** era super interessante. Para mim, foi muito importante. 
(Raphael Escobar, entrevista concedida à autora, em 25 de maio de 
2020) 

  

O Ateliê397 funcionava, portanto, como espaço do diálogo, da troca, do saber e 

do rigor reflexivo. E é significativo observar, seja na fala dos entrevistados, em fotos 

antigas ou nos comentários nas redes sociais, que o caráter formativo não carregava 

um ar sisudo, escolar, mas vinha aliado à irreverência, à festa, ao encontro 

despretensioso que acabava por gerar discussões profundas. 

No ano de 2013, o Ateliê397 realizou 26 atividades, um número superior ao que 

vinha sendo proposto até então, sendo elas cinco ações, dez exposições, seis 

atividades de formação, uma residência Colônia de férias, além da publicação de quatro 

textos no site (Tabela 12). Destacamos aqui que as ações de captação de recursos, 

como o leilão Surpraise, continuaram acontecendo e as atividades que travavam 

diálogos com outras regiões do Brasil também, como é o caso da mostra “Onde o rio 

acaba”49, com trabalhos de artistas e ativistas culturais atuantes na região de Carajás, 

sudeste do Grão-Pará. 

 

Tabela 12 – Atividades do Ateliê397 – 2013 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
0

1
3
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

Migrações Daniel Rubim 

Festival Sessão 

corredor 
 

Eveinto: fora de si 
Carlos Monroy, Glamour Garcia, Mavi Veloso 

e Shima 

Onde o rio acaba 

Antônio Botelho, Comissão Pastoral da Terra 

de Marabá/PA, Domingos Nunes, Helder 

Messiahs, José Viana Maurício Adinol, 

Marcone Moreira, Pedro Morbach, Projeto 

                                                 
49 Onde o rio acaba. Disponível em: https://atelie397.com/onde-o-rio-acaba/. Acesso em: 14 ago. 
2021. 

https://atelie397.com/onde-o-rio-acaba/
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Biizu, Rios de Encontro, Ulisses Pompeu e 

Vozes do Campo 

Abertura 

Adler Murad, Ana Takenaka, Andrey 

Zignnatto, Fábio Leão, Fernanda Hengler, 

Kauê Garcia, Larissa Jordan, Luana Lins, 

Luciano Favaro, Marília Del Vecchio, 

Mauricio Mallet, Pedro Easterlic, Pedro 

Esquerra, Priscila Gonçalves e Yasmin 

Guimarães 

Visite nosso acervo 
Marcos Brias, Bruno Baptistelli, Raquel 

Uendi e Filipe “Tomate” Vaz 

Como pintar picos 

nevados 
Laura Andreato 

O bom sucesso 

Pedro Gallego, Paula Borghi, Paulo Gallina, 

Camilo Meneghetti, Marcelo Amorim, Thais 

Rivitti, Chelsea Guys, Fancy, Coletivo A Arte 

Estamparia Estampas: Camisetas e Rodrigo 

Grasso 

Ateliê sobre ateliê Fábio Leão 

C
a
p

. 

R
e
c

u
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o
s
  

Surpraise #450; 

 

 

Surpraise #5  

A
ç
õ

e
s
 

Como era gostoso 

meu antropófago! 

Clarice Steinmuller, Guto Valentin, Noemi 

Assumpção, Rafael Machado e Rafael 

Perpétuo 

Un pequeño deseo Casa 13 

Aniversário 10 anos 

Fábio Leão e pocket-show de Patricia, 

seguido de discotecagem de Chelsea Guys, 

Livia Azeredo, Camilo Meneghetti e Pedro 

Gallego 

                                                 
50 Com obras de Adriana Affortunati, Alessandra Duarte, Alex Cassimiro, Alex Cerveny, Aline Van 
Langendonck, Andrei Thomaz, Aslan Cabral, Bruno Baptistelli, Carla Chaim, Celia Saito, Celina 
Portella, Cesar Garcia, Chico Santos, Clara Benfatti, Daniel Caballero, Daniel Nogueira, Deyson 
Gilbert, Diego Castro, Diogo Lucato, Edith Derdyk, Eduardo Salvino, Estela Miazzi, Fábio Leão, 
Felipe Bracco, Felipe Cama, Fernanda Chieco, Fernanda Izar, Flora Leite, Francesco Di Tillo, 
Frederico Filippi, Giba Gomes, Gracia Casaretto, Guga Szabzon, Gustavo Prafrente, Gustavo 
Torrezan, Hélio Melo, Ícaro Lira, Inês Moura, Jardineiro André Feliciano, Jimson Vilela, Jorge 
Menna Barreto, Julia Armentano, Júlia Rocha, Julio Meiron, Karen Picciotto, Leticia Ramos, 
Luciana Felippe, Marcelo Amorim, Marcelo Gandhi, Mariana Xavier, Maura Grimaldi, Milena 
Edelstein, Monica Tinoco, Nino Cais, Nuno Cassola, Paulo Climachauska, Paulo Pjota, Renata 
Egreja, Renato Pera, Roberta Segura, Roberto Unterladstaetter, Rodrigo Bivar, Tchelo Nogueira, 
Teresa Viana, Tiago Rivaldo, Vanderlei Lopes; 
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Sessão Corredor – 

Repetição 

Luciana Magno, Luiz Roque, Pedro 

Esquerra, Repartição Pública e Flora Plá 

R
e
s

id
ê

n
c

ia
 Colônia de férias #4  

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Workshop: Silk 

Screen 
Alcides Rodrigues e Roberta Segura 

Caribe: arquipélago 

para o pensar 
 

Carajás hoje  

conversas – Do fato 

social à obra de arte 
Mônica Nador, Nuno Ramos e Thais Rivitti 

Como pintar picos 

nevados – Oficina 
Laura Andreato 

A construção da 

paisagem 
Vera Pallamin, Thais Rivitti e Laura Andreato 

T
e

x
to

s
 

Migrações  

Catálogo Espaços 

Independentes – A 

Alma é o Segredo do 

Negócio 

 

Onde o rio acaba Camila Fialho e Thais Rivitti 

Laura Andreato: 

Como Pintar Picos 

Nevados 

Thais Rivitti 
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Figura 22 – Onde o rio acaba, Ateliê397, 2013 

 

Figura 23 – Como pintar picos nevados, de 

Laura Andreato, Ateliê397, 2013 

 

O 397 sempre foi feito a muitas mãos e isso fica evidente quando ouvimos os 

relatos ou vemos as fichas técnicas dos eventos, o que é na verdade um atributo dos 

espaços autônomos, pois muitos encontros se deram ali e foram responsáveis pela 

continuidade da iniciativa independente, fermentando a cena da arte contemporânea em 

São Paulo. O artista Raphael Escobar conta um pouco do acolhimento e formação que 

recebeu no 397. 

 

Eu fui ficando no 397, ajudava no que dava, ia em toda abertura, ficava 
lá tomando cerveja com Marcelinho e Thais até três horas da manhã. 
Conversava muito sobre arte, era uma época que eu conversava muito 
disso. E como todos os meus amigos também foram fazendo coisas lá, 
era minha segunda casa. (...) O Colônia [de férias] começou a rodar as 
pessoas que iam dando aulas, quando tinha aula eu ia lá ver, gostava 
muito de pegar referência, e ver a produção de Marcelo Cidade, essa 
galera que eu gostava muito. (Raphael Escobar, entrevista concedida 
à autora, em 25 de maio de 2020)   

  

Por ser um espaço aberto, autogerido e experimental, o 397 ofereceu a muitos 

jovens artistas a primeira oportunidade de conversar sobre suas produções e expor seus 

trabalhos. Essa tônica que aliava formação e experimentação acolheu diferentes 

agentes do circuito artístico, interessados em questionar o sistema das artes, refletir 

sobre a produção contemporânea brasileira e encontrar outros pares. 

No ano de 2014, o Ateliê397 realizou 15 atividades, dentre elas, duas visavam à 

captação de recursos, como mais uma tiragem dos Múltiplos397, com obras de Leda 

Catunda e Nino Cais, e mais uma edição do “Surpraise”. Há um vídeo51 sobre o leilão, 

em que Marcelo Amorim, Thais Rivitti, Pedro Gallego explicam como funcionava a 

                                                 
51 Surpraise: Não vai pra Miami, bitch!. Disponível em: https://atelie397.com/art-surpraise-nao-
va-pra-miami-bitch/. Acesso em: 28 jun. 2021. 

https://atelie397.com/art-surpraise-nao-va-pra-miami-bitch/
https://atelie397.com/art-surpraise-nao-va-pra-miami-bitch/
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dinâmica e a importância dessa estratégia de captação de dinheiro para um espaço 

independente como o Ateliê397. Os gestores reforçam o caráter do espaço de 

intervenção no circuito e a troca com outros artistas. Com mais de 90 artistas nas 

edições, o vídeo explora um pouco do clima de festa que eram esses leilões, que, 

segundo Amorim se encaixavam na ideia do “Bom, bonito e barato”. 

  Salientamos neste ano a exposição de Edu Marin, “A volta grande que o mundo 

dá: Vila Madalena, Friburgo, Xingu”. Thais Rivitti recorda a potência crítica que ele 

estava trazendo com aquela intervenção no espaço, naquele momento, e evidencia a 

troca entre curador e artista tão cara ao pensamento e ação de um espaço 

independente. 

 

O Edu Marin também é outro artista que encontrou no Ateliê um gás, 
um diálogo. Acho que no Ateliê e em mim também. Acho que é isso, 
as coisas se confundem. Que é uma outra complicação dos espaços. 
(...) Mas a ideia, por exemplo, como o Edu faz. Ele tenta afundar o 
espaço. Toneladas de água para resgatar um caráter de mangue, 
porque a Vila Madalena era um mangue. Comentando os processos 
de gentrificação, o que estava acontecendo, o que está afundando, o 
velho, essa casinha. Então era alguém que tinha um lastro muito forte 
no bairro. Ele tinha ateliê lá e tem uma coisa toda de uma investigação 
sobre água no trabalho dele. Mas acho que isso é uma apropriação do 
espaço, que, vamos dizer, tem certas características, da geografia até 
do lugar. (Thais Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 de junho 
de 2020) 

 

A Tabela 13 sistematiza as atividades realizadas em 2014, na qual podemos 

observar a quantidade de artistas diferentes que compunham a programação, 

reforçando o caráter de coletividade muito caro aos espaços independentes. 

 

Tabela 13 – Atividades do Ateliê397 – 2014 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2014 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

Lá e ali Bartolomeo Gelpi 

 Scotoma e Experiência de 

Viagem Fragmentada 
Carlos Monroy e Sergio Pinzón 

 

#VAITEROBAOBA 

Bob N, Bianca Bernardo, Daniel 

Albuquerque, Evandro Machado, 

Joana Traub Cseko, Maria Mattos, 

Leo Ayres, Leo Videla, Paloma 

Ariston, Simone Cupello, IOIA e 

Glamour Garcia 

 Barcelona 92 Paulo D’ Alessandro 
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 A volta grande que o mundo 

dá: Vila Madalena, Friburgo, 

Xingu 

Edu Marin 

 Desafundamento Edu Marin 

 

C
a
p

. 

re
c

u
rs

o

s
 

Múltiplos397 Leda Catunda e Nino Cais 

 Surpraise: Não vai pra Miami, 

bitch!, 
com a participação de 93 artistas52. 

 

A
ç
õ

e
s

 Como se faz um deserto Marina Camargo 

 Churrasco e casa cheia  
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O espaço na pintura 

contemporânea 

Alberto Tassinari, Bartolomeo Gelpi 

e Thais Rivitti 

 

Sabatina com os artistas 

Carlos Monroy, Sergio Pinzón, Julia 

Lima, Luciana Miyuki, Diego Castro, 

Paulo Gallina, Marcelo Amorim e 

Thais Rivitti 

 O retrato na fotografia 

contemporânea 

Rejane Cintrão, Paulo D’ 

Alessandro e Thais Rivitti 

 A água, o mangue, o 

alagamento, o afundamento, a 

seca, os prédios, as coisas; e 

tudo mais que você quiser 

Felipe Julian, Claus Lehmann e Edu 

Marin 

 

T
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Scales Thais Rivitti 

 

 

                                                 
52 Participaram desta edição do Surpraise os artistas Amanda Mei, Ana Beatriz Elorza, Ana Luisa 
Araujo, Ana Luiza Dias Batista, Ana Prata, Arthur C. Arnold, Azeite de Leos, Bartolomeo Gelpi, 
Beatriz Chachamovitz, Bettina Vaz Guimarães, Brígida Baltar, Carina Paoletti, Carla Chaim, 
Carla Zaccagnini, Celina Portella & Roberto Unterladstaetter, Claudio Trindade, Cristiano 
Lenhardt, Daniel Caballero, Daniel Lie, Daniel Steegmann Mangrané, Daniela Antonelli, Débora 
Bolsoni, Dudi Maia Rosa, Edouard Fraipont, Edu Marin, Eloá Carvalho, Estela Sokol, Fábio Leão, 
Fábio Tremonte, Flamínio Jallageas, Flávia Kitasato, Flora Leite, Frederico Filippi, Gabriela 
Michelini, Gokula Stoffel, Gustavo Torrezan, Haroon Gunn-Salie, Henrique Oliveira, Inês Moura, 
Isadora Brant, Jacqueline Faus, Jaime Lauriano, Janina McQuoid, João Gonçalves, João Livra, 
João Loureiro, Leandro Eiki, Leandro Muniz, Leka Mendes, Leo Ayres, Leonardo Stroka, Letícia 
Rita, Luana Lins, Lucas Malkut, Luciano Zanette, Luiz Roque, Maíra Dietrich, Marcelo Amorim, 
Márcia Beatriz Granero, Marco Antonio Portela, Mari Nagem, Mariana Serri, Maura Grimaldi, 
Maurício Adinolfi, Nazareno, Noara Quintana, Patricia Osses, Paulo D’Alessandro, Pedro 
Gallego, Pedro Hórak, Pedro Varela, Pontogor, Raphael Escobar, Raquel Stolf, Ricardo Reis, 
Rochelle Costi, Rodrigo Torres, Rubens Mano, Runo Lagomarsino, Sergio Pinzón, Sidney 
Philocreon, Simone Moraes, Sofia Larroca, Sol Casal, Suzana Queiroga, Tchelo, Thais 
Guglielme, Theo Craveiro, Thiago Honório, Vanderlei Lopes, Victor Leguy, Wagner Malta 
Tavares, Wagner Pinto. 
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Figura 24 – A volta grande que o mundo dá: vila 

madalena, friburgo, xingu, de Edu Marin, 
Ateliê397, 2014 

 

Figura 25 – Surpraise: Não vai para Miami, 

bitch!, Ateliê397, 2014 

 

 Os desafios da gestão do Ateliê397, enquanto espaço independente, sem uma 

entrada regular de recursos financeiros, dependente de editais e de articulações com 

outros agentes do sistema das artes, foram recorrentes nas falas de muitos dos gestores 

entrevistados. Amorim aponta que a autonomia também pode ser exercida quando há 

recursos para concretizar as pesquisas, vontades e experimentações, na medida em 

que é inviável ser um espaço livre, aberto, independente, porém, sem dinheiro para 

atuar criticamente. 

 

Com o tempo, a gente foi ficando, tendo momentos que tinha mais 
dinheiro e menos dinheiro. Quando tinha mais, as coisas eram mais 
formalizadas. Em 2015, foi um ano com muitos Proacs, então foi muito 
puxado. Na verdade, esse dinheiro de edital nunca é o suficiente e ele 
meio que paga para produzir uma coisa, mas não paga muito as 
pessoas e nem o espaço. Mas ali a gente teve que se manter no plano. 
Então a gente fez alguns projetos e aí tinha que entregar aqueles 
projetos minimamente. Então ficou mais formal aquele ano. Mas uns 
dois anos antes, não sei, a gente planejou alguma coisa e aí não tinha 
o dinheiro e aí a gente fez de outro jeito. Isso também era interessante. 
Você fica numa negociação entre a liberdade de fazer e a falta de 
liberdade que a falta de dinheiro também te dá. Não adianta você ser 
livre e não ter dinheiro para fazer nada. Você ser livre para ser pobre. 
Você não consegue fazer muita coisa. Tinha sempre essa negociação. 
Eu acho que a ideia de intervenção no circuito era muito cara pra gente. 
A gente gostava muito dessa visão. De perceber algo, e aí você precisa 
ter uma certa agilidade. Você precisa perceber o que está 
acontecendo, e aí criar essa interlocução em resposta a isso. E é claro 
que o sistema todo se reacomoda muito rapidamente. Captura tudo 
muito rapidamente e tal. Mas era uma coisa que dava muito prazer 
perceber que o trabalho funcionava, ele chacoalhava um pouco as 
coisas. Mas é constante. Tem que ser constante. É uma reinvenção 
constante que você precisa para isso dar certo, digamos. E, no fim, eu 
acho que a gente foi se acomodando num lugar um pouco mais 
institucional, ou seja, menos de intervenção e mais de simplesmente 
tentar promover uma programação um pouco diferente, um pouco no 
dissenso, ali e tal, mas tinha menos essa pegada mais punk, não sei 
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se é punk a palavra. Era mais irônico, mais artístico nesse sentido, 
mais de intervenção, mais performático. Depois eu acho que a gente 
foi se colocando num lugar que podia ser mais percebido como 
institucional apesar de toda a precariedade. É que na verdade, no 
Brasil, as instituições são tão precárias quanto. (Marcelo Amorim, 
entrevista concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 

 

A avaliação de Amorim reflete o que acontece com muitos espaços 

independentes, que precisam encontrar um equilíbrio entre a independência financeira, 

que lhes garanta liberdade de atuação, ao mesmo tempo que precisam tentar garantir 

uma entrada regular de recursos para manter a programação de forma ativa e crítica. 

Em consonância com o comentário de Marcelo Amorim, o artista Sergio Pinzón afirma 

que a balança dos espaços independentes pende tanto para a precariedade quanto para 

a potência que um espaço autônomo apresenta. 

 
Os espaços independentes são incrivelmente importantes para o 
circuito artístico. Eu acho que eles têm uma precariedade, e que é por 
essa precariedade que eles se permitem e podem fazer um monte de 
coisas e reagir muito mais rápido às questões tanto da arte quanto do 
mundo, do contexto. Então é uma coisa assim de uma dupla face, um 
duplo sentido, uma precariedade que permite e isso parece que não 
tem muito sentido. Porque não é o excesso, o excesso de dinheiro, 
sabe? O que permite essa falta. É uma possibilidade. (Sergio Pinzón, 
entrevista concedida à autora, em 27 de junho de 2020) 

 

A precariedade e a potência dela advinda é a tônica do Ateliê397, que atua no 

circuito a partir de condições muito adversas. Ele, no entanto, consegue usar aquilo que 

lhe falta em benefício próprio e propor ações que, muitas vezes, refletem exatamente 

sobre essa condição. O ano de 2015 ficou marcado como um período em que o 397 foi 

contemplado com um grande número de editais e, consequentemente, com um aumento 

significativo de trabalho para conseguir realizar as ações propostas. Foram 32 

atividades, com variedade de segmentos, denotando que o Ateliê397 estava bastante 

ativo (Tabela 14). Nesse ano, inicia-se a programação do Cineclube397, com curadoria 

de Sofía Machain Soria, voltado ao cinema contemporâneo, que aconteceu em 

diferentes edições apoiadas pelo edital do ProaC. A mostra “Alastramento, 

aproximações possíveis Belém x São Paulo”53 também parte do desejo de estreitar 

relações com a cena contemporânea de outras cidades do Brasil e foi contemplada com 

um edital da Funarte. Outro destaque da programação de 2015 é a exposição “Praça da 

República”, de Rodrigo Andrade, que recebeu apoio do ProaC e apresenta diversas 

pinturas do artista com temas recorrentes da arte popular, como paisagens, palhaços, 

animais. O título alude ao local da Praça da República, em São Paulo, com sua 

                                                 
53 Alastramento, aproximações possíveis Belém X São Paulo. Disponível em: 
https://atelie397.com/alastramento-abertura/. Acesso em: 14 ago. 2021. 

https://atelie397.com/alastramento-abertura/
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tradicional feira de domingo que reúne artistas amadores, que não estão inseridos no 

circuito da arte contemporânea, aliando essa discussão aos temas do Ateliê397, que 

versam sobre o mercado das artes, o sistema artístico e a inserção ou não de 

determinados artistas. 

 

Tabela 14 – Atividades do Ateliê397 – 2015 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
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1
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Milagros Milton Marques 

Ouça-me, ressoa-se Thiago R 

Pintar a China agora Ondrej Brody e Kristofer Paetau 

Propriedade de uso 

comum 
Fabio Tremonte 

Lusco Fusco Karlla Girotto 

Alastramento, 

aproximações 

possíveis Belém x 

São Paulo 

Alexandre Sequeira, Armando Queiroz, 

Elaine Arruda, José Viana, Keyla Sobral, 

Lucas Gouvêa e Wellington Romário, 

Luciana Magno, Luis Junior, Marcílio Costa, 

Miguel Chikaoka, Nando Lima, Pablo 

Mufarrej, Paula Sampaio, Camila Fialho e 

Véronique Isabelle 

Faça aqui Ana Luiza Dias Batista 

Dirty Looks NYC 

Tom Rubnitz, Chris E. Vargas, Narcissister, 

Charles Atlas, Michael Robinson, Luther 

Prince, Charles Lofton, Jill Reiter, Michael 

Lucid e Bradford Nordeen 

Praça da República Rodrigo Andrade 

F
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Before pictures: 

Encontro com 

Douglas Crimp 

Douglas Crimp, Ivo Mesquita, Thais Rivitti, 

Mônica Nador, Sylvia Furegatti, Fabio 

Cypriano e Maristela Bizarro 

O Artista gestor e a 

potência 

independente 

Sally Mizrachi, Giuseppe De Bernardi, 

Samantha Moreira, Camila Fialho, Yudi 

Rafael, Renan Araujo, Marcelo Amorim, 

Sergio Pinzón, Thais Rivitti, Ricardo 

Basbaum, Benjamin Seroussi e Jorge 

Sepúlveda 

Bate-papo com 

Matias Mesquita 
Matias Mesquita 

Bate-papo com Milton 

Marques 
Milton Marques e Thais Rivitti 
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Lusco fusco e a 

filosofia da jangada 

em Deligny 

Karlla Girotto e Peter Pál Pelbart 

Bate-papo com Ana 

Luiza Dias Batista 
Ana Luiza Dias Batista e Thais Rivitti 

Escrita em arte Thais Rivitti 

A
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Cineclube397 #01: 

Fundos sonoros  
 

Cineclube397 #02: 

Propriedade de uso 

comum 

 

Cineclube397: I really 

want to kiss you 
 

Cineclube397: new 

queer cinema norte 

americano 

 

Cineclube397: 

Gênero e expansão 
 

Cineclube397: 

Xauilau, papai 
 

Cineclube397: 

Claustrofobia e 

Intimidade 

 

lançamento do livro 

Queima 
Débora Bolsoni 

Toque-me Eduardo Salvino & OSNÁUTICOS 
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 Surpraise #7 com a participação de 96 artistas54; 

                                                 
54 Participaram desta edição os artistas Adler Murad, Adriana Affortunati, Adriana Aranha, 
Alessandra Duarte, Alex Cerveny, Aline Van Langendonck, Ana Luiza Dias Batista, Antonio Wolff, 
Associação Massa Falida, Camilo Meneghetti, Carla Chaim, Carlos Borsa, Carlos Monroy, Celia 
Saito, Cesar Fujimoto, Cida Junqueira, Clarice Cunha, Claudia Hersz, Claudio Trindade, 
Cristiane Mohallem, Dani Spadotto, Deyson Gilbert, Diego Castro, Ding Musa, Éder Roolt, 
Eduardo Salvino, Elen Gruber, Erika Malzoni, Escobar, Estela Miazzi, Evandro Prado, Fábia 
Schnoor, Fábio Tremonte, Felipe Góes, Fernanda Chieco, Fernanda Preto, Filipe Berndt, Flavia 
Bertinato, Flávia Junqueira, Francisco Hurtz, Iara Freiberg, Ícaro Lira, Isis Gasparini, Ivan 
Padovani, Jaime Lauriano, Janaina Wagner, Karlla Girotto, Kika Nicolela, Laura Andreato, Leo 
Ayres, Leonardo Stroka, Leticia Ramos, Lucia Koch, Luciano Araujo, Mano Penalva, Marcela 
Tiboni, Marcelo Amorim, Marcelo Barros, Marco Maria Zanin, Maria Helena Bastos, Martin 
Lanezan, Mônica Nador, Myriam Zini, Nicolás Robbio, Nino Cais, Pajé, Patrícia Araújo, Paulo 
Climachauska, Paulo Nenflidio, Paulo Pasta, Pedro Gallego, Rafael Campos Rocha, Raphaela 
Melsohn, Raquel Uendi, Reginaldo Pereira, Renato Leal, Renato Maretti, Renato Pera, Roberto 
Freitas, Rodrigo Andrade, Rodrigo Bivar, Rodrigo Linhares, Renata Cruz, Rodrigo Moreira, Sara 
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Compilado de 

entrevistas sobre a 

exposição 

“ToChipado”, do 

grafiteiro Cranio 

Tatiane de Assis e Luis Maluf 

Alguns apontamentos 

sobre National 

Gallery 

Felipe Polillo 

A mão de quem dá de 

comer, revisões sobre 

a Casa Daros 

Sergio Pinzón 

A interferência urbana 

em Rodrigo Braga 
Felipe Molitor 

Orientação para sete 

observações em “Isle 

of Innocence” 

Gracieli Scremin 

falar com 

PHASMIDES, de 

Daniel Steegman 

Mangrané 

Inês Nin 

 

 

Figura 26 – Alastramento, aproximações 

possíveis Belém x São Paulo, Ateliê397, 2015 

                                                 
Não Tem Nome, Sergio Pinzón, Silvia Jábali, Simone Cupello, Simone Moraes, Thiago R, Tiago 
Mestre, Thiago Navas, Vitor Mizael, Wagner Pinto, Yara Dewachter, Yasmin Guimarães 

 

Figura 27 – Faça aqui, de Ana Luiza Dias 

Batista, Ateliê397, 2015 
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Figura 28 – Dirty Looks NYC, Ateliê397, 2015 

 

Figura 29 – Praça da República, de Rodrigo 

Andrade, Ateliê397, 2015 

 

O Ateliê397 permaneceu na Vila Madalena até 2016, ano em que realizou 14 

ações, 14 exposições, cinco atividades de formação, uma residência e publicou três 

textos. É também o ano do lançamento do livro Ateliê397 2010-2015 – O único que vai 

até o chão, com entrevistas que contribuem para recuperar uma parte da história do 

espaço no período indicado. O livro, repleto de fotografias e depoimentos, reforça o 

caráter festivo que se associou ao Ateliê397. É constante na fala dos entrevistados e de 

pessoas próximas que o corredor do 397 era um lugar de encontro, de festa, de troca, 

de cerveja e de parceria. Marcelo Amorim relembra a produção do livro.  

 

Acho que esse livro foi inspirado num livro que se chama Mate-me por 
favor, que é da história do punk, que tinha um pouco esse mesmo 
problema. Imagina um bando de gente louca, criando uma cena de 
música em vários lugares. Não tem muito jeito de contar essa história 
e tal. Aí eles fizeram muitas entrevistas e costuraram essas entrevistas. 
Então alguém falava fui na festa e ela foi boa. O outro falava a festa foi 
horrível. E aí essa foi a proposta desse livro de 2010-2015. Ou seja 
também mais uma coisa super trabalhosa, porque a gente gravava, 
transcrevia as entrevistas e aí editava ali de um jeito que ficasse mais 
ou menos fluído para a pessoa ter uma visão mais tridimensional dos 
acontecimentos. Esse livro, para mim, eu queria que ele não fosse um 
catálogo das exposições, não fosse voltado para programação, mas 
sim dessa experiência de estar no corredor do 397, que é você ficar 
trocando ideia com as pessoas. E é uma coisa meio, não sei se 
rizomática, não sei qual é a palavra, mas você entrava naquele 
corredor e aí você trombava uma pessoa, falava uma coisa, aí 
você pegava uma bebida, aí trombava com outra pessoa, beijava 
alguém, aí você ia dançar, aí você voltava e não sei o que e tal, 
mas você tirava alguma coisa daquela experiência. Ali surgiram 
namoros, casamentos, coletivos, exposições, projetos. Que é 
isso, os artistas precisam estar juntos para poderem criar coisas 
juntos. (Marcelo Amorim, entrevista concedida à autora, em 26 de 

junho de 2020) 
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Na Tabela 15, podemos observar as múltiplas atividades oferecidas no último 

ano em que o Ateliê ocupou a casa na Vila Madalena. O 397 continuava ativo, com uma 

programação variada e crítica. Ressaltamos o seminário A formação de valor nas artes 

visuais, apoiado pelo ProaC, que reunia diferentes agentes da arte contemporânea para 

discutir questões de mercado, produção e circulação da obra de arte no sistema. O 

Ateliê397 reforça, portanto, seu caráter de agente que procura refletir sobre o sistema 

no qual está inserido. 

 

Tabela 15 – Atividades do Ateliê397 – 2016 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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Estado 

 
Gustavo Torrezan 

Ateliê (muito) aberto 

+ Ruído 397 

Aline Motta – André Damião – Clarice Cunha 

– Fernanda Chieco – Gabriel Francisco 

Lemos – Thomas Roher – Pontogor 

Encerramento: 

Estamos 

(muito)abertos 

Janaina Barros, Wagner Leite Viana, Aryani 

Marciano, André Damião, Clarice Cunha, 

Fernanda Chieco 

Pino  

Erotx Aurore Zachayus 

Corredor397: Covil Leonardo Stroka 

Circulando Kauê Garcia, Ana Grama 

Gran finale: Clínica 

Geral 
 

Colônia de férias #5: 

Ponto cego 

Anna Leite, Leandro Muniz, Talita Hoffman, 

Ricardo Vila, Wagné Carvalho, Yuli 

Yamagata, Bruno Brito, Rodrigo Arruda, 

Isabella Finholdt, Manu 
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Praça da República: 

Pintura boa ou pintura 

ruim? 

Rodrigo Andrade e Thais Rivitti 

Clínica Geral  

Estado Gustavo Torrezan, Yudi Rafael 

Clínica Geral  

A formação de valor 

nas artes visuais 

Organização: Tatiana Ferraz e Thais Rivitti – 

Convidados: Elisio Yamada, Pedro Barbosa, 

Rubens Mano, Ana Leticia Fialho, Ilana 

Goldstein, Vera Pallamin, Vinicius Spricigo, 

Taisa Palhares, Julie Belfer, Mariana 
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Lorenzi, Renata Castro e Silva, Celso 

Fioravante, Regina Pinho, Tadeu Chiarelli, 

Fabio Cypriano 
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Múltiplos397 
Debora Bolsoni, Antônio Ewbank, Chico 

Togni e Edu Marin 

Surpraise #8 Com a participação de 49 artistas55 

A
ç
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Ateliê397 2010-2015 

– O único que vai até 

o chão 

lançamento 

Cineclube397: James 

Richards 
 

Cineclube397: James 

Benning 
 

Livro Metadados Ateliê Aberto 

Cineclube397: Teen 

Angst 
 

Sessão Corredor + 

Extras | Pixel Carne 
Krefer 

Cineclube397: Infantil  

Cineclube397: Girls 

sleepover 
 

Sessão corredor + 

Extras: Coisas de 

viado! Coisas de 

bichinha! 

Yann Beauvais 

Sessão corredor + 

Extras: 

TransAmaZônica 

Adler Murada 

Sessão corredor: Não 

vamos obedecer 
 

Cineclube397: Mulher 

imagem 
 

                                                 
55 Bernardo Ramalho, Bettina Vaz, Bruno Baptistelli, Carla Chaim, Cecilia Walton, Chico Santos, 
Clarice Cunha, Daniel Nogueira de Lima, Diego Castro, Ding Musa, Edu Marin, Erica Ferrari, 
Flávia Junqueira, Flora Leite, Frederico Filippi, Geórgia Kyriakakis, Gustavo Torrezan, Iara 
Freiberg, Isis Gasparíni, Jaime Lauriano, Janaína Wagner, João Laureiro, Karlla Girotto, Kika 
Nicolela, Mano Penalva, Marcelo Amorim, Marcia Xavier, Marco Maria Zanin, Mirella Marino, 
Nazareno, Nicolás Robbio, Nino Cais, Nuno Ramos, Pedro Gallego, Pino, Raphael Escobar, 
Raquel Stolf, Renata de Bonis, Rochelle Costi, Rodrigo Andrade, Rodrigo Sassi, Rubens Mano, 
Sergio Pinzon, Sergio Sister, Shirley Paes Leme, Sidney Amaral, Teresa Viana, Victor Leguy, 
Yuli Yamagata 
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Estamos muito 

abertos news 

Alexandre Furcolin Filho, Milena Edelstein, 

Noara Quintana e Victor Leguy 

Estamos (muito) 

abertos 

Pedro Gallego, Aline Motta, André Damião, 

Clarice Cunha e Fernanda Chieco 

Estamos (muito) 

abertos – 2º ciclo 

Jaime Lauriano, Raphael Escobar, 

Alexandre Furcolin, Milena Edelstein, Noara 

Quintana e Victor Leguy 
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Colônia de férias #5  

T
e
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Praça da República: 

pintura boa ou pintura 

ruim? 

Felipe Polillo 

Escrever estado em 

minúscula 
Yudi Rafael 

Entrevista com a 

curadora Sofía 

Machain – 

Cineclube397 

 

 

 

 

Figura 30 – Ateliê397 2010-2015 – O único que 

vai até o chão, Ateliê397, 2016 

 

Figura 31 – Ateliê397 2010-2015 – O único que 
vai até o chão, Ateliê397, 2016 

 

2.3 Formas de ocupar um galpão: 2016-2020 

 

Para dar continuidade à narrativa cronológica da história do espaço, em 2016, é 

importante ressaltar que Marcelo Amorim deixou o grupo de gestores do Ateliê397 e 

Thais Rivitti continuou à frente do espaço em uma administração compartilhada com 
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Cadu Riccioppo (curador e crítico), Edu Marin (artista), Jaime Lauriano (artista), Maikon 

Rangel (produtor), Raphael Escobar (artista) e Sergio Pinzón (artista). Mais uma vez 

veio à tona a questão do fechamento ou da continuidade do espaço, como lembra 

Escobar em seu depoimento. 

 

Foi passando um tempo e o 397 ia fechar. Bom, uma das vezes que o 
397 ia fechar. Eu acho que essa foi a vez 2015. A Thais chamou todo 
mundo que era muito próximo do Ateliê para propor, pensar em alguma 
coisa, ajudar. Havia a pretensão de fazer uma gestão colaborativa na 
época já. Só que é isso, ninguém estava nesse pique. Realmente, você 
sabe muito bem disso, é uma bucha, dá muito trabalho. E daí eu falei 
“me proponho a dar um grupo de acompanhamento. Posso fazer um 
grupo de acompanhamento no 397”. O Jaime [Lauriano] estava comigo 
e também topou, achou boa a ideia. Eu gosto muito de dar aula. (...) 
Me propus a dar esse curso que a gente não sabia muito bem o que 
era. (...) Então inventamos um jeito nosso. Que hoje em dia, 
descobrimos que é bem diferente. Faz quatro anos que eu dou o 
Clínica [Geral]. Descobri o jeito que o 397 dá o grupo de 
acompanhamento é muito diferente dos outros. Os outros focam muito 
no trabalho. O nosso é discussão de pesquisa. (...) Era isso, foi uma 
ideia de ajudar o 397 a segurar as pontas e conseguir juntar uma grana.  
(Raphael Escobar, entrevista concedida à autora, em 25 de maio de 
2020) 
 

 

Nota-se a vontade da comunidade artística envolvida com o Ateliê de resistir, 

continuar de portas abertas e se manter como espaço de trocas e reflexões. No entanto, 

a permanência no bairro da Vila Madalena ficou insustentável devido ao preço dos 

aluguéis. O grupo, então, decide migrar e passa a ocupar metade de um galpão 

industrial na Vila Anglo, bairro próximo à Pompeia. O artista Sergio Pinzón associa as 

dificuldades financeiras que o espaço começou a enfrentar mais frequentemente 

naquele período com a instabilidade da política brasileira. 

 

Era muito divertido estar aí no 397. E os eventos que a gente fazia, não 
sei… sim, tinham uma escala menor, mas ao mesmo tempo eu acho 
que foram muito f***, e eu acho que por isso que as pessoas 
frequentavam tanto, e por isso, mesmo sendo um espaço dessa 
escala, ficou tão importante para o cenário e para essa história da arte 
em São Paulo. Então sim, eu peguei esse ano, esses dois anos, que 
tinha uma programação muito ativa porque a gente se comprometeu a 
fazer um monte de coisa. E depois teve o ano em que já não teve mais 
o financiamento. Eu acho que está muito relacionado com os anos em 
que a política brasileira começa a se f**** (...) para mim é muito claro 
que coincide o momento em que o Ateliê começa a ter muito mais 
dificuldades de grana quando esses editais todos começam a sumir, a 
virar pouca coisa. E junto com isso, outra visão de cultura. E aí uma 
tentativa nossa de continuar atuando nesse cenário todo. Então daí a 
gente muda para o galpão. (Sergio Pinzón, entrevista concedida à 
autora, em 27 de junho de 2020) 
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A primeira mudança de sede do Ateliê ocorreu devido a problemas financeiros, 

que são sempre um empecilho para espaços dessa natureza. Tania Rivitti rememora os 

diferentes tipos de atividades realizadas pelo Ateliê para angariar fundos e o 

esgotamento dessas iniciativas ao longo do tempo.  

 

Então você tinha que ficar inventando. Você inventa cursos, claro, mas 
os cursos são pontuais, não é um lugar de cursos, não é uma 
Escrevedeira56 nesse sentido. Então os Múltiplos, bom, mas o 
investimento que eles fizeram, e aí o múltiplo fica lá. E o múltiplo, me 
lembro que a Márcia Pastore falou que o múltiplo muitas vezes serve 
de troca, de reconhecimento, então você não tem como pagar e dá um 
múltiplo. Tudo bem, mas teve um investimento no múltiplo que às 
vezes fica complicado. O leilão estava desgastado, porque todo ano 
pedia para os artistas, os outros lugares começaram a fazer leilão 
também, o que também complicou. Então começou a rarear muito os 
editais, e assim ficou mais difícil. Aqueles editais que praticamente 
sustentavam as contas do Ateliê, eles começaram a rarear. Então, 
começou a ficar uma conta difícil de fechar, e o Edu [Marin] sugeriu, 
mostrou esse galpão que tinha, que ele já subalugava para aquelas 
pessoas. (Tania Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 de junho 
de 2021) 

 

Diante dos novos desafios, em 2017, o Ateliê397 muda-se da casa localizada na 

Vila Madalena para um galpão industrial no bairro da Vila Anglo, próximo à Pompeia. 

No contexto dessa pesquisa, considero que esse fato é mais um marco na história do 

espaço, em função da primeira mudança de sede e da nova programação voltada para 

cursos e ocupação dos espaços com ateliês de artista.  O Ateliê passa, assim, a ocupar 

apenas a metade do galpão, dividindo o espaço físico e os custos com o depósito de 

uma loja de móveis. Pinzón acompanhou de perto a mudança. 

 

Eu lembro que era uma questão de grana mesmo, o espaço lá da Vila 
Madalena, mesmo sendo pequeno, era muito caro para manter. E acho 
que era também uma intenção de voltar o Ateliê para aqueles inícios 
onde o espaço na Vila Madalena funcionava como ateliê de artista. Eu 
acho que é o Rafael Campos que teve ateliê lá, e eu acho que o Fábio 
Tremonte também. Bom, depois desse tempo, com certeza, teve uma 
galera. Mas eu acho que era essa a intenção, deixar de ser só um 
espaço expositivo, onde tivesse fala, encontro, leilão, para ser um 
espaço de produção artística. (Sergio Pinzón, entrevista concedida à 
autora, em 27 de junho de 2020) 

 

Sendo assim, em 2017, o Ateliê397 volta a sediar ateliês de artista como um dos 

meios para dividir os custos do aluguel e também oferece mais cursos de curta duração. 

Ao longo de 2017, ocorreram quatro ações, quatro exposições, 26 atividades de 

formação entre cursos e debates e uma residência internacional, somando 35 

                                                 
56 Espaço em São Paulo destinado a cursos de escrita e literatura. 
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atividades. A Tabela 16 evidencia que o 397 começa a aumentar sua oferta de cursos, 

com professores próximos à gestão e encontra nessa alternativa uma maneira de 

conseguir remuneração pelo uso do espaço e também gerar alguma receita para a 

manutenção de outras atividades. 

 Por meio das ações para captação de recursos desse ano, realizou-se, pela 

primeira vez, uma campanha de financiamento coletivo57, que visava arrecadar 60 mil 

reais. Esse valor serviria para financiar a programação e a manutenção de 2018, já que 

2017 foi o último ano em que o 397 pôde contar com o apoio de editais. Nesse período, 

cria-se também a série “A Academia vai ao Ateliê”, com cursos teóricos, organizados 

por Tania Rivitti. 

 

Tabela 16 – Atividades do Ateliê397 – 2017 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 
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O Episódio São Paulo – The 

GAM#6 [curaticism] 

Curadoria de Alessandro Facente 

Artistas: Renata de Bonis, Flora 

Leite, Maura Grimaldi, Beto 

Shwafaty, Daniel de Paula, 

Curadora convidada: Thais Rivitti 

Forma, processo e prática 

política – Experiências críticas 

e alternativas na arquitetura 

brasileira 

Curadoria Ícaro Villaça 

À noite, o mundo se divide em 

dois 
Jaime Lauriano e Raphael Escobar 

Palimpsesto Yuri Firmeza 

F
o
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a

ç
ã
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Clínica Geral 
Isabella Rjeille, Jaime Lauriano e 

Raphael Escobar 

Tridimensional: objetos no 

mundo 
Chico Togni e Renata Pedrosa 

A academia vai ao Ateliê: A 

imagem em Descartes, Kant, 

Bergson e Baudrillard 

Franklin Leopoldo e Silva 

Escrição: da escrita-leitura à 

obra-texto 
Fabio Morais e Leonardo Araujo 

                                                 
57 Campanha de financiamento coletivo do Ateliê397, que arrecadou R$65.380,00, e contou com 
o envolvimento de 286 pessoas. Disponível em: https://benfeitoria.com/atelie397. Acesso em: 26 
jun. 2021 

https://benfeitoria.com/atelie397
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A academia vai ao Ateliê: O 

Projeto Moderno Brasileiro em 

Questão 

Anderson Gonçalves da Silva 

A academia vai ao Ateliê: O 

moderno nas artes e na 

fotografia 

Heloisa Espada 

A academia vai ao Ateliê: O 

projeto moderno na arquitetura 

brasileira 

Rodrigo Queiroz 

A academia vai ao Ateliê: Arte 

e vida: do moderno ao 

contemporâneo 

Ricardo Fabbrini 

Gentrificação, especulação 

imobiliária e arte 

Guilherme Boulos, Raphael 

Escobar e Thais Rivitti 

Pensando a cultura popular 

hoje 
Yuri Firmeza e Rafael Vogt 

Escola da Floresta: Nuestro 

norte es el sur 
Fabio Tremonte 

Conversa aberta 
Escola da Floresta, Intervalo escola 

e sub-escuela 

O contemporâneo na história 

da arte 
Carlos Eduardo Riccioppo 

Territorialidades livres – Chão 

SLZ 

Samantah Moreira e Rodrigo 

Campuzano 

Clínica Geral 
Isabella Rjeille, Jaime Lauriano e 

Raphael Escobar 

Acompanhamento de 

produção em arte 

contemporânea 

João Loureiro 

Acompanhamento de pintura Rodrigo Bivar 

Oficina de montagem Pablo Vieira 

Workshop de projetos em 

artes visuais 
Ananda Carvalho 

Sketchup para iniciantes Clarice Cunha 

Antropologia da arte: 

estéticas, identidades e 

memórias 

Rita Alves 

Identidade Nacional, Cultura e 

Dominação 

Jaime Lauriano, Raphael Escobar e 

Thais Rivitti 
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Treasures from the Wreck of 

the Unbelievable 
Thais Rivitti 

A pureza é um mito 
Paola Berenstein Jacques, 

mediação de José Lira 

Arquitetura Radical X 

Arquitetura como prática 

política 

Com Diego Mauro e Ícaro Vilaça, 

mediação de Raphael Escobar 

A
ç
õ

e
s
 Aberto para visitação  

A role play Roberto Winter 

Almoço de domingo  

C
a
p

. 

R
e
c

u
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o
s
  

 

Crowdfunding397 

 

 

R
e
s

id
ê

n
c

ia
 Get2gether Alessandro Facente 

 

 Cursos pagos de curta duração foram uma estratégia do espaço para viabilizar 

sua manutenção física, além de remunerar alguns colaboradores envolvidos nas ações. 

Nesse momento, o Ateliê ganha nova configuração de equipe e passa a oferecer novas 

atividades, como relembra Sergio Pinzón. 

 

Eu acho que eram todas as pessoas que estavam próximas pensando 
essas formas de continuar e se envolver mais com o espaço. Tanto o 
Jaime quanto o Escobar também estavam muito próximos disso, 
dessas longas discussões de como continuar. E o Maikon, que era o 
produtor, assim, que ia montar e que, não sei, fazia o orçamento caber 
para fazer um monte de exposições. E o Cadu que estava pensando 
esses projetos de curso, que a gente já implementou no espaço da Vila 
Madalena e que era para continuar lá no galpão, e que continuou. E a 
Thais, que comandava o pensamento de como mudar essa gestão ou 
quais seriam as formas para continuar existindo. Bom, a Flora [Leite] 
também esteve lá como produtora. Eu lembro que eu continuava na 
mesma função, o que eu quero dizer é que era uma função de mídia, 
e de registrar as coisas, mas ao mesmo tempo de acompanhar um 
pouco uns projetos internacionais que teve no espaço. Então eu ficava 
muito próximo desses projetos, de uma residência artística 
internacional que a gente ofereceu para um curador, uma residência 
de curadoria. Não sei se a gente se dividiu por projeto, mas quando eu 
comecei a entrar na gestão era essa a minha função, além de fazer 
todo o resto, eu comecei a fazer essa articulação internacional. (Sergio 
Pinzón, entrevista concedida à autora, em 27 de junho de 2020) 
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Figura 32 – Nova facha do Ateliê397, à rua 

Gonzaga Duque, 148, Vila Anglo 

 

Figura 33 – À noite, o mundo se divide em dois, 
de Jaime Lauriano e Raphael Escobar, 

Ateliê397, 2017 

 

Os editais públicos lançados nas esferas municipais, estaduais e federal são 

uma alternativa para artistas, coletivos e iniciativas autônomas conseguirem recursos 

financeiros para custearem suas ações. Há empecilhos burocráticos que dificultam o 

seu uso e o fato de que, geralmente, um edital apenas cobre as despesas com a 

programação, não viabilizando a contratação de equipe ou manutenção dos espaços 

físicos. No entanto, permitem que espaços independentes se mantenham em atividade 

e consigam projetar uma programação variada. O Ateliê397 foi contemplado por 

diferentes editais a partir de 2010 e o fim desse tipo de ferramenta em 2018 

impossibilitou a manutenção de atividades mais dispendiosas, como é o caso das 

exposições. Nos primeiros seis meses de 2018, o Ateliê397 sobreviveu com dinheiro 

arrecadado na campanha de financiamento coletivo, já que não foram lançados editais 

públicos58.  

Em meados de 2018, Thais Rivitti deixa a gestão, após oito anos consecutivos 

atuando no espaço, e Alessandra Carrijo, Carollina Lauriano e Tania Rivitti formam um 

novo grupo para dar continuidade às atividades do Ateliê397. O grupo de gestores 

recém-formado consegue promover, ainda em 2018, sete ações, três exposições e 15 

atividades de formação. 

                                                 
58 Campanha de financiamento coletivo do Ateliê397, que arrecadou R$ 65.380,00, e contou com 
o envolvimento de 286 pessoas. Disponível em: https://benfeitoria.com/atelie397. Acesso em: 26 
jun. 2021 

https://benfeitoria.com/atelie397
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Figura 34 – Que barra!, Ateliê397, 2018 

 

Figura 35 – Que barra!, Ateliê397, 2018 

 

 

 

Figura 36 – Vozes Agudas, Ateliê397, 2018 

 

No segundo semestre desse ano, surge o coletivo Vozes Agudas. A partir de um 

curso, formou-se um grupo autônomo de pesquisa e trabalho do Ateliê397. Carollina 

Lauriano relembra a primeira exposição realizada pelo coletivo e a interação entre as 

propostas de diferentes mulheres, que procuravam pensar o espaço físico que estavam 

ocupando e, ao mesmo tempo, questionar o lugar destinado às discussões de gênero 

nas artes visuais. 

 

Então pensar uma exposição colaborativa, onde tínhamos várias 
pesquisadoras e curadoras ali no grupo. Cada uma chama uma artista 
que tinha afinidade para criar essa exposição e entender a caixa do 
gênero, mas também quebrar essa caixa, tipo “o que que compete o 
gênero dentro da arte?”; entendendo que existem produções muito 
plurais. E estavam em um momento em que estavam acontecendo 
bem essa discussão de gênero institucional, que muitas vezes 
direcionava só para um olhar, então mulher só fala sobre si. Também, 
mas não só. E aí a exposição partia um pouco disso, dessas 
inquietações levantadas no grupo. (Carollina Lauriano, entrevista 
concedida à autora, em 28 de junho de 2021) 
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Notamos na Tabela 17 que as ações de formação, que, por vezes, revertem 

recursos para o espaço, como cursos, ou apenas não dispendem dinheiro, como 

palestras em que o convidado não é remunerado ou recebe um valor simbólico, foram 

a tônica desse ano com troca de gestão e pouco apoio financeiro. 

 

Tabela 17 – Atividades do Ateliê397 – 2018 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
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Que barra! 

Aline Motta, Ana Luiza Dias Batista, Bruno 

Mendonça, Carla Zaccagnini, Clara Ianni, 

Daniel Jablonski, Débora Bolsoni, Diego 

Castro, Edu Marin, Frederico Filippi, Gabriela 

Mureb, Gustavo Torres, Gustavo Torrezan, 

João Loureiro, Lia Chaia, Manuela 

Costalima, Marcelo Amorim, Pedro Gallego, 

Paulo Nimer Pjota, Pedro Saci, Rafa 

Munárriz, Santarrosa Barreto, Sol Casal e 

Thiago Araújo 

Sorte ou revés 

Ananda Trezena, Antonio Gama, Cassio 

Raabe, Elaine Galdino, Diego Guillen, Felipe 

Mei, Jade Aiello e Paola Ribeiro 

Vozes Agudas 

Alessandra Carrijo; Carollina Lauriano; 

Lahayda; Letícia Barros; Tania Rivitti; Thais 

Rivitti; Camilla Bologna; Cal Kielmanowicz; 

Clarice Cunha; Flora Leite; Karola Braga; 

Lyz Parayzo; Marcia Pastore; Natalia 

Marchiori; Noara Quintana 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Imaginar sin 

imágenes 
 

Quem não sabe 

desenhar? 
Flora Leite 

Antes como era Antônio Ewbank, Chico Togni e Edu Marin 

Acompanhamento de 

pintura 
Rodrigo Bivar 

Clínica Geral 
Raphael Escobar e Carlos Eduardo 

Riccioppo 

Mulheres não 

precisam estar nuas 
Thais Rivitti 
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para entrarem nos 

museus 

Sketchup básico Clarice Cunha 

Filosofia Daniela Picchiai 

Clínica Geral 
Carlos Eduardo Riccioppo e Raphael 

Escobar 

Escrita criativa Carol Rodrigues 

Encontro para 

imaginação e escuta 
Fábio Tremonte e Claudia Holanda 

Mulheres em rede FliArt UK 

Experiências poéticas 

contemporâneas 
Angélica Freitas 

Astrologia e arte Marcelo Rafael 

A
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Trela #1: Lobisomen Janaina Wagner 

Trela #2: Flora 

Rebolo 
Flora Rebollo 

Trela #3: Denise 

Alves-Rodrigues 
Denise Alves-Rodrigues 

Cruzeiro do sul Flora Leite 

O boletim da 

juventude 
Daniel Jablonski 

Visita guiada à 33ª 

Bienal de São Paulo 

Carollina Lauriano, Tania Rivitti e Thais 

Rivitti 
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 Múltiplos397 

Edu Marin, Jaime Lauriano, Raphael 

Escobar e Sergio Pinzón 

T
e

x
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s
 

Cruzeiro do Sul 

27.04.18 
Thais Rivitti 

Carta Aberta – Thais 

Rivitti 
Thais Rivitti 

Carta Aberta – Nova 

Gestão Ateliê397 

Carollina Lauriano, Tania Rivitti e Alessandra 

Carrijo 

 

 Mais uma vez, o Ateliê se viu diante do impasse de seguir adiante ou fechar as 

portas. Tania Rivitti foi uma colaboradora que ajudou o 397 nesse momento, integrando 

a equipe de gestão e propondo novas alternativas ao espaço. 

 

A Thais estava ficando muito sozinha e falou assim “não aguento mais. 
Vou fechar”. E eu falei: “não é possível” – tudo que me demandou na 
hora, assim – “não é possível fechar, não é possível. Um espaço que 
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até agora foi, mudou, ficou até agora aqui, vai fechar. Não é possível. 
O que que a gente precisa?”. Pelo menos ter uma certa entrada para 
pensar em uma programação para esse espaço que ainda é um 
desafio para todo mundo que está aqui. Quando eu entrei, a Carol 
[Lauriano], que é irmã do Jaime, já estava lá como assistente da Thais, 
mas muito assim, ainda timidamente, muito tentando ver, vinha de 
outras áreas, acompanhava um pouco pelo olhar do Jaime, talvez, mas 
não era uma pessoa que tinha uma experiência, praticamente 
nenhuma. E tinha a Alê Carrijo que também queria muito virar 
curadora, mas também não tinha experiência. Para o desafio, a Thais 
um pouco se retirando, duas pessoas novas, eu com um olhar que 
vinha de um outro centro cultural ligado à universidade, tudo isso foi 
um imenso desafio. (Tania Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 
de junho de 2021) 

 

 Com a saída de Thais Rivitti da equipe de gestão, Carollina Lauriano assumiu a 

administração do 397, acentuando os desafios impostos, mas também a vontade de 

pensar criticamente o próprio Ateliê e como ele pode se relacionar com o sistema das 

artes. Os colaboradores das iniciativas independentes, sempre variados, são 

importantes por constituírem uma rede de esforços que ajudam a levar adiante esses 

projetos. Seja na gestão, seja como colaborador pontual, são necessários para que 

olhares diversos e experiências singulares também consigam ser refletidas nas ações, 

para que estas não fiquem personalizadas em apenas um gestor. 

 

Bem, a Thais havia engravidado, e ela já estava mesmo querendo dar 
um tempo do 397. O 397 sempre nessa iminência de fechar – acho que 
o espaço independente vive nessa iminência – e aí foi quando ela vira 
e fala “você é uma nova geração. Acho que cabe a essa nova geração 
também ter essa responsabilidade de gerir um espaço independente, 
até para entender essas questões, para poder discutir todo esse 
sistema de arte”. Então, foi quando eu acho que só tinha uma resposta 
“sim” para dizer. Também nem raciocinei muito, se era “sim”, se era 
“não”, simplesmente pensei em uma continuidade de um espaço que 
eu sempre acreditei. Então, foi esse lugar de “sim, vamos”; e também 
era um momento que eu pensei que eu poderia começar a também 
trazer o meu pensamento, entendendo que eu também poderia 
colaborar para uma cena de arte, para um pensamento de arte, ali com 
uma vontade de renovação também, de trazer um novo grupo de 
jovens artistas para aquele espaço. Foi um pouco isso. Com a saída 
da Thais, a Tania [Rivitti] também assume esse espaço e a gente 
começa a repensá-lo como uma nova gestão, um novo pensamento 
voltado para as discussões que estavam se colocando também no 
mercado. (Carollina Lauriano, entrevista concedida à autora, em 28 de 
junho de 2021) 

 

No ano de 2019, eu, Bianca Mantovani, autora desta dissertação, ingressei na 

gestão do espaço59. Foi um ano desafiador, sem apoio de editais, em que foi preciso 

                                                 
59 A convite de Tania Rivitti, de quem eu era assistente, comecei a atuar voluntariamente na 
programação do Ateliê397 e, posteriormente, integrei a equipe gestora. A experiência no 397 foi 
significativa para minha profissionalização na área, pois pude aprender na prática questões de 
gestão, comunicação, produção e mecanismos de sobrevivência de iniciativas autônomas. Para 
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criar outras estratégias para o espaço seguir em atividade. O primeiro grande desafio 

impôs-se quando, no meio do ano, a loja de móveis que ocupava metade do galpão e 

dividia os custos de aluguel e IPTU avisou que deixaria o imóvel. Diante de muita 

incerteza, o Ateliê397 decidiu ampliar seu espaço físico, ocupando o galpão inteiro e, 

consequentemente, dobrando os gastos para sua manutenção. Como alternativa para 

ocupação do galpão de 500 m², Rafael Escobar pensou em abrir uma residência paga, 

com espaço de produção para os artistas e diversas atividades para fomentar um 

pensamento crítico. Assim surgiu a primeira edição do Temos Vagas!. 

 

Quando estava para fechar de novo o 397. Era isso, vai entregar o 
galpão inteiro ou vai pegar a outra parte? Para mim, era muito visível, 
desde que eu acompanho o 397 em dez anos que ele não tinha dívida. 
Ele estava no zero a zero. Não estava ganhando nada, mas também 
não estava gastando. Então para mim era meio óbvio, pega o resto e 
faz algum projeto. E daí a residência artística me pareceu uma puta 
ideia. (...) Aí surge aquela turma toda para tentar fazer a residência 
acontecer. A ideia foi minha mesmo, mas eu não encabecei, talvez no 
começo mais. Acho que eu ajudei bastante. Mas acho que foi muito 
mais você, a Mari [Lorenzi], o pessoal que arrumou tudo, escreveu 
tudo. Eu só divulguei e falei que selecionava os artistas e 
acompanhava, que nem eu faço no Clínica [Geral]. A primeira turma foi 
incrível. Todos saíram muito felizes e daí é um pouco, para você ter 
uma noção, a Dora Smék me mandou mensagem esses dias 
agradecendo porque eu enfiei a maioria dos artistas que estava na 
residência em exposição, ajudei a escrever edital também, tudo, mas 
eu acho que o lance de enfiar em exposição foi muito importante para 
eles. E a Dora me mandou mensagem agradecendo que entrou na 
galeria Central, e o começo da conversa dela com a galeria foi a partir 
de uma exposição que eu enfiei enquanto ela estava na residência. 
Então tinha isso, acabou sendo um lugar de inserção. O lugar da troca 
foi incrível. O trabalho da Maria de Los Vientos foi uma crescente, a da 
Pamella Anderson também. E é isso. Converso com todos eles até 
hoje. Ajudo, converso, troco ideia. E foi muito bom. A princípio várias 
falhas, né? Vários problemas. Desde o teto que chovia a, sei lá, tudo 
aconteceu. (Raphael Escobar, entrevista concedida à autora, em 25 de 
maio de 2020) 

 

Naquele momento, muitas pessoas se envolveram em tentar ajudar o espaço a 

seguir adiante e pensaram em estratégias inéditas para ocupação do espaço e 

arrecadação de dinheiro para manutenção física. 

 

E aí o que aconteceu: outra vez “vamos fechar”, mas por que vamos 
fechar? Porque a outra metade do galpão ia entregar o prédio. “Ah, 
vocês têm que alugar, arrumar alguém que queira alugar”; imagina, a 
gente tinha dificuldade de alugar. Como a pessoa que tinha um 
depósito de móveis e colchões ia falir, não sei se faliu, mas estava 
falindo e ia entregar. “Não tem jeito, não dá para ficar”, e o que 
aconteceu? Teve um evento por conta do Fábio [Tremonte], que voltou 

                                                 
continuar a narrativa cronológica aqui apresentada, manteremos o tempo verbal na terceira 
pessoa do singular, tratando do Ateliê397 como agente das ações. 
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a ter uma ligação efêmera com o Ateliê, trouxe um lançamento de um 
livro e uma pessoa, a Paula Borghi, que foi nesse lançamento, porque 
de alguma forma conhecia o autor, mais ou menos essa história. Eu 
não estava lá, você estava conversando, “vamos entregar, vamos 
entregar”, ela falou “nossa, por que vocês não fazem um Abraço 
Coletivo?”. É mais dessas coisas, coincidências que aparecem nessa 
hora, mas o que que acontece, eu acho que as pessoas dos espaços, 
dessas coisas assim mais fluídas, elas ficam mais antenadas ou as 
pessoas mais antenadas é que ficam nesses lugares, entende? Então, 
de alguma forma, “nossa, como é o Abraço?” E a gente foi, embarcou 
nessa. Ela ficou como curadora e até hoje esse grupo, que também é 
um dos responsáveis pela nossa continuidade, que é liderado pela 
Alayde [Alves], as pessoas falam “eu estava na exposição Abraço 
Coletivo”. Era assim, gente de 18 anos e gente de 70. Muito incrível. 
(Tania Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 de junho de 2021) 

 

A ação mais significativa para conseguir viabilizar financeiramente a expansão 

do Ateliê foi o “Abraço coletivo”, com idealização e curadoria de Paula Borghi. Tal ação 

consistiu em fazer uma grande exposição coletiva com todos os artistas que fossem ao 

Ateliê397, em dia e horário determinados, com uma obra de sua autoria e pagassem R$ 

20,00 pela inscrição. Com essa ação, o 397 reuniu 300 artistas – de 18 a 70 anos, como 

comentou Tania Rivitti – e arrecadou, aproximadamente, R$ 6.000,00 entre inscrições 

e venda de alguns trabalhos. Além do resultado imediato que era a arrecadação do 

dinheiro das inscrições, a ação conferiu visibilidade ao Ateliê397 entre jovens artistas e 

muitos deles inscreveram-se na residência Temos Vagas! quando o espaço abriu as 

inscrições pouco depois. As ações coletivas mostraram-se, mais uma vez, como a 

principal ferramenta do Ateliê397 para sua longevidade. 

 

Quer dizer, essas coisas aos poucos vão repercutindo. Ou não, tem 
muita coisa que não repercute e a coisa fica mesmo, mas pelo menos 
esse gesto, esse gesto de ousadia – uma palavra que eu gosto: 
ousadia –, eu acho que cabe aos espaços independentes, mas nem 
sempre é fácil. Acho que exige uma sintonia de coisas, porque difícil 
uma andorinha fazer verão, você precisa de gente que acredite em 
algumas ideias e que as coisas frutifiquem, alguma coisa assim. (Tania 
Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 de junho de 2021) 

 

A ampliação do galpão representou um grande desafio para a equipe gestora. 

Questões de manutenção física eram alarmantes, indo desde uma goteira do teto ou 

uma dedetização necessária, até reformas mais estruturais. No entanto, a precariedade 

material do Ateliê397 pode ser convertida em potência de atuação. 

 

Eu acho que o espaço sempre foi, de fato, uma problemática. Até 
porque ele efetivava um lugar de precarização de um espaço 
independente. Eu acho que esse era o grande desafio e a grande 
potência ao mesmo tempo. E eu acho que pensar o Vozes... Esse já 
era um desejo antigo, que já estava iminente no Que Barra!, embora a 
gente só tivesse a metade do galpão. Mas no Vozes Agudas também, 
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mas já tinha um desejo de explorar a potencialidade do espaço. E eu 
acho que explorar a potencialidade do espaço também era evidenciar 
a precarização dele, sabendo que existia uma grande potência de ser 
aquele galpão, com aquele pé direito, então os artistas poderem 
realizar obras ali. Quando a Flora faz aquele site-specific também, mas 
ao mesmo tempo era um lugar extremamente desafiador, em um 
sentido da própria estrutura. Uma estrutura realmente precária, e que 
a gente lida com isso todo momento. Ele era uma coisa que gritava 
para a gestão, porque a partir do momento que você arrumava uma 
parte, desabava outra. Então, estava sempre o tempo todo ali tapando 
o sol com a peneira, mas ao mesmo tempo com uma vontade de 
poder... Acho que quando a gente assume o lugar também de pegar o 
espaço todo e transformar aquilo em um espaço vivo, e que vem com 
a ideia da residência, de ter artistas ali o tempo todo produzindo, acaba 
sendo esse desejo de potencializar uma coisa que acho que não só a 
gente da gestão, mas qualquer uma pessoa que entrava ali via uma 
potência muito grande naquele espaço. (...) Então, esse lugar sempre 
foi uma barreira para a gente. Às vezes a gente jogava com isso a 
nosso favor, às vezes era completamente contra, mas pensando as 
potências e as possíveis ativações ali. Então, acho que pensar o 
espaço era um desafio de gestão, mas um desafio curatorial também. 
Dois desafios aí. É um combo, um combo maluco. Mas acho que, 
enquanto havia a proposta e a vontade, e havia os centavos ali que 
pagassem, que bancassem esse desafio, ele foi importante. Ele foi 
importante até para entender a própria dimensão que o 397 poderia 
ter. E dimensão inclusive espacial. (Carollina Lauriano, entrevista 
concedida à autora, em 28 de junho de 2021) 

 

Essa balança entre a potência e a precarização alertava a gestão do Ateliê397 

a todo momento sobre suas condições reais, mas também sobre aquilo que ele poderia 

vir a ser, evidenciando que a ocupação de um galpão com essa amplitude, dedicado à 

reflexão e produção é muito expressivo, sobretudo no momento cultural e político 

dessas ações. As Figuras 37 e 38 mostram a dimensão do galpão e os desafios físicos 

que ele impunha à gestão. 

 

 

Figura 37 – Estamos muito abertos, festa de abertura do Galpão397, Ateliê397, 2019 
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Figura 38 – Galpão397, Ateliê397, 2019 

 

Outras atividades aconteceram em 2019, como o lançamento do livro O oposto 

complementar do infinito, de Guilherme Cunha; Bamba: encontro de zines; festa de 

ocupação do galpão inteiro chamada Estamos muito abertos; encerramento da 

residência com apresentação de trabalhos intitulada “Só hoje Bar & lanches”; “Festa 

Crush”; e mais uma edição do programa de vendas “Michê”, liderado pela Ana Elisa 

Carramaschi, que começou a atuar também como gestora a partir de 2019. Na categoria 

de exposições, o Ateliê397 promoveu diferentes mostras, sem recursos de nenhum 

edital. O 397 propôs também algumas discussões e cursos, como o de escrita, o 

tradicional Clínica Geral, entre outros. 

Para propor um diálogo entre o curso Escrita de invenção e a residência Temos 

Vagas!, a equipe de gestão convidou jovens escritores a produzirem textos ficcionais 

sobre a residência, a ocupação do galpão e a experiência de permanecer no espaço do 

397. As produções foram chamadas de “Escritos no Galpão397”, que contou com textos 

de Gabriel Paulino Fracasso e Luciana Den Julio, publicados no site.  

O coletivo Vozes Agudas produziu muitas atividades ao longo de 2019, como os 

encontros  “Mulheres no mundo da arte: conquistas e desafios”, com Cristiana Tejo, 

Giulia Lamoni e Margarida Brito Alves;” Pesquisar mulheres na arte em meio à 

primavera feminista: um relato”, com Daniela Kern; conversas com Fabiana Faleiros, 

Virginia de Medeiros, Ana Teixeira, Isabela Rjeille, Kiki Mazzucchelli e Juliana Gontijo, 

publicadas no formato de podcast60 e realizaram a exposição “Vozes Agudas: nosso 

corpo, nossa voz”, com obras de Ana Teixeira, Fabiana Faleiros e Virginia de Medeiros. 

                                                 
60 Podcast Vozes Agudas. Disponível em: 
https://open.spotify.com/show/5t9b5HS5ucRnzK4SCek2o9. Acesso em: 30 jun. 2021. 

https://open.spotify.com/show/5t9b5HS5ucRnzK4SCek2o9
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A Tabela 18 evidencia a pluralidade das atividades de 2019, mesmo com poucos 

recursos financeiros e com o desafio recente de ampliação da área ocupada pelo 

Ateliê397. 

 

Tabela 18 – Atividades do Ateliê397 – 2019 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
0

1
9
 

E
x

p
o

s
iç

õ
e

s
 

Céus cruzados Sol Casal 

Um teto ou chão quase 

nosso 

Andressa Crosseti; Cal Kielmanowicz e 

Leticia Ranzani 

Treta 

Antonio Gama, Bruno Baietto, Marta 

Masiero, Pedro Ermel, Ananda Trezena, 

Beatriz Guimarães, Yan Copelli, Elaine 

Galdino, Mariana Lachner e Paola Ribeiro 

Vozes Agudas: nosso 

corpo, nossa voz 

Ana Teixeira, Fabiana Faleiros e Virginia 

de Medeiros 

A menina mais feia da 

turma 

Abajur, Angela OD, ANNA, Aurora 

Bernardini, Bia Leite, Caroline Maria, 

Carolina Wan, Camila Soato, Eduarda 

Freire, Élle Bernardini, Felipa Queiroz, 

Fernanda Azou, Fernanda Galvão, 

Fernanda Vallois, Fotos dos Outros, 

Gabriela Monteiro, Heloisa Brandão, 

Heloisa Pajtak, Isaac Ebner, Julie Dias, 

Julia Milward, Juliana Bernardino, Lívia 

Aquino, Lyz Parayzo, Luisa Callegari, 

Manoela Cezar, Maria Livman, Mari de 

Camargo, Mari de Queiroz, Marie Queau, 

Mariana Manhães, Marina Ribas Borges, 

Mayla Goerisch, Nicole Venturini, Pepi 

Lemes, Roberta Uiop e Yan Copelli 

O vazio do cheio Julia Milward 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Mulheres no mundo da 

arte: conquistas e 

desafios 

Cristiana Tejo, Giulia Lamoni e Margarida 

Brito Alves 

Vale tudo? conversas 

sobre Brumadinho 

Pietra Cepero Rua Perez, Lucas Bambozzi 

e Renan Nuernberger 

Escrita de invenção I Carol Rodrigues 

Um teto ou chão todo 

nosso 
Talita Trizoli 
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Clínica Geral Raphael Escobar e Thais Rivitti 

Falas e trocas com a 

literatura 

contemporânea: Igiaba 

Scego 

Francesca Criceli 

Pesquisar mulheres na 

arte em meio à 

primavera feminista: 

um relato 

Daniela Kern 

Conversa com Fabiana 

Faleiros 
Fabiana Faleiros 

Conversa com Virginia 

Medeiros 
Virginia Medeiros 

Conversa com Isabella 

Rjeille 
Isabella Rjeille 

Conversa com Kiki 

Mazzucchelli 
Kiki Mazzucchelli 

Conversa com Juliana 

Gontijo 
Juliana Gontijo 

Laboratório Céus 

cruzados 
Sol Casal e Priscilla Zanini 

Falas e trocas com a 

literatura 

contemporânea: Aline 

Bei 

Aline Bei e Michelle Henriques 

Tarde de poesia e mito Ismar Tireli Neto 

Violência e 

masculinidade: o 

massacre de Suzano 

Isabela Venturoza, Leonardo Foletto e 

Marcelo Amorim 

Falas e trocas com a 

literatura 

contemporânea: 

Gabriela Aguerre 

Gabriela Aguerre e Julia Bac 

Clínica Geral Carollina Lauriano e Raphael Escobar 

Escrita de invenção II Carol Rodrigues 

Aula pública I Carol Tonetti 

Aula pública II Nino Cais 

Seminário da fofoca Fabiana Faleiros 
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Arte no campo – a 

permanência do 

provisório 

Abdul Rahman Katanani; Lia Chaia 

A
ç
õ

e
s
 

O oposto 

complementar do 

infinito 

Guilherme Cunha 

Bamba: encontro de 

zines 
Bia Mantovani e Julia Bac 

Estamos muito abertos  

Só hoje bar e lanches  

Festa Crush  

Michê  

C
a
p

. 

re
c

u
rs

o
s
 

Abraço coletivo 
Curadoria de Paula Borghi e participação 

de 300 artistas 

R
e
s

id
ê

n
c

ia
 

Temos Vagas! 1 

Ana Matheus Abbade; Carlota Mason; Dora 

Smék; Gayle Forman; Jonas Arrabal; Ju 

Bernardo; Julia Ângulo; Maria de los 

Vientos; Monique Huerta; Paul Setúbal; 

Pamella Soares de Souza (Pamela 

Anderson); Rebeca Pak 

T
e

x
to

s
 

Com aguaceiro Gabriel Paulino Fracasso 

Os olhos talvez Gabriel Paulino Fracasso 

Quando resolvi 

procurar a arte 
Gabriel Paulino Fracasso 

A encenação Gabriel Paulino Fracasso 

Exercícios ecfrásticos a 

partir da visita às obras 

em processo dos 

artistas em residência 

no Ateliê397 

Luciana Den Julio 

Exercícios ecfrásticos a 

partir da visita às obras 

em processo dos 

artistas em residência 

no Ateliê397 

Luciana Den Julio 

Exercícios ecfrásticos a 

partir da visita às obras 

em processo dos 

Luciana Den Julio 
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artistas em residência 

no Ateliê397 

Exercícios ecfrásticos a 

partir da visita às obras 

em processo dos 

artistas em residência 

no Ateliê397 

Luciana Den Julio 

 

Ao longo da narrativa delineada neste capítulo, o Ateliê397 contou com diversas 

pessoas encabeçando suas ações, ora como gestores, assumindo a responsabilidade 

do espaço, ora como colaboradores, que se apropriavam de um projeto e o levavam 

adiante. Segundo Escobar, as mudanças de gestão marcaram o fechamento de vários 

espaços independentes, ao contrário do que aconteceu no Ateliê397. 

 

Eu acho incrível o 397 ter conseguido mudar de gestão. Pode 
perguntar para todo mundo. Isso não acontece. Casa Tomada morre 
junto com a Tainá, Ateliê Aberto morre junto com a Samantha e, 
teoricamente, era para o 397 ter morrido junto com a Thais. O 397 teve 
a Thais e o Marcelinho, depois só a Thais, depois aquele grupão todo, 
depois Thais com Flora Leite, Carol Lauriano e Alê Carrijo, depois 
Tania Rivitti, Carol Lauriano e Alê Carrijo, depois Tania, você e Carol e 
agora a Ana Carramaschi. O grande ganho disso é que o espaço 
continua existindo. Tem várias perdas nesse ganho, mas eu acho isso 
louvável. A ideia de mudança de gestão é o que fez o 397 continuar 
existindo. Agora, a cada mudança de gestão, muda-se também o perfil 
do 397. Ganhos e perdas. Não sei balizar quão bom ou ruim é. Acho 
que têm coisas da gestão Marcelinho e Thais que não vieram para as 
outras. É engraçado, se for pensar, o lance queer, que hoje em dia está 
super em pauta, quem começa foi o Marcelinho Amorim no 397. 
Primeiras exposições queer de fato aqui em São Paulo era Glamour 
Garcia, Mari Veloso, tinha uma exposição maravilhosa que Marcelinho 
trouxe de uns gringos para cá, a Dirty Looks, sabe, isso era um perfil 
que era do Marcelinho, quando ele sai, esse perfil vai junto com ele. 
Tinha uma balança entre o Marcelo e a Thais que era incrível. Thais 
muito política e Marcelinho muito queer e festeiro. Essa balança entre 
os dois fazia o 397 ser muito específico. Com a saída do Marcelinho e 
a minha entrada, do Jaime e do Cadu, eu sinto que ficou, o ano que a 
gente fez a gestão, foi uma gestão política. Era muito muito muito. 
Depois a gente sai, vai para uma coisa mais formal. Com a entrada da 
Flora. Depois com a saída da Thais, da Flora, já se cria um outro perfil 
que eu ainda não tenho distanciamento para dizer, mas é outro. E 
também traz suas peculiaridades muito interessantes. (Raphael 
Escobar, entrevista concedida à autora, em 25 de maio de 2020) 

 

A impermanência é também uma tônica dos espaços independentes. Eles 

devem estar em constante mudança, buscando as novas discussões, revendo formatos, 

experimentando práticas, pois, caso definam uma única maneira de ação e se 

acomodem em algum lugar, podem acabar por perder aquilo que os define, que é sua 

constante busca por trazer os temas e práticas que ainda não estão consolidados. Tania 



149 
 

Rivitti acompanhou diversos momentos de instabilidade do Ateliê397 e antecipa sua 

próxima mudança. 

Todo mundo estava lá para fazer, para discutir, para pôr as ideias, os 
esboços que tinham mentes para funcionar. O Ateliê depois, ao longo 
desses quase 20 anos, foi mudando. Foi mudando de lugar, e agora 
uma coisa que a gente vai antecipar, que é que a gente está mudando 
de novo, vamos para outro espaço. Então, é isso, as pessoas falam de 
lugares nômades, mas acho que o nomadismo está no Ateliê, em 
termos físicos. Então acho que é isso, um pouco. (Tania Rivitti, 
entrevista concedida à autora, em 11 de junho de 2021) 

 

Em 2020, final do período abordado por essa dissertação, o Ateliê397 abriu uma 

segunda edição da residência Temos Vagas!61, o Vozes Agudas continuou ativo com a 

gravação de conversas para seu podcast e o espaço inaugurou mais uma turma para o 

Clínica Geral, grupo de acompanhamento de artistas. No entanto, o espaço físico não 

pôde continuar a ser ocupado devido à pandemia da Covid-19 em março de 2020 e 

muitos planos tiveram que ser interrompidos. As atividades migraram para o formato on-

line e o Ateliê397 viu-se novamente em uma encruzilhada: qual atitude tomar? Fechar 

o espaço está sempre em pauta, mas, novamente, a ação coletiva propôs outros 

caminhos para o 397. A mudança para uma casa menor, com menos custos, foi a saída 

para a permanência do espaço enquanto avalia-se quais serão seus próximos passos. 

Na Tabela 19, elencamos as atividades realizadas no primeiro semestre de 2020 

e a tentativa de sobrevivência on-line enquanto espera os próximos rumos. 

 

Tabela 19 – Atividades do Ateliê397 – 2020 

ANO CATEGORIA ATIVIDADE ARTISTA(S) 

2
0

2
0
 

E
x

p
o

s
iç

õ

e
s

 A cidade que eu caminho 

só existe em sonho 
Clara Benfatti 

F
o

rm
a

ç
ã

o
 

Monte seu projeto: 

portfólio para editais 
Raphael Escobar 

Escrita não criativa e 

outras ideias não criativas 

de Kenneth Goldsmith 

Walter Vector 

Autoescola de vídeo: 

aprenda a dirigir e 

finalizar seus projetos 

Ana Elisa Carramaschi e Amalia Coccia 

                                                 
61 Os artistas residentes desta segunda edição foram Carlos Medina, Érica Magalhães, Gabriel 
Pessoto, Gabriela Monteiro, Gustavo Torres, Heloisa Hariadne, Isabella Lescure, Luiza Branco, 
Mariana Rodrigues, Martina Krapp, Nicole Kouts e Renata Egreja. 
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Primeira aula aberta da 

residência Temos Vagas! 

2 

Guilherme Wisnik 

Clínica Geral 
Carollina Lauriano, Raphael Escobar e 

Thais Rivitti 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
Thais Rivitti 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
Germano Dushá 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
Flora Leite 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
Marcelo Amorim 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
Jaime Lauriano 

Residência Temos Vagas: 

conversas 
José Bento Ferreira 

Podcast: conversa com 

Marina Viana 
Marina Viana 

Podcast: conversa com 

Juliana Godoy 
Juliana Godoy 

Podcast: conversa com 

Aline Motta 
Aline Motta 

Podcast: conversa com 

Renata De Bonis 
Renata De Bonis 

Podcast: conversa com 

Juliana Crispe 
Juliana Crispe 

A
ç
õ

e
s
 

Lab Extremidades  

Cineclube397: Mulheres 

de vanguarda – Cinema e 

performance na 

vanguarda estadunidense 

Ivan Amaral 

Finalização Temos 

Vagas! 2 

Carlos Medina, Érica Magalhães, 

Gabriel Pessoto, Gabriela Monteiro, 

Gustavo Torres, Heloisa Hariadne, 

Isabella Lescure, Luiza Branco, Mariana 

Rodrigues, Martina Krapp, Nicole Kouts, 

Renata Egreja 
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C
a
p

. 

R
e
c

u
rs

o

s
 Proteja o Ateliê397  

R
e
s

id
ê

n
c

ia
 

Temos Vagas! 2 

Carlos Medina, Érica Magalhães, 

Gabriel Pessoto, Gabriela Monteiro, 

Gustavo Torres, Heloisa Hariadne, 

Isabella Lescure, Luiza Branco, Mariana 

Rodrigues, Martina Krapp, Nicole Kouts, 

Renata Egreja 

 

 

O levantamento de dados, realizado para esta dissertação, termina com essa 

mudança, considerada mais um marco na história do espaço. A única exposição 

realizada nesse período foi A cidade que eu caminho só existe em sonho, da artista 

Clara Benfatti, antes do espaço do galpão ser fechado. A turma do “Clínica Geral” 

apresentou o 397flix, uma plataforma on-line para exibição dos trabalhos dos artistas do 

grupo, emulando as plataformas de streaming. A primeira aula aberta da residência foi 

com Guilherme Wisnik e uma série de conversas on-line foram agendadas para os 

residentes da segunda turma do Temos Vagas!, com Thais Rivitti, Germano Dushá, 

Flora Leite, José Bento Ferreira, Jaime Lauriano e Marcelo Amorim. A finalização da 

residência também se deu de forma on-line, com uma ocupação dos artistas na página 

inicial do site do Ateliê397.  

Diante dos desafios da pandemia, mais uma campanha de arrecadação 

financeira foi realizada via internet, chamada Proteja o Ateliê397, que garantiu recursos 

financeiros para custear uma parte dos gastos até a mudança de sede ser efetivada. 
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Figura 39 – Campanha “Proteja o Ateliê397”, no início de 2020 

 

Figura 40 – Aviso oficial do Ateliê397 para suspensão das atividades em decorrência da pandemia, 2020 

 

 

Figura 41 – Mudança do Ateliê397 para uma casa menor no bairro da Vila Anglo, 2020 
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2.4 Desafios de um espaço que insiste: pós-2020 

 

Como ficarão os espaços independentes depois da pandemia? Qual o lugar das 

atividades on-line e qual o lugar dos encontros presenciais? Essas são perguntas que 

o Ateliê397 tentará responder daqui por diante, a partir da mudança de sua sede para 

um imóvel menor, considerado apenas como um “lugar de espera” enquanto o mundo 

não voltar à vida presencial. O Ateliê397 sempre foi um espaço efervescente, de festas 

e encontros, como ressaltado nas páginas anteriores, e a vontade é que após o período 

de isolamento social ele recupere essa característica. Os desafios de gestão estão 

sempre latentes, seja num espaço de 500 m², seja numa casa pequena de dois 

cômodos. Acerca das adversidades de uma gestão independente e do papel do 

Ateliê397 no circuito, Thais Rivitti pondera o êxito alcançado com algumas das 

programações ao longo de seus quase 20 anos de história. 

 
Eu acho que o Ateliê cumpriu um papel quase institucional, numa 

época. No sentido de fazer exposições que não deixavam nada a dever 

às exposições que aconteciam, sei lá, numa temporada de projetos do 

Paço, no CCSP, que tem outro nome, que é aquela anual. Sabe assim, 

salões. Claro que não estou comparando com uma exposição 

retrospectiva da Pinacoteca, mas acho que cumpria e cumpria muito 

bem esse papel mais institucional. Agora, claro, falta continuidade, 

entendeu? Toda hora tinha que, isso que dá muita preguiça, não é que 

resolveu, ano que vem a gente vai daqui para melhor. Todo ano 

começa do zero, do zero não, do menos aluguel, água, luz. Você não 

começa do zero, se fosse do zero ainda estava bom. Você começa no 

negativo todo mês. (Thais Rivitti, entrevista concedida à autora, em 19 

de junho de 2020) 

 

Assumir a responsabilidade de levar adiante as propostas e a narrativa de um 

espaço independente de arte contemporânea exige cautela, mas também ousadia, agir 

com intensidade e disposição para correr riscos. É preciso ponderar o que vale a pena 

realizar e dar um passo à frente ou dois atrás quando o momento exige. Com relação à 

leitura do momento e à agilidade necessária nas decisões, Tania Rivitti ressalta os 

constantes obstáculos que uma gestão independente enfrenta. 

 
Ser gestora de um espaço é um desafio constante, Mas mostrar isso, 
a paciência necessária – o Paulo Freire falava da paciência necessária 
– para você olhar o momento, ver o que dá para fazer, se encolher na 
hora que dá, e então vamos lá, paulatinamente, e quando você sente 
que tem gás para explodir, explodir. Eu acho que essas questões da 
leitura do momento, de chamar as pessoas, às vezes dá certo, muita 
gente não dá certo, mas o que que é não dar certo? A pessoa sai – e 
você, Bia, sabe disso –, fica alguns meses, mas ela leva, leva essa 
experiência de ser uma construção que cada um é responsável. (Tania 
Rivitti, entrevista concedida à autora, em 11 de junho de 2021) 
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Ao longo da narrativa aqui apresentada, fica clara a precariedade financeira a 

que os espaços dessa natureza estão submetidos. Carollina Lauriano aponta os 

percalços de uma gestão que não conta com recursos financeiros para realizar uma 

programação e a frustração que advém dessa inconstância permanente. A pergunta que 

sempre ronda a rotina desses espaços: “como vamos fechar as contas?”. 

 
E eu acho que esse sempre foi o nosso grande desafio: como criar 

estratégias para que as pessoas que sempre se beneficiaram desse 

espaço, colaborassem para a existência dele. E era aí onde a conta 

não fechava, porque exatamente as pessoas que se beneficiavam 

desse espaço não tinha como ajudar a mantê-lo. Era a pior equação 

da vida, que a gente tinha todo dia e era extremamente frustrante lidar 

com isso. Lidar com um espaço que tinha potência, mas que essa 

potência quase se findava em si própria, no sentido de que ela nunca 

se efetivava de fato (...). Então, a partir do momento que você tem só 

o dinheiro do espaço e que você não consegue financiar com que as 

pessoas trabalhem naquele espaço, você não consegue financiar uma 

exposição que não seja precária também para aquele espaço, ele 

esteja vivo e as pessoas passem a frequentar mais aquele espaço, 

passem a entender muito mais a necessidade da existência daquele 

espaço e colaborem com isso. (...) todas as tentativas pareciam 

frustradas e frustrantes para quem estava pensando isso. E com 

pouquíssima ajuda. Muitas pessoas querendo se envolver, mas a hora 

que entendiam o tamanho da treta, não bancavam. Então, a gente 

estava sempre lidando com várias questões, de ordem pessoal, de 

ordem financeira, de manutenção, e o principal, o cerne da coisa que 

era a discussão, era muito secundária. (Carollina Lauriano, entrevista 

concedida à autora, em 28 de junho de 2021) 

 

Sem querer fazer um elogio à precarização, Thais Rivitti sintetiza a experiência 

do Ateliê397 que sempre existiu em condições adversas. Ainda assim, conseguiu 

realizar exposições marcantes, ações que são lembradas pelo público e pela crítica até 

hoje, firmando-se como esse lugar de pensamento e de ação com relação à arte 

contemporânea. 

 
Acho que a experiência toda do Ateliê foi essa, sabe? De desafiar o 
artista a produzir a partir dessas condições. Que eram condições de 
baixa grana, mas de muita conversa, muita ajuda, muita seriedade em 
tratar as coisas. Isso que eu acho que é muito um jeito de museu, 
sabe? Tinha muito compromisso. E mesmo assim, baixa grana, mas 
sempre teve para essas exposições. (Thais Rivitti, entrevista 
concedida à autora, em 19 de junho de 2020) 

 

Para finalizar este capítulo e reafirmar a importância do Ateliê397 como espaço 

independente de arte contemporânea em São Paulo, recorremos a Marcelo Amorim, 

que ressalta a relevância da história dos lugares de expressão artística autônomos para 

o circuito artístico. O artista reforça o silenciamento da história desses lugares, que 
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atuam em condições desfavoráveis, mas que efetivam atividades ao mesmo tempo com 

muita seriedade e muito humor. 

 
É uma história muito silenciada. Tem coisas que nós mostramos 
primeiro, com ineditismo, com audácia, com ousadia, e às vezes um 
ano depois foi confirmado porque entrou em uma Bienal, foi capa de 
revista, esteve em uma grande exposição e ninguém citou que aquilo 
aconteceu primeiro no 397, foi gestado ali. Então esse papel desse 
pioneirismo é muito ingrato. Você dá a oportunidade para certas coisas 
acontecerem, com a pior das circunstâncias possíveis, às vezes, mas 
quando acontece algum tipo de reconhecimento você não é mais parte 
daquilo. E a história é contada mesmo pelos vencedores, então se 
alguém vai depois puxar aquele acontecimento, ela vai se direcionar 
aquilo que foi mais notório, famoso, oficial. Muitas vezes as atividades 
que aconteceram ali que são vistas como confusas, sujas, encardidas 
não é valorizada de maneira nenhuma. Ela não é nem mencionada. 
Como se nunca tivesse acontecido. (Marcelo Amorim, entrevista 
concedida à autora, em 26 de junho de 2020) 

 

 É essa narrativa silenciada e apagada que queremos recuperar com a 

construção de um arquivo para o Ateliê397, questão que trataremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – Arquivo como encruzilhada: uma proposta para o arquivo do Ateliê 
397 
 

“Nós que somos das encruzilhadas, 

desconfiamos é daqueles do caminho reto.”62 

 

 Cruzar histórias e criar narrativas é uma das potencialidades oferecidas por um 

arquivo. Quando os documentos63 estão sistematizados e organizados, eles 

apresentam inúmeras possibilidades de reconstrução e ressignificação da memória. Um 

banco de dados, com palavras-chave e categorias bem definidas, pode auxiliar no 

processo de revisão do passado, cruzamento de informações64 e produção de diferentes 

narrativas. O arquivo, pensado como uma encruzilhada, como um caminho repleto de 

possibilidades, pode fazer surgir novas histórias. Tomamos o termo “encruzilhada” não 

somente como metáfora de um cruzamento, mas como o lugar das possibilidades, em 

diálogo com os pesquisadores de culturas afro-brasileiras, Luiz Antônio Simas e Luiz 

Rufino, em suas obras Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas (2019) e 

Pedagogia das encruzilhadas (2019). Nelas, os autores propõem uma nova 

epistemologia para pensarmos os saberes criados e difundidos pelos habitantes das 

margens. Para Rufino, “a encruzilhada não é mera metáfora ou alegoria (...) é a boca 

do mundo, é saber praticado nas margens por inúmeros seres que fazem tecnologias e 

poéticas de espantar a escassez abrindo os caminhos” (RUFINO, 2019, e-book). Pensar 

o arquivo como encruzilhada se apresenta, nesse sentido, como o desafio de refletir 

sobre um processo de decolonização do saber criado pela crítica da história e 

organização da memória. 

 Associar o arquivo do Ateliê397 à ideia encruzilhada contribui para situá-lo em 

seu contexto: o arquivo de um espaço independente, às margens do circuito artístico, 

localizado na cidade de São Paulo, no Brasil, um país latino-americano. Um arquivo-

encruzilhada, logo, pode ser pensado a partir de uma prática decolonial dos arquivos 

em geral. Refletir sobre os cruzamentos, as intersecções entre os documentos 

presentes em um arquivo permite a criação de outras histórias e atuar ativamente no vir 

a ser do arquivo. As muitas lacunas de um arquivo podem ser trabalhadas também pela 

                                                 
62 SIMAS; Luiz Antônio; RUFINO, Luiz. Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas. 
Rio de Janeiro: Mórula, 2019, e-book. 
63 Documento, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, é 
“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou suporte formato.”. 
Utilizamos nesta dissertação o termo “documento” para referir-nos as conteúdos e dados 
encontrados na pesquisa sobre o Ateliê397 e que constituirão seu projeto de arquivo. Disponível 
em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Acesso em: 7 set. 
2021. 
64 Informação, para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, é “Elemento 
referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num documento.” Disponível em: 
http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Acesso em: 7 set. 2021. 

http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf


157 
 

perspectiva das junções. Rufino chama a atenção para o fato de que “as possibilidades 

nascem dos cruzos” (RUFINO, 2019, e-book). Sendo assim, ao juntar, entrelaçar, 

atravessar, conseguimos encontrar algumas respostas deixadas pelas brechas de um 

armazenamento não sistematizado. Pensar no caráter lacunar de um arquivo nos 

remete às dificuldades de armazenamento impostas, muitas vezes, pela natureza da 

instituição, das atividades ou dos documentos.  

 Perguntas sobre como arquivar o processo são recorrentes na presente 

pesquisa. Diversas atividades do Ateliê397 não foram documentadas nem arquivadas e 

representam os hiatos do arquivo. Porém, devemos levar em conta que, 

recorrentemente, o evento ou a exposição não foram documentados não apenas por 

um ato falho, mas também porque a equipe não teve condições ou tempo de se dedicar 

a isso. A suposta facilidade do mundo digital também contribui para essas falhas no 

processo de arquivamento. É tão fácil tirar uma foto no celular e colocá-la no Instagram 

de maneira instantânea, que raramente dedica-se tempo para o trabalho posterior de 

salvá-la na pasta adequada e dar destino de arquivo a ela. O poema “Coleção”, de Ana 

Martins Marques, pode ser lido a partir da dificuldade de armazenar aquilo que se 

encontra “entre”. 

 
Colecionamos objetos 
mas não o espaço 
entre os objetos 
 
fotos 
mas não o tempo 
entre as fotos 
 
selos 
mas não 
viagens 
 
lepidópteros 
mas não 
seu voo 
 
garrafas 
mas não 
a memória da sede 
 
discos 
mas nunca 
o pequeno intervalo de silêncio 
entre as duas canções 

  

 Aquilo que falta, as ausências dos arquivos nos chamaram a atenção no trabalho 

de coleta dos documentos para esta pesquisa de mestrado. Como trabalhar essas 

questões no arquivo de um espaço independente em que a ausência se anuncia a todo 

momento? Ausência de equipe, de recursos, de parcerias, de documentos, de 



158 
 

organização. Assim, a intenção deste capítulo é contribuir com reflexões sobre arquivos 

de espaços independentes de arte contemporânea, tendo como estudo de caso o 

arquivo do Ateliê397. Para tanto, iniciaremos com reflexões sobre decolonização do 

saber a partir de Luciana Ballestrin e Walter Mignolo e o conceito de encruzilhadas, 

proposto por Rufino e Simas. A seguir, trataremos da teoria de arquivos, tendo como 

referências principais Aleida Assmann, Jacques Derrida, Arlette Farge e Achille 

Mbembe, além de trazermos considerações sobre as especificidades de arquivos de 

arte contemporânea com o auxílio dos trabalhos de Ana Magalhães, Giselle Beiguelman 

e Priscila Arantes. Trataremos, ainda, das discussões sobre arquivos digitais, levando 

em conta as pesquisas de Ana Pato, Bruna Castanheira de Freitas e Mariana Giorgetti 

Valente. Por fim, considerando as questões envolvidas na elaboração de um arquivo no 

século XXI, apresentaremos o projeto de um banco de dados específico para o 

Ateliê397, a partir do recorte temporal escolhido, que compreende os anos de 2017 a 

junho de 2020. 

Para entender melhor como diferentes espaços alternativos, tanto do Brasil, 

quanto do exterior organizam e comunicam sua memória, levantamos informações 

sobre 23 espaços65 em diferentes países, abrangendo tanto os mais antigos, como é o 

caso do The Kitchen, de Nova York, que data de 1971, até alguns mais recentes, como 

La Neomudéjar, localizado em Madri, fundado em 2014. Essa pesquisa foi realizada 

com base na observação das soluções utilizadas para preservação e divulgação da 

memória desses espaços. A partir dos dados66 levantados, elaboramos uma tabela (ver 

anexo 5) que nos permitiu constatar que, em geral, esses locais, quando têm seus 

arquivos organizados, designam um repositório somente para isso, que não se confunde 

com o site institucional. Observamos também que a organização das informações mais 

básicas são separadas por ano e as mais elaboradas permitem a busca por diferentes 

recortes do arquivo, como temas e artistas, entre outros. Os arquivos levantados 

serviram de referência para a construção do repositório Projeto Arquivo Ateliê397, 

                                                 
65 Os espaços alternativos pesquisados foram: Artists Space (EUA), Associação Cultural 
Videobrasil (Brasil), Ateliê Aberto (Brasil), Autocenter (Alemanha), Beta Local (Porto Rico), 
Capacete (Brasil), Centro de Investigaciones Artísticas (Argentina), CRAC Valparaíso (Chile), 
Diablo Rosso (Panamá), El Keller (Espanha), Flora (Colômbia), Franklin Furnace (EUA), Gachi 
Prieto (Argentina), Insitu (Alemanha), KW Institute for Contemporary Art (Alemanha), La Ene  
(Argentina), La ira de Dios (Argentina), La Neomudéjar (Espanha), Lugar a dudas (Colômbia), 
MaPa – Memória Paço das Artes (Brasil), Real Art Ways (EUA), Teor/Ética (Costa Rica) e The 
Kitchen (EUA). 
66 Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, dado é uma “representação de todo 

e qualquer elemento de conteúdo cognitivo, passível de ser comunicada, processada e 
interpretada de forma manual ou automática.”. Nos valemos do termo na presente dissertação 
para nos referirmos aos conteúdos gerados pelo Ateliê397 e inseridos no banco de dados. 
Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf. Acesso 
em: 7 set. 2021. 

http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/Dicion_Term_Arquiv.pdf
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apresentado na segunda seção deste capítulo, que pode ser acessado pelo endereço 

eletrônico https://arquivo397.shiftdot.com.br/. 

 

3.1. Arquivo-encruzilhada: ponderações sobre arquivos no século XXI 

 

Partimos da ideia de arquivo como encruzilhada com a intenção de refletir sobre 

o arquivo do espaço independente Ateliê397, ressaltando suas raízes latinas, bem como 

o seu caráter contemporâneo e independente. Pensar o mundo a partir da América 

Latina nos fornece diferentes olhares sobre os saberes produzidos nas margens. Para 

tanto, nos valemos do pensamento de Luciana Ballestrin (2013) e de Walter Mignolo 

(2005), uma das figuras centrais do pensamento decolonial latino-americano, para 

entender a decolonização do saber proposta numa geopolítica do conhecimento.  Esses 

autores formulam suas análises levando em consideração a colonialidade e a história 

da América Latina, pois a perspectiva decolonial “fornece novos horizontes utópicos e 

radicais para o pensamento da libertação humana, em diálogo com a produção de 

conhecimento” (BALLESTRIN, 2013, p. 110). Segundo Ballestrin, a colonialidade se 

traduz em três dimensões, a colonialidade do poder, do saber e do ser. A colonialidade 

do saber nos interessa aqui no sentido de entender como, muitas vezes, as vozes 

dissonantes e não hegemônicas não são consideradas na construção de conhecimento, 

como aponta Walter Mignolo. 

 
O imaginário do mundo moderno/colonial surgiu da complexa 
articulação de forças, de vozes escutadas ou apagadas, de memórias 
compactas ou fraturadas, de histórias contadas de um só lado, que 
suprimiram outras memórias e de histórias que se contaram e se 
contam levando-se em conta a duplicidade de consciência que a 
consciência colonial gera. (MIGNOLO, 2005, p. 77) 

 

O autor nos incita a olhar para as histórias suprimidas que não foram levadas em conta 

na construção do conhecimento. Pensamos, portanto, a decolonização como uma 

transgressão para operar nas frestas. Isso se relaciona com o que Luiz Rufino sugere 

sobre a decolonização, entendendo-a para além de um conceito, mas também como 

prática social na busca de novos saberes (RUFINO, 2019, e-book).  Ao confrontar a 

hegemonia dos saberes, o arquivo-encruzilhada coloca-se como uma alternativa de 

cruzos, evidenciando a diversidade do conhecimento produzido a partir de documentos 

do passado. Interpretar a encruzilhada como potência de mundo (SIMAS; RUFINO, 

2019) auxilia no pensamento sobre o arquivo de um espaço independente.  

De acordo com Priscila Arantes, “a febre de arquivo aparece precisamente nesse 

contexto, marcada por uma ‘guerra’ entre forças que disputam uma nova definição 

geopolítica da arte, reflexo seja do fortalecimento de culturas antes tomadas por 

https://arquivo397.shiftdot.com.br/
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periféricas seja da necessidade de construção de ‘outras’ histórias” (ARANTES, 2014, 

p. 217). Estudar o arquivo e a memória de um equipamento cultural como o Ateliê397 

alia-se a esse propósito decolonial de buscar outras narrativas e vozes que não estão 

consolidados no pensamento hegemônico da história da arte, como é o caso dos 

espaços independentes. 

Entendemos a encruzilhada como a confluência de força, caminhos possíveis, 

perspectivas de mundo, possibilidades infinitas que atravessam o conhecimento que se 

diz único. Para Simas e Rufino, “os saberes, nas mais diferentes formas, ao se 

cruzarem, ressaltam as zonas fronteiriças, tempos/espaços de encontros e 

atravessamentos interculturais que destacam saberes múltiplos” (SIMAS; RUFINO, 

2019, e-book). Portanto, ponderar sobre os arquivos como encruzilhadas é considerar 

os caminhos como possibilidades e os cruzos como potência. Em outro trecho de seu 

estudo, Rufino apresenta a noção de encruzilhada como ponto de partida para a leitura 

do mundo. 

 
Reivindicar a encruzilhada como conceito para lermos o mundo a partir 
das potências de Exu, que é por excelência o espírito que a encarna e 
a mobiliza. A encruzilhada-mundo emerge como horizonte para 
credibilizarmos as ambivalências, as imprevisibilidades, as 
contaminações, as dobras, atravessamentos, os não ditos, as múltiplas 
presenças, sabedorias e linguagens, ou seja, as possibilidades. Afinal, 
a encruza é o umbigo e também a boca do mundo, é morada daquele 
que tudo come e nos devolve de maneira transformada. (RUFINO, 
2019, e-book). 

 

 É nesse cruzo-potência que situamos os arquivos, uma vez que por meio dos 

atravessamentos, das múltiplas linguagens, das sabedorias, dos entrelaçamentos 

damos a conhecer novas formas de aprendizado que surgem dessas intersecções e 

questionamentos que lançamos ao passado. Para explicar de modo mais aprofundado 

o conceito de cruzo, Simas e Rufino exploram o termo pedagogia das encruzilhadas, 

que integram uma epistemologia pensada para transgredir o cânone e gerar novos 

conhecimentos. 

 

A pedagogia das encruzilhadas é versada como contragolpe, um 
projeto político/epistemológico/educativo que tem como finalidade 
principal desobsediar os carregos do racismo/colonialismo através da 
transgressão do cânone ocidental. Esse projeto compreende uma série 
de ações táticas que chamamos de cruzos. São essas táticas, 
fundamentadas nas culturas de síncope, que operam esculhambando 
as normatizações. Os cruzos atravessam e demarcam zonas de 
fronteira. Essas zonas cruzadas, fronteiriças, são os lugares de vazio 
que serão preenchidos pelos corpos, sons e palavras. Desses 
preenchimentos emergirão outras possibilidades de invenção da vida 
firmadas nos tons das diversidades de saberes, das transformações 
radicais e da justiça cognitiva. (SIMAS; RUFINO, 2019, e-book) 
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 As possibilidades levantadas pelos pesquisadores, originadas dos cruzos, 

corroboram a ideia de um arquivo composto por documentos que conversam entre si e 

podem ser contrapostos de maneira crítica quando interpelados, ressignificando, assim, 

os traços do passado. Ressaltamos que nunca se consegue a dimensão do todo com 

um arquivo. Estamos sempre em falta, mas, talvez, esse seja justamente o potencial 

criativo que se manifesta quando questionamos os documentos: considerar a falta como 

motor de possibilidades de cruzamentos e proposições de novas narrativas. 

 Conforme indicado por Aleida Assmann, em seu livro Espaços da recordação 

(2011), sem arquivos não há crítica, não há olhar questionador para o passado a fim de 

se buscar entender o que aconteceu. Em consonância com Arlette Farge, 

compreendemos que os arquivos tratam, muitas vezes, do que é mais ordinário da vida 

cotidiana. Há, porém, uma força em registros dessa natureza que no futuro podem 

auxiliar na construção das narrativas históricas. Farge, em seu livro O sabor do 

arquivo, trata do arquivamento do que é comum. 

 
O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato 
inesperado. Nele, tudo se focaliza em alguns instantes da vida de 
personagens comuns, raramente visitados pela história, a não ser que 
um dia decidam se unir em massa e construir aquilo que mais tarde se 
chamará de história. (FARGE, 2017, p. 14) 

 

 Os personagens aos quais o autor se refere são comuns e, por vezes, preteridos 

pela história que conta o percurso dos vencedores. Essa ideia vincula-se ao que 

pretendemos propor aqui como arquivo para um espaço independente, que estabelece 

sua atuação nas fronteiras do sistema das artes e, muitas vezes, não é lembrado na 

história da arte contemporânea. A seleção e o julgamento a que os documentos estão 

submetidos antes de adquirirem o status de documento de arquivo é trabalhado pelo 

filósofo Achille Mbembe (2002) em seu texto The power of the archive and its limits. 

 
Acima do ritual de fazer segredo, parece claro que o arquivo é 
principalmente o produto de um julgamento, o resultado do exercício 
de um poder específico e autoridade, que envolve colocar certos 
documentos em um arquivo ao mesmo tempo que outros são 
descartados. O arquivo, portanto, é fundamentalmente uma questão 
de discriminação e de seleção, que, no final, resulta na concessão de 
um status privilegiado a certos documentos, e a recusa desse mesmo 
status a outros, assim julgado “não arquivável”. O arquivo, portanto, 
não é um dado, mas um status. (MBEMBE, 2002, tradução nossa) 

 

 O postulado de Mbembe reforça a necessidade de uma operação de seleção 

para a constituição de um arquivo. Sem escolha, seleção e descarte, não há arquivo, 

pois a massa documental torna-se difusa, desorganizada e sem significação. Se tudo é 

considerado documento, não se consegue distinguir as informações entre si. Essa 
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questão também foi analisada por Jacques Derrida em seu livro Mal de arquivo: uma 

impressão freudiana (2001), em que o autor coloca o binômio lembrar-esquecer como 

algo inerente aos arquivos. Quer dizer, se não tivéssemos tanto medo de esquecer, se 

não nos déssemos conta da finitude da vida, não teríamos o desejo tão latente de 

arquivar memórias para nos lembrar do passado. 

 
Não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem 
a possibilidade de um esquecimento que não se limita ao 
racalcamento. Sobretudo, eis aí o mais grave, além ou aquém deste 
simples limite que chamam finitude, não haveria mal de arquivo sem a 
ameaça desta pulsão de morte, de agressão ou de destruição. 
(DERRIDA, 2001, p. 32). 

 

 Aqui o autor nos mostra como o esquecimento e o arquivo estão interligados. Só 

arquivamos tanto porque temos medo do esquecimento e, contraditoriamente, 

precisamos esquecer algumas coisas para conseguir arquivar de modo objetivo. Caso 

contrário, os documentos guardados em um arquivo tornam-se um grande acúmulo sem 

ordenação, não sendo capazes de ganhar sentido para nós. Essa relação entre lembrar 

e esquecer que queremos retomar para pensar a construção de arquivos está em 

diálogo com Mbembe, quando ele coloca o trabalho do historiador e do arquivista como 

uma espécie de ritual construtor do passado, que vai ao encontro de vestígios, de pistas 

para poder criar as narrativas da história. 

 
Examinar os arquivos é se interessar pelo que a vida deixou atrás, 
estar interessado em dívidas. No entanto, também deve se preocupar 
com detritos. Nesse sentido, tanto o historiador, quanto o arquivista 
habitam um sepulcro. Eles mantêm uma relação íntima com o mundo 
vivo apenas em virtude de um evento inicial que é representado pelo 
ato de morrer. Sendo este o caso, escrever história envolve apenas 
manipular arquivos. Seguir trilhas, juntando recados e detritos, e restos 
de remontagem, devem ser implicados em um ritual que resulta na 
ressuscitação da vida, em trazer os mortos de volta para a vida, 
reintegrando-os no ciclo do tempo, de forma que eles encontrem, em 
um texto, em um artefato ou em um monumento, um lugar para habitar, 
onde eles podem continuar a se expressar. (MBEMBE, 2002, tradução 
nossa) 

 

 Esse garimpo do passado torna evidente a questão das escolhas feitas. 

Conforme acentua Michel Foucault, em seu livro Arqueologia do saber (2008), há um 

jogo de relações no nível discursivo e os arquivos integram esse jogo, fazendo parte de 

um sistema. Além disso, Foucault pontua que esse discurso não é um emaranhado de 

coisas nem a junção de enunciados, mas de figuras que estabelecem relações entre si.  

 
O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 
aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas 
o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não 
se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se 
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inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não 
desapareçam ao simples acaso de acidentes externos, mas que se 
agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras 
segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo 
regularidades específicas. (FOUCAULT, 2008, p. 147, grifos nossos) 

 

 Desse modo, compreendemos que a operação de seleção no arquivo deve 

ocorrer de forma constante para não criar massas amorfas de documentos, mas 

construir um conjunto documental que não tenha o passado como único marco temporal. 

É preciso, ainda, levar em consideração questões do presente, aceitando as lacunas e 

rasuras como parte do processo de feitura da história. 

O caráter lacunar67 dos arquivos está sempre em evidência, contudo não como 

algo que falta ou está perdido. Esse hiato é, na verdade, uma possibilidade de produção 

de conhecimento. Arlette Farge aprofunda sua reflexão sobre a falta, que seria, segundo 

ela, um dado inerente aos arquivos. 

 

O arquivo não é uma mera reserva na qual se sorveria por prazer, mas 
é permanentemente uma falta. (...) No século XVIII, o arquivo não falta, 
ele cria vazio e falta que nenhum saber pode suprir. Utilizar o arquivo 
hoje é traduzir essa falta em questão, é antes de mais nada despojá-
lo. (FARGE, 2017, p. 58) 

 

 Considerando, ainda, as lacunas intrínsecas ao arquivo, Aleida Assmann alerta 

para a questão das escolhas sobre o que é arquivado, levando em conta a época em 

que a seleção é realizada e os diferentes olhares lançados pelas diversas gerações para 

o documentos de arquivo. 

 
O que é lixo para uma geração pode ser informação preciosa para 
outra e, por isso, os arquivos não são apenas locais para 
armazenamento de informação; são igualmente locais para as lacunas 
de informação que não resgatam somente perdas e catástrofes e em 
guerras, mas também resgatam, de maneira essencial e 
estruturalmente indispensável, uma “cassação equivocada sob o ponto 
de vista dos pósteros”. (ASSMANN, 2011, p. 370) 

 

 A partir desses autores, argumentamos que os arquivos são vivos e lacunares, 

o que faz de seus documentos um potente canal para compreender o passado, podendo 

configurar-se a partir de cruzamentos. É necessário, portanto, estabelecer o diálogo 

entre passado e presente quando se trabalha com arquivos. Como afirma Arantes, 

“entender o arquivo como um processo vivo, lacunar e sintomático implica abrir a 

                                                 
67 Sobre as lacunas dos arquivos, nos valemos também do texto de Jacques Derrida, “Mal de 
arquivo: uma impressão freudiana” (2001), quando o autor comenta que “O arquivo tem lugar em 
lugar da falta originária e estrutural da chamada memória” (DERRIDA, 2001, p. 22). Entendemos 
que essa falta estrutural dos arquivos nos permite compreender as lacunas como possibilidades, 
como múltiplas chances de se construir novas histórias. 
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possibilidade para a compreensão de que sempre é possível a construção de outras 

narrativas para além das hegemônicas e de novos e diferentes olhares em relação à 

história e à história da arte” (ARANTES, 2015, p. 101). Tomando essa reflexão como 

princípio, trataremos, no próximo item, do nosso projeto de curadoria para o arquivo do 

Ateliê397. 

 

3.2 Curadoria de arquivo: o Projeto Arquivo Ateliê397 

 

O projeto curatorial para o arquivo do Ateliê397, objeto dessa dissertação, visa 

à valorização cultural deste arquivo, que guarda documentação sobre parte relevante 

da produção do circuito independente de arte contemporânea, mas não se encontra 

organizado. Há uma urgência na sistematização e salvaguarda de seus documentos, 

segundo modelos de armazenamento de informação que sejam adequados, em 

consonância com as características de um espaço independente. De acordo com a 

curadora Ana Pato, é necessário “nos apropriarmos da história das instituições como 

estratégia para criar formas novas de colaboração entre instituições, profissionais de 

arquivos e acervos e a classe artística” (PATO, 2015, p. 135). Esse projeto de arquivo 

para o 397 pode vir a ser o ponto de partida para a união de esforços com outras 

instituições e espaços independentes, a fim de refletirmos sobre história da arte e arte 

contemporânea, entre outros recortes. 

Entendemos que devemos usar a tecnologia disponível como um meio de 

incentivar novas possibilidades de uso para o arquivo, e não somente como um 

instrumento, como nos alerta Assmann. 

 
Meios materiais de armazenamento, que são empregados como 
suportes para a memória, são indispensáveis para que o arquivo 
funcione como armazenador de conhecimento coletivo, e o meio mais 
usado é a escrita. Os arquivos são, portanto, altamente dependentes 
das mídias tecnológicas. A “arquivabilidade” de dados aumentou 
vertiginosamente com as tecnologias de novos sistemas de registro, 
tais como fotografia, filme, mídias de áudio e de vídeo, e trouxe para 
os arquivistas novos problemas de conservação dos arquivos. O 
arquivo não é somente um repositório para documentos do passado, 
mas também um lugar onde o passado é construído e produzido. Essa 
construção não depende apenas de interesses sociais, políticos e 
culturais, mas é essencialmente codeterminada pelos meios de 
comunicação e pelas técnicas de registro. (ASSMANN, 2011, p. 25-26) 

 

 Certamente, os arquivos são compreendidos como lugar de memória, que 

salvaguarda documentos de uma época, que se relacionam, são confrontados, 

cruzados, analisados a partir das ferramentas de catalogação, em uma abordagem 

crítica que nos permita questioná-los. A partir dessas ponderações e diante dos desafios 
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de organizar as informações para que possam ser cruzadas, propomos para o arquivo 

do Ateliê397 um repositório digital que funcione como um banco de dados, explorando 

o potencial das tecnologias disponíveis e tendo em mente que a maior parte do arquivo 

produzido pelo espaço independente no período analisado está em suportes digitais. 

Podemos entender os arquivos digitais como redes de documentos formadas por 

informações não hierarquizadas, mas conectadas de forma a possibilitar, a partir de 

pesquisas e cruzamentos, a geração de novos saberes. As múltiplas narrativas 

passíveis de serem produzidas a partir de uma interface digital evidenciam que 

propostas de banco de dados podem ser eficientes para pensarmos os arquivos do 

século XXI e a capacidade de eles fomentarem olhares mais críticos para a história 

salvaguardada. No entanto, devemos atentar-nos para a necessidade de seleção 

desses documentos. A tecnologia nos permite gerar grandes quantidades de dados, 

porém, assim como nos arquivos físicos, no ambiente digital não se deve armazenar 

tudo. As pesquisadoras Ana Maria Camargo e Silvana Goulart atentam para a profusão 

de arquivos digitais e seus riscos.  

 
É preciso resistir à tentação de armazenar tudo. A memória não pode 
ser pensada como duplicação infinita do real, alimentada pela ilusão 
de poder atender a necessidades complexas e diversificadas. A 
crescente ampliação da capacidade de estocagem oferecida pela 
tecnologia não é argumento relevante para evitar o processo seletivo. 
(CAMARGO; GOULART, 2015, p. 105) 

 

 De fato, como ponderam as autoras, não podemos cair na tentação de salvar 

tudo e adquirir espaços cada vez maiores de armazenamento na rede global de 

servidores, conhecidas como nuvens, como é comum hoje em dia. A seleção do arquivo 

digital se faz necessária para qualificar o arquivo em questão e não o transformar em 

um mar de informações. Isso sem contar que os custos para manter grandes 

quantidades de dados digitais são altos, pois é necessário equipamentos adequados 

em constante manutenção e/ou atualização, softwares em código aberto que não parem 

de funcionar, custos com armazenamento externo e constante revisão desses dados. 

 Levando em consideração as inúmeras opções tecnológicas disponíveis 

atualmente, devemos pensar em nossos arquivos em conformidade com os recursos 

mais adequados, fazendo com que eles sejam cada vez mais dinâmicos, de modo a 

permitir a exploração de diversas frentes de análises e cruzamentos, como sugere Pato. 

 
O desenvolvimento tecnológico nos oferece a possibilidade de 
armazenar e organizar a informação por meio da catalogação, 
digitalização e gestão de dados. Essas ferramentas fornecem 
respostas para melhorar o uso, a gestão e a troca de informação em 
todos os aspectos da cultura, oferecendo soluções práticas para os 
problemas de documentação, administração e conservação do 
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patrimônio. É fundamental que esses resultados possam ser 
consultados em arquivos dinâmicos para tornar factível a troca de 
informações e criar novos conhecimentos mediante o estudo e a 
análise da informação inicial. (PATO, 2014, p. 143) 

 

Considerando as observações da autora, avaliamos que um arquivo digital 

dinâmico pode ser concebido como um banco de dados, que permita lançar diferentes 

olhares para os documentos armazenados, levando em conta a tecnologia disponível 

para tal tarefa. As ferramentas de gestão de dados, hoje, lançam soluções cada vez 

mais descomplicadas e acessíveis para que sejamos capazes de produzir arquivos 

dinâmicos com informações integradas. 

De acordo com Priscila Arantes, “O banco de dados nos permite repensar a 

narrativa única e linear, já que ele pode ser visto como um dispositivo que nos oferece 

a possibilidade de construirmos múltiplas narrativas” (ARANTES, 2015, p. 70). Sendo 

assim, entendemos que o banco de dados está sempre aberto e é possível fazer 

acréscimos e alterações, contribuindo para a construção de um olhar crítico sobre os 

documentos ali armazenados. 

As pesquisadoras Bruna Castanheira de Freitas e Mariana Giorgetti Valente, na 

publicação Memórias digitais: o estado da digitalização de acervos no Brasil 

(2017), apontam para alguns benefícios da digitalização de acervos e sua posterior 

inserção na internet como formas de democratizar o acesso a pesquisadores e 

interessados, especialmente pela possibilidade de inserir e consolidar a presença da 

cultura brasileira na rede mundial de computadores. Elas apresentam, ainda, as 

vantagens de se utilizar softwares livres68 para a confecção de bancos de dados que 

“podem ser adaptados por outras organizações, de forma, inclusive, a favorecer a 

interoperabilidade entre acervos de museus, bibliotecas e arquivos, facilitando o 

desenvolvimento de metabuscadores” (FREITAS; VALENTE, 2017, p. 9). Uma relação 

entre arquivos de instituições, que atuem em rede e permitam trocas, pode ser mais 

uma vantagem de operar com os documentos disponíveis na internet. 

Como proposta de sistematização e, posteriormente, extroversão desse arquivo 

para pesquisa e suporte a curadorias, elaboramos um projeto de arquivo em rede, um 

banco de dados que permita a interconexão entre os documentos, pois, como afirmam 

Calíope Dias e Dalton Martins: 

 
Em uma sociedade de constantes transformações, sobretudo pelo 
ponto de vista das tecnologias e da internet, essas instituições se veem 
estimuladas e provocadas a se reinventarem socialmente e, 
principalmente, fazer de seus espaços um campo para a construção 
de novas narrativas. (DIAS; MARTINS, 2020, p. 20). 

                                                 
68 Um software livre é uma ferramenta que concede mais liberdade ao seu usuário, possibilitando 
alterações no código fonte e distribuição de cópias com ou sem modificações. 
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 Diante das possibilidades tecnológicas apontadas pelos autores, propomos um 

repositório digital baseado na plataforma Tainacan69, desenvolvida pelo Laboratório de 

Inteligência de Redes da Universidade de Brasília, com apoio da Universidade Federal 

de Goiás, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e do Instituto 

Brasileiro de Museus. O repositório é utilizado por diferentes instituições70, inclusive 

pelos museus do IBRAM e instituições de ensino, como a Universidade Federal de 

Minas Gerais. Além de ser um software livre, sem custo de instalação, o repositório 

permite elaborar metadados e filtros mais dinâmicos de maneira acessível, 

disponibilizando também diversos tutoriais sobre as ferramentas disponíveis. O uso 

dessa plataforma também é vantajoso por ser um software brasileiro, com fácil acesso 

aos desenvolvedores, que criaram uma comunidade para que dúvidas e sugestões 

possam ser compartilhadas de maneira colaborativa, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da plataforma. Por ser uma plataforma livre, de fácil utilização e com 

campos customizáveis, o Tainacan nos pareceu uma alternativa viável para o projeto de 

arquivo de um espaço independente que não possui recursos e mão de obra 

especializada para organização e manutenção de sua memória. Assim, com algumas 

instruções básicas, é possível que a equipe gestora consiga alimentar o banco de dados 

para preservar e divulgar a memória do Ateliê397, caso seja do interesse de seus 

gestores e colaboradores. Como resultado prático dessa pesquisa de mestrado, 

propomos o repositório digital Projeto Arquivo Ateliê397. 

 Para a elaboração do projeto de curadoria do arquivo do Ateliê397 adotamos o 

recorte temporal que se inicia no ano de 2017, quando sua sede passa a ser em um 

galpão no bairro da Vila Anglo, e encerra-se em julho de 2020, quando muda-se deste 

local. Esse período de três anos e meio no Galpão397, como passou a ser chamado em 

algumas divulgações, foi bastante desafiador, devido à troca de gestão, à flutuação de 

colaboradores e ao pouco apoio financeiro71. Com a precariedade resultante da falta de 

incentivos financeiros, o arquivo do Ateliê397 ficou difuso, não sistematizado, apenas 

armazenado nas redes sociais sem contar com uma metodologia de organização. Por 

                                                 
69 “O Tainacan é uma solução tecnológica para a criação de coleções digitais na Internet. 
Pensado para atender a realidade das instituições culturais, ele é um software gratuito, que 
permite a gestão e a publicação de acervos digitais de forma fácil e intuitiva. Pode ser utilizado 
para o desenvolvimento de repositórios e bibliotecas digitais, bem como ações de comunicação, 
exposições e de difusão de acervos digitais.” Disponível em: https://tainacan.org/. Acesso em: 1º 
ago. 2021. 
70 Casos de uso do Tainacan. Disponível em: https://tainacan.org/casos-de-uso-do-tainacan/. 
Acesso em: 6 set. 2021. 
71 No período, o 397 ganhou apenas um edital do ProaC, que custeou a programação de 2017, 
as demais atividades contaram com verbas captadas em financiamentos coletivos, doações 
diretas de parceiros, sublocação de espaços para ateliês de artistas e residência artística. 

https://tainacan.org/
https://tainacan.org/casos-de-uso-do-tainacan/
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esses motivos, o recorte escolhido para o projeto de banco de dados foi esse período 

em que a independência econômica se fez presente e o 397 teve que criar uma 

programação praticamente sem recursos para manter-se em atividade, além dos 

desafios impostos pela estrutura do galpão, como tratado no capítulo anterior. 

 Na sequência, apresentamos um fluxograma dos passos adotados nesta 

pesquisa de mestrado para a elaboração do repositório digital Projeto Arquivo 

Ateliê397. 

 

 

Figura 42 – Fluxograma das atividades para a criação do Projeto Arquivo Ateliê397 

 

 Como observamos na Figura 42, a primeira tarefa para a criação do repositório 

digital foi elaborar uma planilha de atividades realizadas pelo Ateliê397, enfocando no 

recorte que compreende o período de 2017 a julho de 2020 (ver no anexo 9 a planilha 

completa). O quadro, cujo fragmento é mostrado na Figura 43, foi construído a partir da 
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análise do site da instituição72, das redes sociais (Instagram73, Facebook74, Vimeo75 e 

YouTube76), de outras plataformas, como Spotify77, e do HD externo que armazena uma 

boa quantidade dos documentos do Ateliê 397. 

 

 

Figura 43 – Recorte da planilha de atividades do Ateliê39778 

 

 Adicionamos a esse quadro as informações que permitem compreender a 

dimensão da atuação do Ateliê397 no período em que esteve sediado no Galpão397. 

Com o levantamento de dados, contabilizamos que durante essa temporada, o Ateliê397 

realizou 126 atividades diferentes, dentre elas exposições, cursos, debates, residências, 

festas, produção de textos, ações de captação de recursos, entre outras. A partir desse 

primeiro levantamento, iniciamos a coleta dos documentos, em sua maioria fotografias 

e peças de divulgação, alguns vídeos e textos curatoriais. Para o armazenamento inicial 

desses dados, organizamos uma pasta digital com as categorias elencadas a seguir. 

 

(i) Exposições: reúne todas as exposições individuais e coletivas realizadas 

pelo Ateliê397; 

(ii) Formação: categoria que abrange atividades formativas do Ateliê397, tais 

como cursos de curta duração, palestras, debates, visitas guiadas, aulas 

                                                 
72 Ateliê397. Disponível em: https://atelie397.com/. Acesso em: 03 ago. 2021. 
73 Página do Instagram do Ateliê397. Disponível em: https://www.instagram.com/atelie397/ 
Acesso em: 03 ago. 2021. 
74 Página do Facebook do Ateliê397. Disponível em: https://www.facebook.com/atelie397. 
Acesso em: 03 ago. 2021. 
75 Página no Vimeo do Ateliê397. Disponível em: https://vimeo.com/atelie397. Acesso em: 03 
ago. 2021. 
76 Página do YouTube do Ateliê397. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ_DE8MSjjk8-m7VSbGK-Ug. Acesso em: 03 ago. 2021. 
77 Spotify Vozes Agudas. Disponível em: 
https://open.spotify.com/show/5t9b5HS5ucRnzK4SCek2o9?si=JGwCVu3mQ-
yeLcE2fv7nKg&dl_branch=1. Acesso em: 03 ago. 2021. 
78 A planilha completa encontra-se no anexo 9. 

https://atelie397.com/
https://www.instagram.com/atelie397/
https://www.facebook.com/atelie397
https://vimeo.com/atelie397
https://www.youtube.com/channel/UCZ_DE8MSjjk8-m7VSbGK-Ug
https://open.spotify.com/show/5t9b5HS5ucRnzK4SCek2o9?si=JGwCVu3mQ-yeLcE2fv7nKg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/5t9b5HS5ucRnzK4SCek2o9?si=JGwCVu3mQ-yeLcE2fv7nKg&dl_branch=1
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abertas, podcasts, entre outras, que contribuem com a dimensão formativa 

dos artistas que frequentam o espaço; 

(iii) Residência: seção utilizada para abarcar as três propostas de residência 

artística que o Ateliê397 ofereceu no período analisado; 

(iv) Textos: reúne o projeto “Escritos no Galpão397”, com textos literários 

realizados pelos alunos do curso de escrita criativa; 

(v) Ações: categoria mais abrangente que engloba outras atividades propostas 

pelo 397, como festas, ações de captação de recursos, performances e 

feiras. Ressaltamos que a nomenclatura “ações” já vinha sendo utilizada pelo 

Ateliê397 na organização básica de seu site e por isso optou-se por mantê-

la aqui. 

 

 

Figura 44 – Pasta digital criada para organizar os primeiros documentos coletados 

 

 Na sequência, começamos, então, a coleta e a organização das informações nas 

pastas (Figura 44). Dentro de cada categoria, os eventos foram separados por pastas 

e, na pasta de cada um, salvamos os documentos encontrados, como fotos, vídeos e 

peças de divulgação. Além disso, elaboramos uma ficha para cada atividade (Tabela 

20), levantando as principais informações: (i) título; (ii) artistas; (iii) curadores; (iv) 

autores; (v) ano; (vi) sinopse; (vii) texto curatorial; e (viii) palavra-chave. Essas 

informações organizadas em pastas serviram para alimentar o banco de dados criado 

posteriormente utilizando a plataforma Tainacan. 

 

Tabela 20 – Exemplo de ficha catalográfica das atividades 

TÍTULO 

Que barra! 

CURADOR 

Carollina Lauriano; Flora Leite; Thais Rivitti 

ARTISTA(S) 
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Aline Motta, Ana Luiza Dias Batista, Bruno Mendonça, Carla Zaccagnini, Clara Ianni, Daniel 

Jablonski, Débora Bolsoni, Diego Castro, Edu Marin, Frederico Filippi, Gabriela Mureb, 

Gustavo Torres, Gustavo Torrezan, João Loureiro, Lia Chaia, Manuela Costalima, Marcelo 

Amorim, Pedro Gallego, Paulo Nimer Pjota, Pedro Saci, Rafa Munárriz, Santarrosa Barreto, 

Sol Casal e Thiago Araújo 

ANO 

2018 

SINOPSE 

 Não consta 

TEXTO CURATORIAL 

Que barra é uma exposição que parte da necessidade de investigar a produção artística em 

relação ao contexto político e social da atualidade. O marco dos 50 anos de maio de 68 nos 

serviu de baliza para ampliarmos os parâmetros de reflexão de ambas as instâncias. Uma 

certa semelhança entre esses dois momentos – 1968 e 2018 – vem sendo enunciada por 

intelectuais, militantes e também por artistas: sem dúvida, o golpe de 2016 nos permite traçar 

tal paralelo. O esvaziamento da política e a fragilidade do sistema democrático no Brasil 

tornaram-se ainda mais evidentes, deixando entrever também que ela mesma, a democracia, 

sempre foi para poucos. Tal como em 68, convivemos cotidianamente com a violência do 

Estado, seu autoritarismo e recusa em aderir efetivamente a pautas populares. No entanto, é 

visível que nas últimas cinco décadas houve avanços nas lutas por reconhecimento, 

apontando para um horizonte mais igualitário. 

Nesse sentido, alguns trabalhos da exposição mostram como estão hoje alguns debates que 

ganharam o espaço público em 68, tais como a distribuição desigual de renda, a violência 

policial, as lutas feministas, a discussão sobre papéis sociais de homens e mulheres, a função 

social do artista, o papel dos novos meios de comunicação, o poder da imagem, entre outros. 

A exposição também buscou reunir trabalhos que investigassem como a própria narrativa 

histórica se constrói. São obras que questionam os parâmetros e medidas usados nessa 

construção e que propõem operações contrárias à ideia de síntese, levando em conta 

recorrências, ciclos, rupturas, avanços e retrocessos.    

A arte, para os personagens atuantes nas manifestações de 68, era vista e evocada como 

uma possibilidade de liberdade e potência transformadora, fundamental para a construção de 

uma sociedade emancipada. Se pensarmos a relação entre arte e vida – tomada por grande 

parte da produção da época como instâncias que poderiam se tornar intercambiáveis – os 

trabalhos dessa exposição reconfiguram muitas das expectativas enunciadas. Nas obras da 

exposição, há um constante esforço de apropriação do cotidiano, da realidade e da narrativa 

histórica, que denota por sua vez, a distância entre os dois e a impossibilidade de uma fluidez 

efetiva. A dissolução da arte na vida, hoje, aparece como ideia utópica, à medida que a própria 

ideia de revolução emancipadora parece se afastar do horizonte político. 

Diante do desmantelamento explícito e direto a que assistimos, a produção aqui é pensada 

enquanto resistência – ainda que muitas vezes seja pela via da negatividade – sem 
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necessariamente positivar ou aderir a bandeiras, movimentos ou engajamentos. Como 

Torquato Neto diria, já em 1970: é preciso não dar de comer aos urubus. É preciso sobreviver 

para verificar. 

PEÇA DE DIVULGAÇÃO 

ok 

FOTOS 

ok 

VÍDEOS 

– 

PALAVRAS-CHAVE 

Crowdfunding; Exposição coletiva 

 

 

Figura 45 – Exemplo de pastas organizadas com as exposições do Ateliê397 (2017-2020) 
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Figura 46 – Exemplo de pasta com documentação da exposição “À noite, o mundo se divide em dois” 

 

 A Figura 46 apresenta imagens que dão conta da organização inicial dos 

documentos coletados em diversas fontes para construção do Projeto Arquivo 

Ateliê397. Após essa ordenação preliminar, partimos para a criação do repositório 

digital, que consistiu, primeiramente, na transposição dos dados levantados e, em 

seguida, testes dos filtros e metadados, visando possibilitar um uso mais dinâmico das 

informações sobre as atividades. Como primeiro passo, criamos dentro da plataforma o 

que o Tainacan denomina de “Coleções”, com o mesmo título que demos às pastas, 

como podemos observar na Figura 47. Essas coleções são responsáveis por agrupar 

os itens que se relacionam a elas e correspondem às categorias que elencamos 

anteriormente (exposições; formação; residência; textos; ações). 
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Figura 47 – Página inicial do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 no Tainacan 

 

 Uma vez criadas essas coleções, indicamos quais metadados devem utilizados 

para cada uma. Ou seja, definimos quais campos precisam ser preenchidos para inserir 

a atividade no banco de dados. Para isso, utilizamos os termos definidos na ficha de 

cada atividade, como título, ano, sinopse, entre outras já listadas anteriormente. Os 

metadados do Tainacan são herdados por todas as coleções, portanto, uma vez 

definidos os campos, eles serão aplicados a todos os itens. Na Figura 48, encontram-

se os metadados definidos para o repositório Projeto Arquivo Ateliê397. 
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Figura 48 – Metadados do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 

 

 A particularidade da plataforma é a possibilidade de transformar facilmente esses 

metadados em filtros. Assim, uma vez preenchidos os campos com as informações 

correspondentes, pode-se configurá-los como filtros do repositório e, dessa forma, 

utilizar outros recortes e cruzamentos para entender as atividades realizadas pelo 

Ateliê397. A seguir, definimos os filtros que deixarão o banco de dados mais dinâmico 

de modo a oferecer outras possibilidades de compreensão das atividades realizadas. 

Os filtros permitem fazer buscas detalhadas no repositório, facilitando, também, a busca 

por informações específicas. 
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Figura 49 – Filtros do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 

  

 Na Figura 49 apresentamos os filtros configurados para o banco de dados. 

Entendemos que seria pertinente para os cruzamentos dos dados presentes no arquivo 

contar com a possibilidade de realizar recortes por artista, curador, convidado e 

professor, para ser possível levantar as atividades desempenhadas pelas pessoas 

participantes das atividades do Ateliê397 durante o período; por ano de realização, a 

fim de se poder traçar uma cronologia dos acontecimentos; bem como por palavra-

chave, de modo a permitir caracterizações mais específicas das atividades, como 

explicaremos adiante. 

 Optamos por deixar os filtros disponíveis em uma lista de itens para que o usuário 

do arquivo possa ser incentivado a buscar informações que ele ainda não conhece, a 

explorar artistas, curadores, palavras-chave e outros recortes que podem lhe parecer 

caminhos possíveis dentro do repositório Projeto Arquivo Ateliê397. Uma das 

perguntas centrais quando pensamos em dados disponíveis na internet é “Como 

procurar algo que não conheço?”. Sobre as informações existentes em arquivos digitais, 

a artista alemã Monika Fleischmann e o arquiteto alemão Wolfgang Strauss refletem 

sobre os tipos de acesso a dados eletrônicos, tratando das diferenças existentes entre 

uma busca ativa em um banco de dados e uma navegação mais exploratória. 

 



177 
 

A busca ativa requer um conhecimento prévio: os usuários precisam 
saber o que procuram. Ao explorar ou navegar, em contrapartida, o 
usuário deixa-se inspirar pelo que lhe é sugerido. A busca é 
condicionada pelo conhecimento. A base do explorar, porém, é 
exatamente o “não saber” que, durante o processo da procura, se 

transforma em um saber “instintivo” ou “distraído”. (FLEISCHMANN; 

STRAUSS, 2014, p. 181) 

 

 Tendo em vista que os usuários do repositório Projeto Arquivo Ateliê397, por 

vezes, podem não saber o que buscam na plataforma, organizamos os filtros em listas 

de itens, para que, quando selecionado o campo em questão, apareçam todos os dados 

inseridos naquele recorte. Dessa maneira, o pesquisador que estiver utilizando o arquivo 

poderá ser encorajado a clicar em outros filtros e, possivelmente, fazer novas 

descobertas. A seguir, nas Figuras 50 e 51, apresentamos os dois tipos de busca que 

podem ser realizadas no repositório: a primeira, entendida como busca ativa, na qual o 

usuário pode digitar o que pesquisa; a segunda, busca exploratória, que incentiva 

diferentes investigações. 

 

 

Figura 50 – Campo para busca ativa no Projeto Arquivo Ateliê397 

 

 

Figura 51 – Filtros com lista de itens 

 

 A partir dessas configurações iniciais de coleções, metadados e filtros, 

passamos a inserir todas as 126 atividades realizadas pelo Ateliê397 no que a 

plataforma Tainacan denomina como “itens”. Cada item fica vinculado a uma coleção 

base, mas também pode ser consultado separadamente na aba “todos os itens do 

repositório”. Abaixo, observamos as cinco coleções estabelecidas com a quantidade de 

itens que constam em cada uma delas: 
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(i) Formação: 80 itens;  

(ii) Ações: 21 itens; 

(iii) Textos: 8 itens; 

(iv) Residência: 3 itens; 

(v) Exposições: 14 itens. 

 

A Figura 52 exibe a plataforma com os itens configurados em cada coleção. 

 

 

Figura 52 – Coleções do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 com seus itens 

 

 Para qualificar as informações colocadas em relação a cada atividade ou item, 

adicionamos um campo de metadados denominado “palavra-chave”, campo que 

também é usado como filtro, a fim de possibilitar outros recortes da programação do 

Ateliê397 no período estudado. Essas palavras-chave foram definidas de acordo com a 

(i) natureza das atividades levantadas, a (ii) forma de financiamento e o (iii) projeto a 

que está submetida, e não impedem que no futuro sejam criadas outras adequadas às 

necessidades da época. Levantamos 28 termos (Tabela 21) que definem a natureza da 

atividade ou tratam de atividades que têm um desdobramento como, por exemplo, o 

projeto “Identidade nacional, cultura e dominação”, financiado pelo ProaC, que se dividiu 

em três exposições e alguns debates. Outro exemplo é o curso de acompanhamento 

“Clínica Geral” que sempre realiza uma exposição ao final das aulas. Com as palavras-

chave selecionadas (pode-se escolher mais de uma), conseguimos agrupar as 

atividades e fazer diferentes cruzamentos no arquivo. 
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Tabela 21 – Palavras-chave do repositório Projeto Arquivo Ateliê397 

PALAVRAS-CHAVE 

NATUREZA DA 
ATIVIDADE 

Residência 
Exposição 
individual 

Exposição coletiva 

Debate Cursos Podcast 
Performance Visita Guiada Lançamento 

Cineclube Escrita criativa Festa 

FINANCIAMENTO ProaC Crowdfunding 
Ações de captação de 

recursos 

PROJETOS 

Vozes Agudas Clínica Geral 
Falas & trocas com a 

literatura 
contemporânea 

Identidade Nacional, 
Cultura e 

Dominação 

Forma, processo e 
prática política 

À noite o mundo se 
divide em dois 

Palimpsesto Céus cruzados 
A Academia vai ao 

Ateliê 
Que barra! Temos Vagas! 1 Temos Vagas! 2 

Escritos no Galpão 
397 

  

 

 As expressões identificadas na Tabela 21 possibilitam uma caracterização 

qualificada para os itens inseridos em cada coleção. A seguir apresentamos um teste 

de seleção com o filtro na palavra-chave “Vozes Agudas” e encontramos 19 itens, ou 

seja, 19 atividades realizadas pelo grupo de estudos feminista Vozes Agudas, que 

reúnem itens integrantes da coleção “Exposições” e também da coleção “Formação”. 

 

 

 

Figura 53 – Itens selecionados com o filtro Vozes Agudas 

 

 No repositório, é possível também combinar mais de um filtro, o que resulta em 

recortes específicos sobre o arquivo. Por exemplo, se combinarmos o filtro da palavra-

chave “Cursos” com o filtro ano “2019”, encontramos 16 itens. 
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Figura 54 – Itens selecionados com a combinação dos filtros “Cursos” e “2017” 

 

Dessa forma, podemos filtrar os dados utilizando os diferentes campos, cruzá-

los no repositório do Projeto Arquivo Ateliê397 e compreender a atuação do Ateliê397 

durante o período de diferentes maneiras. 

Podemos pensar no banco de dados Projeto Arquivo Ateliê397 como um 

hiperdocumento ou hipertexto, definido pelo filósofo e pesquisador em ciência da 

informação Pierre Lévy. 

 
Se tomarmos a palavra “texto” em seu sentido mais amplo (que não 
exclui nem sons nem imagens), os hiperdocumentos também podem 
ser chamados de hipertextos. A abordagem mais simples do hipertexto 
é descrevê-lo em oposição a um texto linear, como um texto 
estruturado em rede. O hipertexto é constituído por nós (os elementos 
de informação, parágrafos, páginas, imagens, sequência musicais etc.) 
e por links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, “botões” 
indicando a passagem de um nó a outro. (LEVY, 2010, p. 58) 

 

 Essa estrutura textual em rede permite diferentes formas de navegação pelo 

conteúdo apresentado, incentivando diferentes percursos de leitura dos dados que 

dependem das iniciativas de cada usuário e de seus interesses. Que recortes irão 

propor, que leituras farão e com quais lacunas irão se deparar, são elementos que 

evidenciam o potencial de um arquivo organizado em rede. Isso se deve ao fato de que 

aquele que o utiliza pode cruzar informações, unir dados antes separados em suas 

próprias categorias e gerar novas formas de entendimento e conhecimento.  

 
O suporte digital traz uma diferença considerável em relação aos 
hipertextos que antecedem a informática: a pesquisa nos sumários, o 
uso dos instrumentos de orientação, a passagem de um nó a outro são 
feitos, no computador, com grande rapidez, da ordem de alguns 
segundos. Por outro lado, a digitalização permite a associação na 
mesma mídia e a mixagem precisa de sons, imagens e textos. De 
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acordo com essa primeira abordagem, o hipertexto digital seria definido 
como informação multimodal disposta em uma rede de navegação 
rápida e “intuitiva”. Em relação às técnicas anteriores de ajuda à leitura, 
a digitalização introduz uma pequena revolução copernicana: não é 
mais o navegador que segue os instrumentos de leitura e se desloca 
fisicamente no hipertexto, virando as páginas, deslocando volumes 
pesados, percorrendo a biblioteca. Agora é um texto móvel, 
caleidoscópico, que apresenta suas faces, gira, dobra-se e desdobra-
se à vontade frente ao leitor. (LEVY, 2010, p. 59) 

 

Esse texto caleidoscópico, a que Lévy se refere, pode ser visto e entendido de 

múltiplas maneiras, sendo produtivo para pensar no projeto de banco de dados aqui 

apresentado, uma vez que se pode utilizar os filtros e as palavras-chave adicionadas no 

repositório como ferramenta para escrever narrativas a respeito da atuação do 

Ateliê397, a partir de diferentes pontos de vista. 

O Tainacan também permite a adição de outros links e mídias ao repositório, 

possibilitando qualificar ainda mais o arquivo por meio de hipertextos. Utilizamos esses 

campos para adicionar vídeos e áudios hospedados em outras plataformas, como 

YouTube, Vimeo e Spotify. Dessa maneira, conseguimos unir no Projeto Arquivo 

Ateliê397 todas as tipologias de documentos produzidos pelo Ateliê em suas atividades. 

O exemplo apresentado na Figura 55 mostra a interface do áudio do podcast do grupo 

Vozes Agudas, hospedada originalmente na plataforma de streaming de música Spotify 

e adicionada ao seu respectivo item. 

 

 

Figura 55 – Podcast do grupo Vozes Agudas inserido no repositório Projeto Arquivo Ateliê397 

 

 Por ser um plugin do WordPress, o Tainacan também permite organizar as 

informações para uma interface, ou seja, uma área de interação com o usuário do banco 

de dados, como exemplificado na Figura 56. 
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Figura 56 – Página inicial publicada do Projeto Arquivo Ateliê397 

 

 Essa interface apresenta, em sua página inicial, cada uma das cinco categorias 

que o usuário pode selecionar e ao fazer isso ser redirecionado para ver as atividades 

que compõe cada item especificamente. Ainda na primeira página, adicionamos uma 

nuvem de palavras, gerada a partir dos dados inseridos no Tainacan, que mostram a 

quantidade de vezes que um determinado termo aparece. Esse recurso é profícuo por 

evidenciar a recorrência de alguns itens como “Cursos” e “Debates”. O primeiro, é uma 

atividade que resulta em arrecadação de recursos para o espaço; enquanto o segundo 

refere-se a atividades como debates, conversas e palestras que, geralmente, não 

dispendem recursos do Ateliê, pois não oneram o espaço e são gratuitas para o público. 

As duas maiores recorrências do período, portanto, evidenciam o aumento da oferta de 

cursos com o intuito de gerar renda para o Ateliê, uma vez que as atividades financiadas 

por edital aconteceram somente em 2017, e a proposição de eventos que não 

necessitam de verba ou que pagam um valor simbólico ao palestrante, conseguem 

manter a programação ativa e diversa. 

 Ao recolher as informações para a elaboração do banco de dados aqui 

apresentado, notamos que os dados foram produzidos apenas para a alimentação das 

redes sociais, com o objetivo de evidenciar ao público em geral e seguidores das redes 

sociais o que estava acontecendo no espaço e como ele se mantinha ativo, apesar da 

falta de apoio financeiro e das incertezas decorrentes dessa precarização. 

O arquivamento de documentos nas redes, como é costume se fazer hoje em 

dia, representa um risco para a memória das instituições, uma vez que esses dados não 

pertencem ao proprietário da conta e, repentinamente, a rede em questão pode mudar 

sua política ou mesmo desaparecer e, com ela, se vão inúmeros informações 
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importantes. De acordo com Giselle Beiguelman, há uma obsolescência programada na 

internet, refutando a ideia corrente de que a “internet não esquece”. Ainda segundo a 

autora, “a obsolescência programada e a arquitetura de informação das redes não nos 

deixam lembrar79”. É possível que programas e linguagens deixem de funcionar, 

empresas como Google e Facebook alterarem suas políticas e algoritmos e, com isso, 

perde-se a memória ingenuamente salvaguardada nessas plataformas. Desse modo, a 

obsolescência dos arquivos digitais e a fragilidade do armazenamento em rede 

permeiam as preocupações acerca do arquivo do Ateliê397 e incentivaram a criação do 

repositório apresentado como projeto nesta dissertação. 

Nosso objetivo ao elaborar esse projeto de banco de dados foi oferecer ao 

Ateliê397 uma alternativa viável para manutenção de seu arquivo sistematizado, o que 

permitirá, além da salvaguarda dos documentos, a utilização dos dados para embasar 

pesquisas futuras sobre arte contemporânea e espaços independentes, entre outros 

recortes. Os documentos organizados em pastas (Figura 44) e o banco de dados será 

oferecido ao 397, que poderá adotá-lo ou não como ferramenta de organização de seus 

documentos e memória. 

Considerando as especificidades de atuação de um espaço independente, como 

pensar em uma rotina de arquivamento que seja coerente com suas atividades, recursos 

e mão-de-obra? Como estimular usos mais criativos de arquivos e como fazer mais 

inserções colaborativas no Projeto Arquivo Ateliê397?  O arquivo aqui proposto está 

em aberto, o que significa que pode ser aumentado, modificado, questionado. O que 

apresentamos é um projeto inicial de organização dos dados levantados, não 

impossibilitando a inserção de outros documentos e novas formas de organização, com 

a adição de outras palavras-chave e valendo-se de diferentes usos da ferramenta 

Tainacan. O Projeto Arquivo Ateliê397, se incorporado pelo Ateliê, como prática para 

manutenção de sua memória organizada, pode ser alimentado de forma colaborativa, 

aliando o trabalho coletivo – uma marca dos espaços independentes – com a 

salvaguarda dos documentos. Acreditamos que plataforma elaborada no Tainacan 

permitirá que o 397 guarde seus dados em um único lugar e que os interessados na 

memória da arte contemporânea e do espaço independente possam fazer usos 

produtivos das informações ali armazenadas. 

 

 

 

 

                                                 
79 Disponível em: http://www.desvirtual.com/a-internet-nao-esquece/. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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Considerações finais 

 

Os espaços independentes, autônomos ou alternativos têm sua atuação 

marcada pelo experimentalismo e autogestão, prezando pela liberdade na proposição 

de suas ações. Versar sobre esses lugares de cultura é perceber sua importância para 

o sistema das artes e entender seus mecanismos de atuação. Como objetivo desta 

dissertação de mestrado, propusemos a investigação do arquivo e da memória de 

espaços independentes, tendo como objeto de estudo o Ateliê397, baseado na cidade 

de São Paulo desde 2003. 

Do ponto de vista metodológico, levantamos, em um primeiro momento, todas 

as atividades realizadas pelo 397 desde sua fundação. Contabilizamos mais de 350 

ações, entre exposições, performances, ações de captação de recursos, festas, feiras, 

cursos, debates, sessões de videoarte e de cinema, entre muitas outras. Essa profusão 

de atividades gerou uma extensa documentação, de diferentes tipologias, que guarda a 

memória do Ateliê397. Diante da falta de sistematização desses dados, surgiu o 

interesse para empreender esta dissertação, que teve como resultado prático a 

elaboração da proposta de um repositório digital, ora denominado Projeto Arquivo 

Ateliê397.  

Como hipóteses iniciais dessa pesquisa, partimos do pressuposto de que os 

espaços independentes, em geral, e o Ateliê397, em particular, são como laboratórios 

que experimentam práticas e ações que podem vir a contribuir para renovar as teorias 

museológicas, como é o caso da Nova Museologia e da Museologia Crítica. Acreditamos 

que a experiência do 397, por tratar de temas que estão na agenda atual de diferentes 

grupos sociais minoritários e por privilegiar a autogestão e as práticas mais 

colaborativas, pode fornecer novos parâmetros de atuação para as instituições 

museológicas mais tradicionais. Essa hipótese foi confirmada por meio dos 

levantamentos e análises empreendidos no primeiro capítulo, quando percebemos os 

ecos das práticas de iniciativas autônomas nas teorias museológicas e no modo de 

atuação dessas instituições, não apenas no Brasil. 

Esta dissertação foi estruturada em três capítulos, que partem de uma proposta 

mais geral de entendimento dos espaços independentes e suas relações com as teorias 

museológicas, passa pela construção de uma história do Ateliê397 e finaliza com foco 

nos documentos da instituição e elaboração de um projeto de banco de dados. 

O primeiro capítulo discorre sobre os espaços independentes, as questões de 

nomenclatura, seus antecedentes e contexto. Diante da pesquisa bibliográfica realizada, 
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pudemos perceber como essas iniciativas autônomas se inserem na história da arte, 

sobretudo quando notamos que o surgimento de tais lugares em outras cidades, como 

Nova York, por exemplo, acontece na passagem da arte moderna para a arte 

contemporânea. Tratava-se de um momento no qual as instituições museológicas ainda 

não estavam em sintonia com as novas práticas artísticas que começavam a surgir, o 

que levou os artistas a criarem seus próprios espaços para experimentar e propor outros 

modos de atuação. Essa percepção corrobora a hipótese tratada no primeiro capítulo, 

de que espaços com mais liberdade conseguem ser ágeis e flexíveis para absorver 

novas propostas, influenciando, dessa forma, as instituições museológicas mais rígidas, 

que acabam por mimetizar as agendas desses espaços. 

Ao investigarmos essa hipótese, notamos o quanto os espaços independentes 

foram pioneiros em tratar de temas como queer, decolonialidade, raça, gênero, entre 

outros, e como inovaram também no formato adotado para suas atividades, ao 

encabeçarem práticas mais colaborativas, horizontais e, ao mesmo tempo, 

experimentarem o espaço físico de maneiras ousadas. A figura do curador 

independente, em destaque desde o final da década de 1960, é um agente relevante 

para compreensão da atuação dos projetos autônomos. Sem estar vinculado a uma 

instituição museológica, este curador tem mais liberdade de experimentação, 

assumindo atitudes mais provocativas, e acaba por atuar em espaços alternativos 

provocando um modus operandi diferente para tais lugares. 

Já no segundo capítulo, tratamos da história do Ateliê397, desde sua fundação 

até julho de 2020, recorte final de nossa análise. A narrativa esboçada dividiu a trajetória 

do 397 em três marcos: (i) 2003 a 2010, quando ocorre a primeira mudança de gestão 

e o espaço deixa de sediar ateliês de artistas para ser um lugar voltado somente a 

exposições e experimentações; (ii) 2010 a 2016, momento em que se dá a primeira 

mudança de sede e, novamente, mudança de gestão; (ii) 2016 a 2020, quando a equipe 

gestora se altera novamente e há uma segunda mudança de sede. A história do espaço 

foi desenhada a partir da documentação disponível, tendo também como base as 

entrevistas realizadas especificamente para essa dissertação, com antigos gestores e 

colaboradores que fizeram parte do projeto do Ateliê397 em diferentes momentos de 

sua trajetória. Tais depoimentos foram fundamentais para a reconstrução do percurso 

do Ateliê a partir de múltiplas vozes. 

Este capítulo consolida uma certa narrativa sobre o Ateliê397 e fornece 

elementos para a construção de sua história a partir de seus documentos. Ao olhar para 

a história construída aqui sobre o 397, concluímos que a ideia de precariedade e 
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mudança contínuas, não são algo excepcional, mas fazem parte da própria natureza 

dos espaços independentes de arte e cultura. A instabilidade advinda da falta de 

recursos, das trocas de gestão, das mudanças de sede e das opções de programação 

podem ser considerados como o motor que mantém esses lugares com capacidade 

criativa para sempre poderem se reinventar e encontrar novas formas de propor suas 

ações. Essa consideração não se constitui em um elogio à precariedade dos espaços 

de cultura, mas como uma tentativa de entender que a concepção de um espaço 

autônomo inclui necessariamente a constante mudança e a necessidade de sempre 

procurar perceber o que está acontecendo no mundo para poder reagir e questionar.  

Fixar-se, portanto, em um único lugar, com uma equipe fixa e modos de fazer 

predeterminados, vai contra o propósito desses espaços, pautados na autogestão, 

independência financeira e liberdade de criativa. 

O capítulo final, de natureza mais prática, discorreu inicialmente sobre teorias de 

arquivo e seus desafios na era digital para em seguida apresentar o Projeto Arquivo 

Ateliê397. Este projeto reúne a documentação das atividades produzidas pelo Ateliê397 

nos anos de 2017 a 2020, período em que esteve sediado no galpão da Vila Anglo, sua 

segunda sede. A exigência de propor categorias para catalogar suas ações, como parte 

da elaboração deste banco de dados, permitiu que eu identificasse alguns traços do 

Ateliê397. A sistematização da documentação disponível me fez perceber como as 

atividades do 397 sempre foram realizadas a muitas mãos, tendo o trabalho coletivo 

como um atributo importante para seguir adiante. Outra percepção e conclusão a que 

chegamos, quando levantamos a documentação, é a de que o Ateliê397 procurava 

sempre estar em sintonia com os temas insurgentes, com o que ainda não estava sendo 

abordado nas grandes instituições museológicas, trazendo para a agenda de 

discussões, por vezes com pioneirismo, assuntos que hoje estão em voga, como as 

questões de gênero, incluindo o debate LGBTQIA+, e também o diálogo com outros 

espaços pares.  

* 

 

Sobre os desafios, enfrentados nessa dissertação de mestrado, acredito que o 

principal deles foi a minha proximidade com o objeto de estudo, condição que 

apresentou pontos positivos e negativos. Foi benéfica, pois pude vivenciar na prática o 

que é estar na equipe de gestão de um espaço independente e entender internamente 

como ele pode agir no sistema das artes, quais são seus limites, quem são seus 

potenciais apoiadores e como ele funciona no cotidiano. Além de poder ter acesso aos 
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documentos de maneira descomplicada. No entanto, notei que estar muito próxima 

poderia ofuscar algumas nuances da atuação do espaço e dificultar uma análise mais 

contextual de seu papel. Sendo assim, na metade do processo de realização desta 

pesquisa, decidi me afastar do Ateliê397 e tomar um distanciamento, que considerei 

necessário a fim de entender melhor os documentos encontrados e ter liberdade para 

interpretá-los. Esse distanciamento me permitiu atuar criticamente na seleção, 

sistematização e recorte dos documentos, possibilitando estabelecer uma distinção 

entre a minha posição, enquanto pesquisadora, e a posição dos gestores do espaço. 

Como alguém que atuou na programação e gestão do Ateliê, penso que um 

banco de dados organizado e de fácil acesso teria sido útil no sentido de nos ajudar a 

entender o rumo que o espaço estava tomando, não nos baseando apenas em nossas 

percepções individuais sobre as atividades. Além disso poderia ter contribuído para que 

pudéssemos consultar os documentos e fazer uso de algumas narrativas do passado 

para corroborar nossas ações do presente. Como pesquisadora da área de museus e 

arte contemporânea, acredito que a possibilidade de ter uma ferramenta organizada 

para a gestão das informações de espaços independentes, que são frágeis e podem 

perder sua memória rapidamente, contribui para darmos a conhecer a história desses 

lugares que ficam à margem, que não são muito conhecidos e são invisibilizados nas 

narrativas oficiais.  

Volto às perguntas iniciais colocadas como provocações na introdução desta 

dissertação suscitadas a partir da leitura do poema “Museu” (MARQUES, 2015, p. 87-

88): como dar destino de arquivo àquilo que, por vezes, é visto como banal ou efêmero? 

Como armazenar os documentos de um lugar que tem sua atuação marcada em muitos 

momentos pela instabilidade e pela ausência de condições básicas de existência, tais 

como equipe, recursos, entre outras? Essas indagações foram a força motora durante 

toda a pesquisa. Percebo que não basta constituir um repositório digital aberto e 

organizado, é necessário ter quem o alimente, que assuma a tarefa cotidiana de dar 

destino de arquivo aos documentos gerados pelo Ateliê397, para que sua memória não 

se perca. As ações que acontecem no 397 parecem despretensiosas, muitas vezes 

efêmeras, e se não olharmos para elas com a atenção devida, corre-se o risco de não 

armazenar os documentos necessários para que passem a fazer parte do arquivo. 

Acredito que contribuir para que o Ateliê397, um espaço independente de 18 

anos, tenha sua memória preservada traz benefícios para o próprio 397, que poderá 

refletir sobre sua memória, fazer novos recortes para a construção de sua história e 

propor ações embasadas em um olhar retrospectivo e crítico sobre o seu passado. Essa 
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ação poderá ainda ter muitos desdobramentos na medida em que outros espaços desta 

natureza poderão perceber a importância de ter sua memória sistematizada e se inspirar 

em fazê-lo. Tais iniciativas, por fim, têm o potencial de contribuir significativamente para 

a ampliação do conhecimento sobre o sistema da arte contemporânea em suas 

múltiplas variáveis, de maneira mais inclusiva e democrática. E foi com esse objetivo 

que me dediquei a esse estudo, buscando estabelecer um diálogo entre a reflexão 

acadêmica, que trouxesse embasamento para questões museológicas e arquivísticas, 

e a prática de um espaço independente, com seus desafios e potências, de modo a 

contribuir para que ambos se beneficiem dessa aproximação. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Entrevista com a curadora Carollina Lauriano 

28 de junho de 2021 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Carol, eu gostaria que você começasse me contando como se 

aproxima do Ateliê. Não só como gestora, mas qual era a sua proximidade com o espaço 

antes de assumir a gestão, como você observava ele como público? 

 

[CAROLLINA LAURIANO] Eu comecei a frequentar o Ateliê397 por conta do meu 

irmão, do Jaime [Lauriano]. Sempre fui uma curiosa com espaços de arte. E embora eu 

tenha me formado em outro lugar, iniciado minha vida profissional em outra instância, 

sempre fui, como falei, muito curiosa em absorver conteúdo de arte. E vendo o Jaime 

frequentar esse espaço – espaço efervescente, um espaço jovem com um pensamento 

muito novo, um desejo ali de uma quebra entre o institucional e a galeria também, 

espaços muito duros e muito fechados, por assim dizer. Eu encontro lá um espaço de 

aprendizado, de discussão, de festa, de tudo. Então, a aproximação com o Ateliê vem 

desse lugar de ser um espaço mais aberto para acolher uma diversidade. E quando eu 

falo diversidade é de corpos, de vivências, de tudo. Então, eu acho que inclusive a minha 

aproximação, e um gosto para a arte, acaba sendo definido nesse espaço – de poder 

estar ali e ser acolhida mesmo não pertencendo a esse lugar da arte. Então, acho que 

o meu primeiro contato veio de visitar a exposição, de frequentar os afters e os cursos 

também. As discussões propostas pelo espaço me ajudaram muito a criar uma 

percepção de arte por um outro viés, que não só o dos museus, ou não só das galerias. 

Eu acho que nessa época a gente pega galerias que estão, sei lá, 10 anos atrás era 

uma outra proposta muito mais fechada, muito mais um clube seleto de pessoas que 

eram, enfim, possíveis de frequentar esse espaço. Não que hoje não seja intimidador, 

mas eu acho que era muito mais. Então, eu acho que o 397 vinha com – ali naquele 

momento, para mim – essa proposta de quebra, quebra dessa dureza, do que era um 

espaço de arte.  

 

[BM] Muito legal. Então você é mais uma das pessoas que se formaram no Ateliê, né? 

Conversei com o Escobar, ele ficava lá, na festa, na montagem, trocando ideia e 

absorvendo conteúdo, que despretensiosamente acho que o espaço fazia acontecer. 
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[CL] Total. Eu acho que abraçou uma juventude em formação que não tinha espaço 

nem em galeria, nem em instituição ainda. Então, acho que tem um lugar de ter formado 

sim uma geração – de mais de ter formado, de ter acolhido uma geração que vinha ali 

também acho que de uma quebra, que não era nem USP, nem FAAP. FAAP você saía 

quase direto para uma galeria; uma USP, construindo um lugar de formação de 

pensamento. Então, acho que artistas que estavam entre essas instituições, que acho 

que eram as mais consagradas, também ficam em um não lugar nesse contexto. Então, 

eu acho que ter um espaço independente que acolhia sem distinção de onde você 

frequentava, isso acabou sendo muito importante.  

 

[BM] Perfeito. E como que de repente você assume a gestão? Como foi essa 

passagem? Eu lembro que você começou a se aproximar mais da Thais, fizeram a Que 

Barra! Juntas. E você fica como gestora mesmo até julho do ano passado? E agora 

ainda como professora do Clínica, né?  

 

[CL] Quando eu falo desse espaço entre um lugar de transição, acho que na minha vida 

ele também opera nesse lugar. Eu fiz uma transição de carreira em 2017, no qual eu 

saio da área de comunicação efetivamente, trabalhando em agência, pensando em um 

lugar de moda e lifestyle que meu pensamento não cabia mais, entendendo que o que 

eu queria discutir estava em um contexto de arte. Eu sempre trabalhei com narrativa, 

com criação de narrativa, com pesquisa para embasar essas narrativas, e aí quando eu 

estava percebendo esse lugar de movimentação, de quase uma insurgência ali, de 

vozes que estavam buscando de fato o seu lugar na sociedade. E era uma coisa que eu 

estava tentando fazer no campo da moda, da beleza, do lifestyle, mas ainda estava 

muito fechado. Isso em 2015, 16. Passei por todo um lugar de crise, aí fui estudar 

curadoria para entender – que naquele momento, como eu estava muito crítica, eu 

queria ir muito mais para o campo da crítica do que curadoria, porque eu não entendia 

muito a dimensão do que é ser uma curadora. Curador também é crítico. Mas a minha 

ideia era a retomada de texto mesmo. Enfim, experimentei muita coisa antes, até mesmo 

quando eu ainda estava trabalhando na agência. Então eu participava de uma coletiva 

com outras artistas que estavam ali, já pensando essas diferenciações do mercado, 

sobre uma relação de gênero, então nos juntamos para fortalecer. E aí eu entendi que 

havia um espaço na curadoria, havia uma brecha para que fossem discutidas algumas 

temáticas que ainda não estavam muito postas ali. Bom, como o 397 sempre foi esse 

lugar de acolhimento, no momento que eu queria uma experiência curatorial, foi o 

momento em que eu fiz uma reunião com a Thais [Rivitti] e me coloquei à disposição 

para aprender. Então, de ser uma assistente dela, uma assistente do 397, porque era 
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quase a mesma coisa ali, e isso foi em janeiro de 2018. Eu entrei lá em fevereiro, ela e 

a Flora [Leite] já estavam pensando a exposição Que Barra!, eu entro para, a princípio, 

fazer um lugar de assistência, mas depois entendendo que eu também poderia 

colaborar com pensamento ali, de artistas que já conviviam, principalmente uma nova 

geração. Porque eu acho que existia uma diferença ali onde a Thais já trabalhava com 

uma outra geração de artistas, porque faz parte de uma formação com quem você está 

pensando junto. Eu estava nova no mercado, embora não fosse da arte, eu convivia 

muito com artistas jovens, que estão ali questionando outras coisas. Então, trago 

também uma lista de artistas, e aí a transição foi muito louca. Bem, a Thais havia 

engravidado, e ela já estava mesmo querendo dar um tempo do 397. O 397 sempre 

nessa iminência de fechar – acho que o espaço independente vive nessa iminência – e 

aí foi quando ela vira e fala “você é uma nova geração. Acho que cabe a essa nova 

geração também ter essa responsabilidade de gerir um espaço independente, até para 

entender essas questões, para poder discutir todo esse sistema de arte”. Então, foi 

quando eu acho que só tinha uma resposta “sim” para dizer. Também nem raciocinei 

muito, se era “sim”, se era “não”, simplesmente pensei em uma continuidade de um 

espaço que eu sempre acreditei. Então, foi esse lugar de “sim, vamos”; e também era 

um momento que eu pensei que eu poderia começar a também trazer o meu 

pensamento, entendendo que eu também poderia colaborar para uma cena de arte, 

para um pensamento de arte, ali com uma vontade de renovação também, de trazer um 

novo grupo de jovens artistas para aquele espaço. Foi um pouco isso. Com a saída da 

Thais, a Tania [Rivitti] também assume esse espaço e a gente começa a repensá-lo 

como uma nova gestão, um novo pensamento voltado para as discussões que estavam 

se colocando também no mercado. No momento que eu ajudei a Thais – ela ia dar um 

curso que agora é o Vozes Agudas, então eu fiz toda a parte de pesquisa para ela, uma 

base para a gente criar essa metodologia das aulas, das temáticas. Então, poder trazer 

isso para o espaço também, uma discussão que já era muito latente para mim, que eu 

acho que era também o começo da minha jornada nessa pesquisa de gênero, que hoje 

eu levo como a minha principal prática curatorial. Então, trago isso e a partir disso se 

forma o grupo, porque a gente faz um brainstorm, querendo criar um espaço que 

também não fosse só discursivo, mas prático também. Então pensar uma exposição 

colaborativa, onde tínhamos várias pesquisadoras e curadoras ali no grupo. Cada uma 

chama uma artista que tinha afinidade para criar essa exposição e entender a caixa do 

gênero, mas também quebrar essa caixa, tipo “o que que compete o gênero dentro da 

arte?”; entendendo que existem produções muito plurais. E estavam em um momento 

em que estavam acontecendo bem essa discussão de gênero institucional, que muitas 

vezes direcionava só para um olhar, então mulher só fala sobre si. Também, mas não 
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só. E aí a exposição partia um pouco disso, dessas inquietações levantadas no grupo. 

E aí eu proponho essa exposição coletiva não só de artistas, mas de pensadoras 

também, e aí surge o Vozes Agudas, que depois vem a vontade de não terminar aquele 

grupo de discussão e acaba virando um grupo independente. E eu acho que talvez esse 

tenha sido um lugar muito importante de definir minha linha de pensamento ali dentro, 

as coisas que eu gostaria de trabalhar naquele espaço. E aí, obviamente, vem essa 

gestão que é uma gestão que não é só curatorial, é uma gestão administrativa, é uma 

gestão pessoal, é uma gestão financeira, que eu como gestora fui um ano e meio, 

talvez? É, um ano e meio a frente desse espaço. Enfim, depois entrou um processo de 

residência, ampliação do 397, processo de residência, enfim, lidar com todas essas 

questões. Eu acho que a gestão pensa, a princípio, a existência do espaço e o resto é 

quase consequência disso. Então, acho que um pouco da minha entrada, da minha 

contribuição, vem nesse lugar.  

 

[BM] Você comentou dessa exposição do Vozes. Eu me lembro que ela dialogava muito 

com o espaço físico do galpão. Tinha aquela obra que era um tecido que ia até o teto, 

tinha aquela da Marcia Pastore, a da Flora que construiu um relevo no chão e tal. 

Gostaria que você comentasse dos desafios do espaço mesmo, do que era ser gestora 

de um galpão que, de repente, dobrou de tamanho e que trazia muitos problemas, mas 

também muitas possibilidades, porque daí acho que surgem vários programas.  

 

[CL] Não, total. Eu acho que o espaço sempre foi, de fato, uma problemática. Até porque 

ele efetivava um lugar de precarização de um espaço independente. Eu acho que esse 

era o grande desafio e a grande potência ao mesmo tempo. E eu acho que pensar o 

Vozes... Esse já era um desejo antigo, que já estava iminente no Que Barra!, embora a 

gente só tivesse a metade do galpão. Mas no Vozes Agudas também, mas já tinha um 

desejo de explorar a potencialidade do espaço. E eu acho que explorar a potencialidade 

do espaço também era evidenciar a precarização dele, sabendo que existia uma grande 

potência de ser aquele galpão, com aquele pé direito, então os artistas poderem realizar 

obras ali. Quando a Flora faz aquele site-specific também, mas ao mesmo tempo era 

um lugar extremamente desafiador, em um sentido da própria estrutura. Uma estrutura 

realmente precária, e que a gente lida com isso todo momento. Ele era uma coisa que 

gritava para a gestão, porque a partir do momento que você arrumava uma parte, 

desabava outra. Então, estava sempre o tempo todo ali tapando o sol com a peneira, 

mas ao mesmo tempo com uma vontade de poder... Acho que quando a gente assume 

o lugar também de pegar o espaço todo e transformar aquilo em um espaço vivo, e que 

vem com a ideia da residência, de ter artistas ali o tempo todo produzindo, acaba sendo 
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esse desejo de potencializar uma coisa que acho que não só a gente da gestão, mas 

qualquer uma pessoa que entrava ali via uma potência muito grande naquele espaço. 

Tanto que curiosamente, hoje eu sei que ali funciona um galpão de fotografia e 

audiovisual, que foi reformado por completo, assim, derrubaram tudo que tinha – óbvio, 

mantendo a estrutura – e ele é um galpão abertão, nada daquilo que a gente tinha de 

ideia existe mais. E que era um desejo nosso, assim, acho que não que ele virasse o 

cubo branco – eu acho que nunca foi a ideia que fosse um cubo branco –, mas que ele 

fosse um espaço com mais estrutura. Então, esse lugar sempre foi uma barreira para a 

gente. Às vezes a gente jogava com isso a nosso favor, às vezes era completamente 

contra, mas pensando as potências e as possíveis ativações ali. Então, acho que pensar 

o espaço era um desafio de gestão, mas um desafio curatorial também. Dois desafios 

aí. É um combo, um combo maluco. Mas acho que, enquanto havia a proposta e a 

vontade, e havia os centavos ali que pagassem, que bancassem esse desafio, ele foi 

importante. Ele foi importante até para entender a própria dimensão que o 397 poderia 

ter. E dimensão inclusive espacial. 

 

[BM] Sim. E nesse período do galpão, foi um momento em que o Ateliê esteve 

independente mesmo, não teve edital. Eu me lembro que a gente tinha que pensar em 

diferentes maneiras de viabilizar financeiramente esse galpão, essa ampliação... E aí 

eu queria que você comentasse um pouco isso, dessas estratégias, dessa preocupação 

constante. 

 

[CL] Sim. Eu acho que o primeiro lugar que a gente sempre pensava, e era sempre um 

grande desafio, era como fazer com que uma sociedade civil, por assim dizer, 

entendesse a importância do espaço e colaborasse para a sua existência. E eu acho 

que esse sempre foi o nosso grande desafio: como criar estratégias para que as 

pessoas que sempre se beneficiaram desse espaço, colaborassem para a existência 

dele. E era aí onde a conta não fechava, porque exatamente as pessoas que se 

beneficiavam desse espaço não tinha como ajudar a mantê-lo. Era a pior equação da 

vida, que a gente tinha todo dia e era extremamente frustrante lidar com isso. Lidar com 

um espaço que tinha potência, mas que essa potência quase se findava em si própria, 

no sentido de que ela nunca se efetivava de fato. E aí assim, eram inúmeras tentativas, 

estratégias, e mesmo sabendo que existia uma limitação pessoal mesmo, nesse sentido 

das pessoas envolvidas, porque a partir do momento que você quer gerir um espaço, 

mas ao mesmo tempo você precisa financiar a sua vida para que você esteja lá, ninguém 

estava cem por cento no espaço. E isso era um lugar que também não fazia com que 

se concretizasse toda essa potência. Então, a partir do momento que você tem só o 
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dinheiro do espaço e que você não consegue financiar com que as pessoas trabalhem 

naquele espaço, você não consegue financiar uma exposição que não seja precária 

também para aquele espaço, ele esteja vivo e as pessoas passem a frequentar mais 

aquele espaço, passem a entender muito mais a necessidade da existência daquele 

espaço e colaborem com isso. Então, a gente passou um período, e acho que 

principalmente um período que o mercado também estava mudando. Os artistas já 

estavam muito jovens indo direto para o mercado, não entendendo muito a importância 

de um espaço independente. Os espaços independentes já eram lugares que eram 

benéficos para os artistas, com os ateliês deles, os espaços expositivos. Então, a gente 

ficou por um tempo ali, e eu acho que inclusive a localização também era um impeditivo, 

porque você não estava nessa zona de circulação das pessoas. Embora estivesse em 

uma localização superfácil de chegar para as pessoas. Então, a gente tinha muito 

desafio para lidar, para convencer as pessoas a estarem novamente próximas ao 397. 

E próximos de frequentar, próximos de colaborar com esse espaço, porque a partir do 

momento que a gente não podia mais fazer uma festa – que isso envolve as pessoas 

também de uma outra forma, e aí tentando, acho que cada um com a sua rede de 

relacionamentos, fazer com que existisse um fluxo ali. A partir do momento que a gestão 

também se abre para outras formas de colaboração, de pessoas que não efetivamente 

gostariam de estar ali o tempo todo, mas poderiam contribuir ajudando a pensar o 

espaço, a pensar essas estratégias. E acho que dentro dessa vontade de ter um comitê 

ali de colaboração, surge a Residência. Mas eu acho que sempre foi muito complexo 

também lidar com essas pessoas estarem o tempo todo envolvidas, e o que que seriam 

essas vontades coletivas em um espaço, sabendo que as pessoas se envolviam 

pontualmente e muitas vezes saíam, porque é realmente muito trabalhoso pensar um 

espaço independente. Cansativo não só fisicamente, mas mentalmente, porque o tempo 

todo você tem que ficar lidando com essas dificuldades, com reelaborar estratégias. 

Porque tudo é muito experimental, você não tem uma equipe que está ali cem por cento, 

o tempo todo trabalhando para isso. E aí vinha muito dessa ativação de uma rede 

pessoal, e juntando grão e grão mesmo para tapar esses buracos que não só eram de 

pagar o espaço, mas da manutenção desse lugar. Então, algumas estratégias foram 

bem sucedidas. Acho que a primeira tentativa vem do financiamento coletivo. Eu não 

estava, eu entro após isso, mas de como você une essa classe que já se beneficiou 

muito desse espaço, para que ela colabore para que ele esteja ativo. Enfim, de estar 

relacionado com outros grupos e propor atividades a partir do que esses grupos pagam. 

Enfim, o Clínica como a gente ampliou, também veio de uma turma, criou-se duas e 

isso tinha um lugar ali. A Residência era outro lugar, o aluguel dos espaços era outro 

lugar, mas que no fim – de novo, volto para essa primeira fala –, as pessoas que 



207 
 

estavam ali muito envolvidas com o 397 não tinham condições também de bancar o 397, 

porque os aluguéis eram muito baixos, mas a gente não conseguia subir porque senão 

as pessoas não estariam ali; quem poderia pagar queria estar no centro. Então a gente 

sempre teve que lidar com essas equações muito desfavoráveis para a gente, e que 

isso é, acho, a grande causa de stress para muita gente de espaço independente. 

Chega um momento que é desesperador você ver que parece que nunca vai dar conta 

daquilo, nunca vai ser possível de fato efetivar uma linha ali dentro, que não seja só de 

apagar incêndio.  

 

[BM] Eu lembro que a gente ficava muito no como fechar a conta. Todas as nossas 

reuniões eram em torno de manutenção e na verdade não tinha muito tempo para 

discussão. 

 

[CL] Pensar o conteúdo mesmo, o conteúdo era sempre secundário. No momento que 

você tem todo mês essa iminência de tipo “a conta não fecha, a conta não fecha”, a 

gente não consegue fazer uma programação, porque você não tem dinheiro nem para 

pagar um aluguel, as contas básicas. 

 

[BM] Você começa no negativo todo mês. 

 

[CL] Como você vai pensar em programação, né? E a programação assim, por mais 

precária que ela seja, uma exposição, por mais precária que ela seja, tem um custo 

mínimo.  

 

[BM] Sim. 

 

[CL] Só o montador custa, só o transporte de obra custa, divulgação e tudo que vêm, 

uma abertura custa. E a conta nunca fechava porque a gente não tinha esse lugar de 

“vai comprar cerveja”, não tinha um distribuidor. Você vai comprar cerveja quase preço 

de mercado, e você ganhava um ou dois reais naquilo, sabe? Nem pagava de fato 

aquilo. Você vai passar no cartão, passa no crédito, recebe um mês depois; aí tem as 

taxas, quando você vai ver você pagou a cerveja, você quase serviu e deu para as 

pessoas, basicamente. Você só não deu porque não dava, mas existia todo esse lugar 

complexo de todas as tentativas pareciam frustradas e frustrantes para quem estava 

pensando isso. E com pouquíssima ajuda. Muitas pessoas querendo se envolver, mas 

a hora que entendiam o tamanho da treta, não bancavam. Então, a gente estava sempre 
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lidando com várias questões, de ordem pessoal, de ordem financeira, de manutenção, 

e o principal, o cerne da coisa que era a discussão, era muito secundária.  

 

[BM] Sim, isso é verdade. E um outro tema que eu acho muito também um ponto 

sensível dos espaços independentes, que é o objeto da minha pesquisa, é a 

manutenção de arquivo, de memória. Queria que você comentasse um pouco como que 

foi esse pensamento sobre a memória no galpão, como você sentia essa não 

organização do arquivo, mas essas coisas acontecendo e a gente correndo atrás. 

 

[CL] Eu acho que essa relação da organização sempre foi uma tentativa muito presente, 

uma vontade muito latente que isso acontecesse. Mas eu acho que a gente esbarra 

efetivamente nessa questão de equipe, porque está todo mundo fazendo tudo ao 

mesmo tempo e agora. Com pouco tempo para se fazer, a gente sempre se esbarrava 

nesse lugar de não conseguir realizar tudo de fato. Com estagiários que também 

estavam ali, às vezes a gente com pouco tempo de estar com eles e poder conduzir 

tudo isso. Lidar com o espaço independente eu acho que era lidar com um lugar muito 

potente de realização, mas com uma frustração latente também, acho que essas coisas 

andam muito juntas. E a gente pensou, acho que tivemos alguns momentos lugares de 

organizar esse Drive, que era uma coisa maluca, cada um que entrava tinha o seu 

método de organização. Eu acho que, agora volto para uma coisa importante que eu 

pensei agora, eu acho que não existia uma metodologia para isso. A gente nunca 

conseguiu sentar e definir uma metodologia, inclusive para passar para outra pessoa, 

porque eu acho que cada um da gestão tinha um pensamento diferente, uma forma 

diferente de trabalhar. E acho que isso também era um impeditivo, porque cada um via 

prioridade em uma coisa. E aí às vezes, muitas vezes, nada era efetivamente a 

prioridade. Então, cada um ali cuidando do seu “núcleo”, então eu acho que... Eu não 

sei nem se isso é só do 397, eu acho que a questão de pensar metodologias de registro 

de memória ainda é uma coisa muito precária no Brasil. E eu falo, assim, quando eu 

trabalhava em agência, isso também era a pior deficiência do espaço, porque estava 

todo mundo ali acelerado, trabalhando – a gente trabalha muito em um lugar de quase 

apagar fogo, apagar incêndio, a gente está todo dia muito atolado. Então, esse lugar é 

sempre o último. E lá, você tirou as fotos – ficava pensando na agência – você tirava as 

fotos do evento, mandava para o cliente, espalhava para a imprensa e depois aquilo se 

perdia e ninguém tinha o registro depois. Aí quando precisava era tipo assim, uma 

tristeza, uma lástima, porque perdeu-se ao vento e você vai no Google e dá um jeito de 

resgatar isso e trabalha com as possibilidades que tem. Porque eu acho que quando a 

gente trabalha tanto nessas iminências mais caóticas, de trabalhar com o que eu tenho 
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aqui e agora, o passado ele quase se perde. E eu acho que isso, inclusive – falando 

agora alto e elaborando –, eu acho que é uma própria constante de Brasil. Brasil já é 

um país que não preserva a sua memória por si só. Então, eu acho que isso já está 

meio arraigado em nós, de não trabalhar essas questões, de quase estar olhando 

sempre para frente. Eu acho que é por conta exatamente dessa precarização que a 

gente vive de país, uma precarização que a gente vive de mão de obra. A gente tem 

pouca especialização porque muitas vezes se pagava muito mal, então as pessoas 

preferem estar atuando em outros lugares do que estar trabalhando em preservação de 

memória, em arquivamento. Eu agora que estou em uma parte de pesquisa, estou 

percebendo isso. Você está pesquisando uma coisa e quer chorar, porque aquilo nem 

no Google existe. Aí você vai para um lugar de universidade, não tem, ninguém sabe, 

existe em algum lugar. Você vai ali tipo em uma Cinemateca, está às traças ali, você 

chora. Simplesmente ser pesquisador aqui é chorar, porque não existe esse lugar de 

um grande banco de dados. Então, eu enxergo que o 397 é tipo assim, a gente está 

colocando uma lupa em uma coisa que é macro de pensamento de Brasil. A gente tem 

estruturas muito falhas aqui, nesse sentido, 1) porque não existe um incentivo, 2) porque 

a remuneração é inexpressiva. E por mais que exista a vontade, você tem tantas outras 

coisas para lidar. Imagina um profissional que faz – acho que nem existe –, um 

profissional que só trabalha com arquivamento, memória e não está fazendo tantas 

outras mil coisas. Só alguém que trabalha em uma instituição que só faz isso, 

catalogação e preservação de memória. Fora isso, em outros espaços, acho que a 

pessoa que está ali fazendo tudo também. Eu, pensando agora e elaborando, acho que 

era só uma somatória do que é isso, é a nossa estrutura precária mesmo de pesquisa, 

de trabalhar com memória no país.  

 

[BM] Estrutura das nossas instituições culturais, que são recentes, são precárias. Gostei 

muito do que você falou, acho que são coisas que eu estava também pensando, do tipo: 

como é um reflexo nosso não encarar a memória, da gente não ter uma metodologia, 

não ser financiado para isso. 

 

[CL] A gente não está tendo projeto de financiamento de pesquisa, quem dirá de 

memória. Então eu acho que a gente tem um projeto de país, de fato, que não olha para 

a sua memória. Não olha porque não quer olhar, porque olhar para a memória significa 

evidenciar estruturas de poder que vêm desde, sei lá, a chegada dos portugueses aqui. 

A gente ainda vive processos de capitanias hereditárias no país. Elas só não são mais 

definidas assim, mas elas ainda existem – subjetivamente elas ainda existem. Então, 

essas estruturas ainda se impõem para que elas não sejam derrubadas, porque a partir 
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do momento que você trabalha a elaboração de trauma, que você trabalha a memória, 

você trabalha um outro projeto de país.  

 

[BM] Sim, você tem outras perspectivas, né? Você muda a chave de ação também.  

 

[CL] Sim.  

 

[BM] Muito bom. Mas eu fico muito feliz também, analisando o arquivo do Ateliê, em 

perceber que durante esses quase vinte anos foram muitas as tentativas de organizar a 

memória. Então, um espaço, sendo crítico, de ruptura, também queria olhar para a sua 

memória e preservar. E eu acho isso muito importante, um espaço de arte 

contemporânea que faz parte da história da arte do Brasil, arte mais recente, então 

também é um ponto positivo – mais um ponto positivo para o Ateliê. Queria te perguntar 

também nesse período que você esteve na gestão – a gente falou muito dos desafios e 

dessa frustração, mas o que te enche os olhos, o que você gostou muito de realizar lá 

que você falou “realmente, é para isso que eu estou aqui e vale a pena”?  

 

[CL] Bom, eu tenho pensado cada vez mais em processos formativos. Eu acho que a 

partir do momento que eu comecei a circular mais, eu tenho pensado que a precarização 

ela anda lado a lado com o Brasil. Não adianta você ser um artista que, sei lá, formou 

na melhor instituição ou na instituição mais qualquer, enfim, que também eu nem 

acredito que exista uma instituição qualquer, uma universidade qualquer, mas tida pelos 

“grandes meios” como não formadora de pensamento. Eu tenho pensado que a gente, 

enquanto processo educativo, também é muito falho. Brasil é um país muito novo, as 

estruturas são muito novas, a gente ainda tem conceitos muito importados de fora, 

metodologias e visões muito não nossas. E eu tenho entendido que o processo de 

educação também para um artista é muito falho. Ele muitas vezes nem te ensina a ser 

artista de fato, né? Então, eu tenho entendido que esses processos educativos, para 

mim, tem sido cada vez mais importantes, as trocas. Então, poder ter um Clínica Geral, 

poder ter um curso de acompanhamento, é uma parte que para mim é muito importante. 

Eu, infelizmente, esse semestre encerro minha participação no Clínica, porque eu 

preciso me dedicar agora à Bienal. Todo esse processo de telas tem me deixado muito 

exausta, então eu tive que abrir mão de alguma coisa, mas também acho que é um 

pause, depois eu tento voltar, isso para mim é muito importante, essa troca de 

informação. Então, eu acho que o Clínica para mim é uma coisa que sempre brilhou os 

olhos, de poder ver que eu fiquei um ano e meio no Clínica, de perceber... Não, agora 

no final vai fazer – encerro com dois anos. De pensar que, todo esse processo, eu vi 
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muitas pessoas com muita potência, se formando, pensando sobre o seu trabalho, 

passando em edital, estar em contato com outros lugares do mercado. Eu acho que a 

Residência também foi isso, um lugar muito importante também para troca e formação, 

e fomentar processos artísticos. Então, eu acho que essa parte de formação e de 

discussão que a gente tinha esses desejos dentro do 397, eles foram bem importantes, 

acho que era uma coisa que de fato sempre me brilhou o olho. Acho que hoje eu gosto 

mais de pensar nessa troca, até mesmo do que fazer uma exposição. Acho que a 

exposição é um projeto final, e que muitas vezes corrobora para que a gente só veja a 

arte a partir de objeto e não a partir de uma concessão de pensamento, então foram 

coisas que eu pude realizar. O Vozes Agudas, e ver aonde eles chegaram, e saber que 

fiz parte dessa construção, contribuição, e que hoje é um grupo ali independente, que 

está construindo o seu espaço dentro dessa lógica de arte, especialmente 

mercadológica também, porque a gente não pode negar esse espaço, né? Então eu 

acho que esses processos de discussão, de trabalho, de formação, são hoje coisas que 

eu aprendi a valorizar muito. E fico feliz de poder ter realizado isso dentro do 397, de 

saber que a segunda Residência, que começa ali com uma potência e depois gera uma 

frustração, e como tive que rever todo o programa para o digital e foi o momento de fato 

que eu, não só como gestora, mas como curadora, segurei uma bronca gigantesca ali, 

de repensar, de estimular os artistas, de pensar programa, discussão. Então, acho que 

isso para mim, hoje em dia, é o que eu tenho um orgulho de ter podido participar e 

realizar dentro do espaço, e que cada vez mais eu acredito. Por isso que eu acho que 

ter esses espaços independentes – independente do que ele signifique, que essa 

palavra independente signifique – ele é muito importante. Eu tenho discutido muito, 

pensando muito isso, e que isso está muito em alta agora, só olhar para o mercado. 

Então, está todo mundo querendo entrar para o mercado, o mercado absorvendo uma 

juventude, uma diversidade, mas sem ter o foco em uma formação de pensamento. 

Alguns muito mais explícitos, que é o objeto em si mesmo, sem saber que o objeto se 

esgota, ele tem um tempo. Se você não constrói uma crescente para isso, que é uma 

formação de pensamento para qual é o salto desse objeto, a discussão que esse objeto 

propõe, a gente está fadado a ter ciclos ali de tipo, sei lá, dois anos é uma coisa, dois 

anos é outra coisa, dois anos é outra coisa, sempre pautado por instituição ou por 

mercado. Então, acho que pensar esse caminho do meio, esse entre uma coisa e outra, 

para mim é uma coisa muito importante, e que tem sido cada vez mais. E que eu acho 

que o 397, eu pude cumprir isso lá, eu pude colaborar para esse lugar de formação 

também.  

 

[BM] Que incrível! Gostei muito.  
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[CL] Eu acho que, basicamente, é isso mesmo, entender potências e frustrações que 

esse espaço nos coloca diariamente e a tentativa de um caminho do meio, de um 

equilíbrio. E que eu acho que muitas vezes a gente tende a ir só para um lado, e que de 

fato é o lado da frustração, que é o lado que chega um momento que você não dá mais 

conta – mentalmente falando, porque é um desgaste assim, gigantesco, se dedicar tanto 

a um lugar e não ver ele atingir a sua potência ao máximo. Para mim, eu terminei muito 

reflexiva sobre isso, com a minha saída. Eu acho que a gente se culpa o tempo todo, de 

não conseguir realizar isso, mas vamos fazer as pazes com isso porque a gente vive na 

iminência né, a iminência de trabalhar com a frustração o tempo todo.  

 

[BM] E sempre muito precário, né? 

 

[CL] Muito. E hoje em dia, eu orbitando em outros lugares, as precarizações elas são 

assim, né? O mercado também é muito novo, estabelecido de uma forma muito voraz, 

um capitalismo muito ali e, por isso que eu falo, acaba perdendo-se um lado. Poucos 

espaços que, enfim, dão suporte para um artista, e suporte de todos os jeitos ali. Então, 

tenho pensado muito nisso, como a gente tira o foco só do objeto e pensa a cultura de 

modo geral. Mas enfim, eu acho que é pensar essas relações de como até essas 

instituições e mercados entendem o lugar de um espaço independente como um lugar 

que trabalha para eles também, quando é um espaço que eles não ocupam. Então, é 

sempre essa equação muito difícil de resolver, mas que também te dá um gás para 

seguir combatendo. Penso muito nesse lugar e acho que o 397 tem o seu lugar de 

contribuição para isso, com certeza. E tenho certeza também que no momento que for 

possível voltar com espaço físico, ele retoma esse espaço, esse lugar de, de novo, estar 

ali sendo crítico a tudo isso.  

 

[BM] Sim, espero. Tomara que seja em breve.  

 

[CL] Eu torço muito para isso, assim, embora não esteja mais efetivamente ali, mas eu 

acho que um espaço que foi tão importante para mim, para minha formação, que me 

acolheu no momento que ninguém estava ali dando muita bola para isso. Então, acho 

que sempre tem esse lugar de muita torcida mesmo para que ele retome com a sua 

força para frente.   
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Anexo 2 – Entrevista com o artista Marcelo Amorim 

26 de junho de 2020 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Para começar, eu queria que você me contasse como você se 

aproxima do Ateliê397 e suas principais preocupações como gestor e artista do espaço. 

 

[MARCELO AMORIM] Mais ou menos em 2008, se eu não me engano, fui participar do 

Salão MARP de Ribeirão Preto e a gente pediu uma carona para a Silvia Jábali que é 

de Ribeirão Preto, mora em São Paulo há muitos anos e também passou nesse Salão, 

ou ia para Ribeirão, alguma coisa assim. A Silvia é uma pessoa muito querida em 

Ribeirão Preto, ela é filha do falecido prefeito de lá, a mãe dela é muito atuante na 

cidade, as pessoas amam ela, a família dela, é impressionante. E aí eu conheci a Silvia 

que na verdade é uma das fundadoras do Ateliê397 junto com o Raphael Campos 

Rocha e a Bruna Costa que eu não cheguei a conhecer pessoalmente. A gente começou 

a falar sobre o 397 e eu estava começando a atuar no circuito como artista, tinha 

passado no Centro Cultural São Paulo, feito uma exposição lá individual, naquela coisa 

de programa de exposições, e acho que a princípio a gente combinou de fazer uma 

exposição lá no 397. Era para ser uma exposição com três pessoas, no fim ficou eu e a 

Sofia Borges, que eu também conheci pessoalmente nessa viagem para Ribeirão Preto, 

porque a Sofia também é de lá. E aí deu certo, a gente fez essa exposição, eu e Sofia, 

a gente também fez um debate e fez uma festa, uma coisa assim ao redor dessa 

exposição. E aquilo me deixou muito animado, porque era um lugar muito vivo, quer 

dizer, você ter essa agilidade para poder fazer a exposição, o debate, uma festa, 

encontrar com as pessoas, tudo aquilo, foi muito diferente da experiência que eu tive lá 

no Centro Cultural São Paulo, que foi ótima, mas assim muito fria. E aquilo me animou 

e também porque eu tinha saído do Paço das Artes, trabalhava lá no editorial durante 

muitos anos, nos bastidores de uma instituição e você sai com algum conhecimento de 

como gerir ou como pensar a programação, como fazer um certo design gráfico, de 

publicação. Lá no Paço era um espaço muito grande, aconteciam muitas exposições 

simultaneamente. Então, em pouco tempo, eu participei e fiz muitas publicações. Tudo 

que envolvia a parte gráfica, era no meu núcleo que saia. Então o convite, o site, o folder 

e o livro, a organização do livro, tudo aquilo estava ali no meu escopo, no meu campo. 

E eu fiquei com vontade de aplicar um pouco aquilo, parecia que era um conhecimento 

que eu tinha que ia ficar sem uso e eu imaginei que se eu me juntasse com a Silvia, ia 

ser bom porque essa coisa do espaço tem sempre gente saindo, tem sempre altos e 

baixos e ela estava em um momento em que a coisa estava meio sem vida, tinha um 
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artista que estava saindo, que era o Marcelo Comparini, que tinha feito o site. E isso tem 

que pensar também, que naquele tempo você fazer um site, fazer uma foto, um vídeo 

era tudo muito mais difícil do que é hoje, que você bate ali no celular e já está tudo 

pronto. Acho que o Marcelo Comparini tinha ajudado numa espécie de organização 

desse site, na produção de algumas exposições, aí já estava cansado e saindo e eu 

meio que me ofereci, me dispus e nesse ano que foi 2009 que eu de fato entrei na 

gestão, aí a gente implementou uma série de coisas. Por exemplo, uma identidade 

visual nova, uma programação de videoarte, a coisa das festas começarem a acontecer 

com mais periodicidade. O Sessão Corredor acontece exatamente assim, quer dizer, a 

gente não tinha nem um projetor de vídeo, aí a gente pediu apoio para uma empresa 

que é a do Paulinho, que é a Fuji Áudio. Ele ia lá, levava o projetor, a gente montava, 

passava o negócio, no dia seguinte ele ia lá, buscava o projetor e a gente colocava o 

logo dele no início da sessão. Paulinho é incrível porque é tipo o montador de vídeo das 

artes, tinha trabalhado lá no Paço que fazia muita arte e tecnologia. Então é assim, 

sempre assim, nessas articulações, nas costuras para conseguir viabilizar as coisas e 

especialmente a coisa do vídeo, a gente sentia que precisava ter um ganho de uma 

festa, de uma coisa, porque ninguém ia se deslocar para ver videoarte e só. Então tinha 

essa coisa de a pessoa vir até o Ateliê, ver o negócio, a gente desmontava tudo, tinha 

um barzinho, no começo não tinha nem uma caixa de som direito também. Eu encontrei 

uma que tinha lá, ligava no PC, eu ia lá e dava play numa playlist, ia pra trás do bar, 

vendia, dava troco. Era uma coisa assim. Aos poucos fomos dividindo as tarefas. A 

gente começou a chamar DJs, mas eles vinham desse jeito, sem equipamento, sem 

cachê, sem nada. Mas foi ganhando uma cultura de noite, de lugar de encontro. Esse 

ano foi assim, eu comecei também a manter relações de assessoria de imprensa. Então 

eu peguei um mailing que eu tinha, eu entendi como funcionava o diálogo com o Canal 

Contemporâneo, que na época era muito forte nas redes sociais, no Facebook, então 

fomos criando um ritmo de postar e a coisa começou a aparecer mais. Porque esse 

momento foi de transição. Um pouco antes, você dependia muito do jornal para qualquer 

iniciativa de arte aparecer. Você tinha que aparecer na Folha, e eventualmente o 397 

aparecia mesmo na Folha. Na lista dos dez mais da semana, eles eram simpáticos em 

relação ao 397. Mas isso é pouco. Então, quando começou a ter autonomia através das 

redes sociais, a gente se jogou. Eu fotografava com uma câmera, levava para o 

computador, tratava, postava e tentava fazer isso o mais rápido possível para ter um 

pouco esse quente. Também era mais difícil do que hoje que você bate a foto no celular. 

Tinha muito um trabalho, isso que eu quero dizer, de conseguir irradiar o que acontecia 

lá através desses canais que a gente tinha que era de graça que era o Facebook. Mas 

aí começou a aparecer no Canal [Contemporâneo], aparecer nas coisas e, nesse anos, 
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parece que deu uma reavivada a programação com mais ritmo. Todo mês tinha coisa, 

tinha o Sessão Corredor que acontecia entre uma coisa e outra. Você tinha mais 

oportunidade para chamar as pessoas, foi ficando mais vivo. Eu me lembro que a última 

exposição antes de eu entrar lá era de um pessoal de Recife, algo assim, e eu me lembro 

que não foi ninguém. Foram pouquíssimas pessoas. E estava eu lá que não conhecia 

direito, também os artistas eram de fora, aquela coisa. Então até acontecer das pessoas 

realmente irem, frequentarem, saberem que dava para ir, alguma coisa assim, foi um 

trabalho. Mas aconteceu. No final de 2009, a Silvia já estava muito cansada e às vezes 

eu penso que isso também foi o trabalho. Acho que também tem uma coisa que lá no 

começo, 2003 até sei lá, o Raphael é uma pessoa que escrevia uns e-mails muito 

espirituosos, ele era o artista do lugar, mais visível, talvez. E ele tinha um tom muito 

irônico e a imagem e a voz do Raphael ficou muito marcada, mas ele ficou muito pouco. 

Ele saiu muito rápido. Quem ficou esse tempo todo foi a Silvia Jábali, com pessoas 

entrando e saindo. Teve muito entra e sai, na verdade, e às vezes de pessoas que não 

estavam necessariamente na gestão, que só estavam alugando uma sala, que tinham 

menos compromisso com o espaço e sua programação. E essa primeira época, 

inclusive, o que acontecia era só nesse corredor, com trabalhos site specific. Tinham os 

ateliês, que eram ateliês mesmo, e o que acontecia era que tinha aquele espaço muito 

estranho ali [o corredor], e aí eram trabalhos eram pensados para acontecer ali, não 

tinha luz. Tinha que ser sábado de dia, então a abertura e aí o artista trazia lá uns 

engradadinhos de cerveja, e era isso. Então eu comecei a criar umas estruturinhas ali, 

coisa da cerveja mesmo: a cerveja sempre acabava, aí todo mundo fazia vaquinha, aí 

saia correndo e comprava mais. Eu falei assim, gente, depois de muitas tentativas, o 

mais democráticos é vender a cerveja por um preço barato. Aí o artista não tinha que 

pagar pela cerveja, nem eu tinha que pagar pela cerveja. Olha que bom. Aí a gente se 

dispunha a trabalhar no bar, então você ganha de presente um trabalho. 

 

[BM] O bar dava algum dinheiro para o espaço? 

 

[MA] Nunca, impressionante. Mas também por causa disso. A gente não podia fazer um 

preço alto. Então se você fosse ver, quando você vai no barzinho, a long neck custa dez 

reais, porque tem que pagar o cara que está no bar. E lá a gente vendia quase a preço 

de custo no começo. Era uma coisa assim. Então o que eu quero dizer é que, de alguma 

maneira, às vezes, acho que o fato de eu ter entrado e ter criado essas tentativas ali de 

deixar o espaço mais sustentável, ou não sei, organizar algumas coisas, no fim, teve 

um ganho de trabalho, digamos assim, que a Silvia já estava cansada porque ela já 

estava levando há muitos anos e a coisa foi ficando mais difícil. Porque uma coisa é 
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você ter seu ateliê e de vez em quando alguém faz uma coisa e deu deu. A outra é 

quando você começa a ter demandas de divulgação, de público, de abrir a porta, de 

comprar e organizar a cerveja, a faxina, você ganha trabalho, na verdade. A minha 

visão, apesar da Silvia nunca ter falado, eu acho que foi isso que deu. Aí ela foi embora 

no final do ano, só que eu estava ainda super animado. Porque as coisas estavam tendo 

uma resposta e, mais ou menos esse ano também, eu conheci melhor ou conheci 

finalmente, a Thais Rivitti, a Mariana Trevas e a Carolina Soares. E, de alguma maneira, 

nós quatro trabalhávamos ou tínhamos trabalhado em instituições de São Paulo, no 

MAM, na Pina, no Paço das Artes, e muito nesse lugar do editorial. E a gente chorava 

as pitangas juntos no bar. A gente falava que era uma treta trabalhar em uma instituição, 

enfim, aquela coisa. Quando você vê do lado de dentro, as coisas acontecendo e você 

ter um monte de ideias e ninguém deixa você fazer as coisas, enfim, tem uma 

burocracia, e uma coisa meio show business. Quem está na direção é uma 

personalidade e aí os desejos dela às vezes se sobrepõem a uma coisa até irracional, 

então você não entende muito bem o porquê que você está trabalhando. Você faz coisas 

que parecem pouco sensatas porque as pessoas querem, tem muito isso. A gente 

dividia muito essas angústias da instituição. Tinha até uma piada que era mulher de 

museu e homem de museu. Você acaba virando mulher de museu, você vai virando 

parte do mobiliário ali. E aí a gente tinha ainda um pouco essa ambição de fazer nossos 

projetos, fazer as coisas do jeito que a gente queria, ter uma coisa mais não sei se 

autoral, mas enfim, botar em prática nossos desejos, o que a gente achava que podia 

mudar e também a coisa do Ateliê ser um lugar muito querido que a gente não queria 

que acabasse. E que estava sempre em vias de acabar, aquela coisa. Então, em 2010, 

a gente fez um pouco essa proposta para a Silvia, para a gente continuar. Ela pensou 

muito. Ela também não aceitou de cara. Ficou muito em dúvida se era melhor ou pior, 

mas no fim ela deixou o espaço lá pra gente continuar e aí a gente começou uma outra 

gestão que eram os quatro sócios e aí começou a ter toda uma outra preocupação de 

como dividir o trabalho, de como cada um tinha um perfil, um pouquinho diferente um 

do outro. Um tinha um pouco mais de dinheiro, outro tinha um pouco mais de experiência 

para trabalhar, outro tinha um pouco mais de tempo, outro não tinha. Tivemos que nos 

adaptar. Essa ideia de que você vai conseguir dividir tudo igualzinho e tal não funciona. 

Então aí a gente entrou com várias outras atividades e coisas. Por exemplo, já 

estávamos muito empenhados em tentar fazer isso ficar mais sustentável. Acho que foi 

esse ano que a gente ganhou um ou dois editais de livros e aí fizemos livros. Aí a gente 

fez o primeiro Colônia de Férias, não sei, que também foi muito cansativo. A gente tinha 

receio de que as pessoas não aderissem e inventou um monte de coisas. Aquilo era tipo 

uma residência, mas na época a gente não usava esse nome, mas de fato funcionava 
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assim. Só que era tudo muito ágil. Nesse primeiro momento, tinha exposições 

relâmpago todos os dias, sei que culminou a gente levando a turma para para JAMAC, 

tipo você tem ideia do que é levar dez pessoas para o Jardim Miriam? O povo se perdeu. 

Meu Deus, que cansaço. Aí tinha sessão de vídeo toda noite, tinha crítico, tinha fala de 

todo mundo. As pessoas, acho que elas talvez gostavam da experiência pelo cansaço, 

sabe? E então teve a implementação de muita coisa e muita coisa trabalhosa. Aí 

algumas exposições também já eram de olhar para outros lugares do Brasil, isso virou 

também um plano. A coisa da performance também e da festa, tudo meio junto. E tinha 

esse outro programa que eu fazia que chamava Eveinto, também era um lugar que a 

gente recebia muitos jovens artistas, especialmente o pessoal da Belas Artes, virou 

nosso público de alguma maneira. 

 

[BM] O Escobar falou bastante disso na conversa que eu tive com ele. Como colegas 

da Belas Artes também tiveram esse espaço de acolhimento do Ateliê, para poderem 

divulgar, frequentar. 

 

[MA] Isso foi muito consciente da nossa parte. Porque a Thais deu aula lá e eu tinha 

feito a curadoria da Mostra de Arte da Juventude e, sem saber, a gente aprovou 90% 

dos alunos da Belas Artes naquela vez. Eu conheci eles, fiquei lá, morei com eles lá em 

Ribeirão, aquelas coisas. E aí a gente tinha pensado muito nisso. Como na época tinha 

uma visão muito elitista de que só valiam os cursos da FAAP ou da USP e esses cursos, 

na verdade, você precisava ou ter dinheiro para pagar uma supermensalidade da FAAP, 

ou ter dinheiro para poder cursar de dia na USP, passar no vestibular, tem tudo isso. E 

a Belas Artes, na época, tinha uma mensalidade barata e ela conseguia acolher um 

certo tipo de classe média, que na verdade não era esse público de sempre, zona oeste, 

intelectual, aquela coisa. Era mais diverso. E a gente também simpatizou, ficou amigo 

mesmo desses meninos e tal e foi abrindo espaço para eles, desde mostrarem o 

trabalho até estarem lá. Eu me lembro que a Isa Rjeille que era também assistente da 

Thais e também era da Belas Artes ela falava um pouco de como a Belas Artes não 

tinha muito espaço, não tinha uma galeria para usar e testar coisas e que de alguma 

maneira o 397 virou um pouco essa extensão ali deles, para eles se encontrarem, 

testarem coisas, pensarem coisas, ou não fazerem nada também, só ficarem ali 

sentados tomando cerveja. Mas esse ano eu acho que foi quando foi ganhando mais a 

cara dessa gestão que fica até minha saída, digamos, eu acho. E lá naquele espaço e 

tal. Mas aos poucos foram saindo essas sócias que estavam com a gente. Então a 

primeira foi a Carol. Ela chegou a fazer, ela não é nascida em Fortaleza, mas ela viveu 

muito, lá, então a primeira exposição foi de Recife, a segunda foi do Ceará, de Fortaleza, 



218 
 

se chamada A 4 graus do Equador. Exposição linda, super legal. Tinha um trampolim 

que ficava no alto do corredor. Era superbonita. Depois dessa ela sai. A Mariana Trevas 

ainda fica bastante tempo e ajuda a reformular o Surpraise. Porque o primeiro também 

foi em 2010 e ela era tipo um mata-mata. Você tinha um tanto de dinheiro possível ali, 

restrito. Cada obra custava cem reais e aquilo foi para cuidar de um telhado que era do 

espaço expositivo, vendeu tudo. Mas, no fim, a gente viu que foi um caos. E o dinheiro 

era pouco, aí a gente adotou a versão de silent auction, leilão de parede, incrementando 

com a Glamour [Garcia]. Mas aí esse primeiro também que foi muito uma coisa da Mari. 

Ela falou “vamos fazer de novo, mas como um leilão de parede”. Também foi um caos. 

Mas um caos! Por exemplo, a gente não tinha máquina para passar o cartão, aí passou 

no cartão do cara que fazia o bar, aí de repente entrou sei lá 10, 20 mil reais na conta 

dele. E ele ficou grilado, porque ele tinha que justificar aquilo. Aí as pessoas queriam 

levar os trabalhos imediatamente, mas não tinha como embalar. E aí enfim foi um caos. 

Para a outra edição, a Mari e o Pedro ajustaram tudo e aí virou um relógio. A coisa era 

sofrida, mas tinha uma estação de embalagem, um cartão que você entregava para não 

sei quem, tinha todo um sistema, uma máquina que tinha que acontecer inclusive para 

a gente [a equipe] saber quais eram os trabalhos e ninguém mais saber quais eram os 

trabalhos. E identificar qual trabalho foi vendido, para quem e por quanto dinheiro. Então 

todas as coisas lá no 397 eram muito trabalhosas e tinha muito uma dimensão 

performática, de ação. Eu via muito como um trabalho de arte que era relacional, que 

visava um pouco essa criação de comunidade, eu via muito o que eu chamava de arenas 

e premissas. A gente criava arenas e criava regras para as coisas acontecerem. E tinha 

uma emergência de coisas que poderiam vir a acontecer. Sim ou não. E que a gente 

não controlava completamente. Se a gente queria fazer uma discussão, a gente não 

impunha essa discussão, a gente fazia essa circunstância e fazia com que as pessoas 

concluíssem aquilo, sim ou não, e debatessem aquilo entre elas, ou não. Às vezes 

acontecia muito bem, às vezes não, mas na maior parte do tempo as pessoas não 

percebiam que a gente fazia uma coisa tão pensada, parecia um grande caos. Muita 

gente falava que não conseguia identificar se tinha ido numa exposição ou em outra, 

numa festa ou em outra, na memória delas. Para elas, era um contínuo. Elas iam ao 

397. Sabiam que iam chegar lá e estaria rolando alguma coisa e iam ter pessoas 

conhecidas para elas conversarem e elas iam ficar ali. Era muito isso para elas, um lugar 

de estar. E isso é uma coisa que dá trabalho. Você manter um lugar aberto para as 

pessoas, um lugar de estar. Mas, para mim, era muito importante. Às vezes eu via isso 

acontecendo bem-sucedidamente, por exemplo, quando a gente fez a Michê. Ela tinha 

vários questionamentos. Tinha um que era que uns anos atrás, tinha começado e ter 

muita loja de múltiplo e aí a gente ficava se questionando se aquilo era uma diluição do 
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trabalho. A gente brincava que parecia lojinha de museu. E se a gente fizesse uma 

lojinha de museu que se chama Michê? Porque o artista também é um cara que sempre 

tem que dar uma aula, fazer um design gráfico, fazer um day job para conseguir ser 

artista, a gente poderia falar dessa precarização do trabalho artista também. Ele sempre 

precisa fazer um michê para poder ganhar a vida. E aí a gente fez também uma coisa 

exaustiva, que tinha festa, jantar, debate, projeto de filme, etc. Nossa, enorme. Mas eu 

me lembro de chamar esses jovens artistas para nos ajudar a fazer um mural do corredor 

e aí perceber que enquanto eles estavam lá, tomando cerveja, ajudando a fazer o lambe, 

eles estavam discutindo todas essas questões que a gente estava falando. Então, de 

um jeito transversal, isso que a gente estava querendo propor acontecia, e eles se 

conscientizavam, e aquilo ia acontecendo. Não era um sentado numa mesa falando 

“olha, vocês têm que pensar”. Elas iam concluindo por si mesmas. E acho que isso foi 

também um tipo de formação para muitas pessoas. Ir para lá, colar, ajudar a fazer uma 

coisa, também tinha essa brincadeira: “você não podia passar na porta do 397 que a 

gente já punha você pra trabalhar”. Teve uma vez que Gilson Vilela entrou para usar o 

banheiro e terminou montando uma exposição. Ele mesmo falou “poxa, vim aqui para 

usar o banheiro e tô aqui na escada”. Mas era um jeito também dessas pessoas fluirem 

muito bem. E aí acontecia uma troca. Desse jeito. E acho que, com o tempo, a gente foi 

ficando, tendo momentos que tinha mais dinheiro e menos dinheiro. Quando tinha mais, 

as coisas eram mais formalizadas. Em 2015, foi um ano com muitos Proacs, então foi 

muito puxado. Na verdade, esse dinheiro de edital nunca é o suficiente e ele meio que 

paga para produzir uma coisa, mas não paga muito as pessoas e nem o espaço. Mas 

ali a gente teve que se manter no plano. Então a gente fez alguns projetos e aí tinha 

que entregar aqueles projetos minimamente. Então ficou mais formal aquele ano. Mas 

uns dois anos antes, não sei, a gente planejou alguma coisa e aí não tinha o dinheiro e 

aí a gente fez de outro jeito. Isso também era interessante. Você fica numa negociação 

entre a liberdade de fazer e a falta de liberdade que a falta de dinheiro também te dá. 

Não adianta você ser livre e não ter dinheiro para fazer nada. Você ser livre para ser 

pobre. Você não consegue fazer muita coisa. Tinha sempre essa negociação. Eu acho 

que a ideia de intervenção no circuito era muito cara pra gente. A gente gostava muito 

dessa visão. De perceber algo, e aí você precisa ter uma certa agilidade. Você precisa 

perceber o que está acontecendo, e aí criar essa interlocução em resposta a isso. E é 

claro que o sistema todo se reacomoda muito rapidamente. Captura tudo muito 

rapidamente e tal. Mas era uma coisa que dava muito prazer perceber que o trabalho 

funcionava, ele chacoalhava um pouco as coisas. Mas é constante. Tem que ser 

constante. É uma reinvenção constante que você precisa para isso dar certo, digamos. 

E, no fim, eu acho que a gente foi se acomodando num lugar um pouco mais 
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institucional, ou seja, menos de intervenção e mais de simplesmente tentar promover 

uma programação um pouco diferente, um pouco no dissenso, ali e tal, mas tinha menos 

essa pegada mais punk, não sei se é punk a palavra. Era mais irônico, mais artístico 

nesse sentido, mais de intervenção, mais performático. Depois eu acho que a gente foi 

se colocando num lugar que podia ser mais percebido como institucional apesar de toda 

a precariedade. É que na verdade, no Brasil, as instituições são tão precárias quanto.  

 

[BM] E você sai em 2015? É isso? 

 

[MA] Acho que saio bem no comecinho de 2016, porque o último compromisso que eu 

coloquei para mim mesmo foi entregar o livro 2010-2015. E aí ele ficou pronto no último 

momento. Inclusive, para fazer a prestação de contas, a gente mandou um boneco e 

disse “confia que está na gráfica”. Mas não estava. Estava ali. Eu lembro de estar na 

praia, sei lá, em janeiro, e o cara da gráfica me ligando. Falando a capa é assim ou 

assado? Não sei. Então foi no começo de 2016. Acho que a gente faz uma festa de 

lançamento disso e é minha última participação. 

 

[BM] Você sai por um cansaço? Buscar outras coisas? Você ficou uns sete anos. É 

bastante tempo. 

 

[MA] É começo de 2009 até o começo de 2016, eu acho. Também é tudo meio confuso. 

 

[BM] A gente nunca sabe como entra, quando entra, como sai e quando. 

 

[MA] De repente, você é gestão. Mas foi um cansaço mesmo e acho que no final, no 

meio de 2015, a gente estava pensando em alternativas para manter o espaço. 

Reuniões muito longas, e parecia, para mim, aquele brinquedo do pequeno engenheiro 

que você ia construindo um bloquinho aí alguém falava “ah, mas eu tive uma ideia, e se 

a gente tirar esse bloquinho de baixo?” aí, pluft, caía tudo. Aí ia lá e montava um 

bloquinho parecido com o que você já tinha montado, entendeu? Nunca iam para frente 

as discussões naquele momento. Estava tudo um pouco confuso. Nesse momento, o 

que eu estava propondo era a gente focar muito em cursos e residências. 

Eventualmente alugar um espaço que estava vago ali do lado, porque o espaço físico 

do 397, a gente tinha muito amor por ele, mas ele era muito difícil. A gente era obrigado 

num evento a montar e desmontar sucessivamente no mesmo dia as coisas, para ter 

uso. Se você ia fazer um debate e uma exposição, você tinha que decidir se tinha 

exposição ou debate. Às vezes, acontecia da gente desmontar a exposição para ter a 



221 
 

festa e depois montar e exposição de novo. E aí desmontar para fazer um debate ou 

um streaming, e aí enfim. Se a gente alugasse um espaço ao lado, a gente poderia ter 

os cursos lá, mas aí isso ia aumentar o custo. Aí tem que puxar mais para poder pagar 

e tal. Essa coisa nunca fechava ali nas discussões. Mas eu lembro até que a Juliana 

Rego tinha passado, ou trabalhado, no Parque Lage, e ela voltou com uma cronologia, 

com muita informação em relação ao que foi o Parque Lage e aquilo estava me 

animando muito como um lugar onde a gente pudesse acolher tanto os artistas já em 

meio de carreira, digamos assim, que ficam meio sem visibilidade e sem trabalho e tal. 

E poderiam dar aulas. Tanto jovens artistas que precisam ter uma troca para poder 

começar, para poder entender o próprio trabalho. Eu achava aquilo uma boa solução 

naquele momento. De ter muitas aulas acontecendo ao mesmo tempo e também, assim, 

como se a hora do café, a hora do recreio, pudesse ser esse lugar de socialização que 

o ateliê era e se propunha a ser. E também era um lugar de troca de conhecimento, 

como eu estava falando. Então isso ia fazer com que a gente não tivesse tantas 

exposições, ou coisas que eram tão clássicas da programação do 397, mas de alguma 

maneira, ia ter um dinheiro mais regular. Porque essa coisa de você correr atrás, fazer 

o projeto, aí faz a exposição, aí acaba, você volta à estaca zero, não sobra dinheiro. 

Você não consegue ao mesmo tempo criar o projeto do próximo ano. 

 

[BM] E corre o risco de não ser contemplado, né? Você perde reuniões e vontades são 

escritas ali e não é concretizado. Não rola, o dinheiro não vem. 

 

[MA] Quantas vezes isso não aconteceu? Nossa, correr. Digo correr literalmente na 

Fradique [Coutinho] para chegar até os Correios e entregar um projeto. Ou a Thais pegar 

o carro e ir no correio do aeroporto, sei lá, do Morumbi, que vai até dez da noite e 

encontrar lá na fila outros artistas também. Todo mundo querendo mandar, e não passar 

e tal. Então, no fim, eu acho que eu estava pensando mais para esse caminho, mas a 

gente não entrou em acordo. Ninguém queria. E eu já estava dando aula no Hermes já 

há muitos anos. Estava na gestão do Fonte que era meu ateliê. Eu não conseguia ir ao 

meu ateliê. Eu tinha o meu ateliê e eu só ia lá na quarta-feira, porque eu tinha que estar 

todos os dias no 397. Aquilo estava me angustiando porque eu, obviamente, não estava 

conseguindo fazer meu trabalho de artista ou outros trabalhos de artista que eu queria 

fazer, porque também achava que o 397 era um trabalho de artista meu. Estava muito 

cansado, como te falei, foi muito cansativo, e eu fiquei por muito tempo inclusive com 

fobia de gestão coletiva, reunião. Então teve isso. E teve muitos momentos também de 

gestão, como eu estava falando. Lá pelo final eu e a Thais acho que teve um momento 

que foi bom, porque foi muito mais prático. A gente começou a dividir as coisas, os 
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projetos, e as coisas andaram muito mais do que quando tinha quatro pessoas. E 

imagina, duas votam sim e duas não. O que que faz? Quem é o voto de minerva. E aí o 

fato de que no começo a gente assinava como coordenadores, todos nós. Aí teve um 

momento que a gente não assinava nada. Não tinha curadoria de fulano. Era tudo na 

conta do 397. Mas, para esse final, a gente começa a dividir os projetos, assinar os 

projetos e se colocar como direção. Tinha direção, tinham os assistentes, os 

colaboradores de fora. Ficou um pouco mais claro naquele momento. Acho que foi mais 

ágil. Porque, às vezes, é melhor você ter claro ali uma hierarquiazinha. Você cuida do 

bar. Eu cuido da papelada. Mas nunca teve gente o suficiente ou qualificada o suficiente, 

enfim. Nunca foi o suficiente. Mesmo quando tinha muita gente lá dentro. Em alguns 

momentos, a gente tinha quatro assistentes, é uma loucura, né? Eu acho que eu tinha 

muito esse papel de apaziguar e de deixar as pessoas todas felizes. Tentar entender. 

Porque assim é um papel muito invisível, mas que se você não faz, todo mundo briga. 

Eu lembro muito de que quando eu saí, a Thais falou “Marcelo, um brigou com outro, 

outro se apaixonou por outro. Um pediu para o outro ser demitido”. Então, realmente, é 

algo a ser administrado. Tem que ficar ali o tempo todo, mantendo.  

 

[BM] Pensando em tudo isso que você me contou sobre a sua longa passagem pelo 

Ateliê, dos projetos, queria que você me falasse um pouco como você pensava a 

organização e documentação desses materiais. Tanto da parte gráfica e também como 

vocês pensavam na documentação de exposição e processos. Por exemplo, as pessoas 

iam para o Michê, conversavam, isso era uma troca. Qual era a preocupação com a 

memória? Sei também que você participou da migração do site para o novo formato que 

ele tem. O livro também conta a história do Ateliê. Essas preocupações com o arquivo 

como eram? 

 

[MA] É um trabalho de Sísifo, na verdade. Você não consegue dar conta e ninguém 

consegue. Lá pelas tantas, eu comecei a pensar que quando você tem projetos pontuais 

e que vão salvando algumas coisas pelo menos já é de grande ajuda. Vamos supor, 

esse primeiro projeto, que chama Espaços Independentes, e é um livro. A gente fez 

uma conversa com os gestores da outra gestão, gravou, editou e colocou ali uma linha 

do tempo do que era até então. Foi um jeito de a gente falar “bom, pelo menos fica 

registrado aqui que essa história foi assim e passou desse jeito”. É o suficiente? Não, 

mas pelo menos fica alguma coisa registrada. Então pedi para eles contarem e tal, acho 

que essa história oral me interessava muito, esses causos, essa coisa e um jeito de 

registrar isso é a entrevista, para mim. A outra é, realmente, o computador, a pasta, eu 

tinha lá o meu jeito de separar as coisas, especialmente esses produtos: convites, as 
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coisas, então eu tentava no final fazer uma pasta jogando fora as coisas que ficaram no 

meio do caminho do processo, aí botar os convites e as coisas para guardar. Tinha 

também uma pretensão, eu né, de depois fazer uma mostra só dos cartazes que a gente 

fazia, que aquilo também acaba dando um registro de época e tal, mas também sei lá. 

 

[BM] Isso era uma organização sua ou era uma metodologia de trabalho compartilhada? 

 

[MA] Muito pouco. Às vezes era minha e da pessoa que trabalhava comigo no design. 

Tinha um assistente. O site também eu tinha na época um amigo que fazia sites que era 

o Roberto, aí ele também fez, não me lembro se foi uma parceria, se a gente pagou tudo 

e tal, mas aí ele fez um site que tinha um pouco mais de tecnologia que a gente 

conseguia postar como um wordpress. Antes a gente fazia no Dream River? Então era 

na unha. Era como se você fizesse tudo no html. Então qualquer atualização do site era 

isso, a gente tinha que ir lá abrir a home, construir tudo, colocar de novo no site, era 

uma coisa. E aí pegar tudo isso que o Marcelo Comparini tinha feito, migrar, manter. 

Não era f***-se, vamos começar de novo. Não. Cadastrar tudo isso que foi passado e 

tal. Tentar também achar o máximo de coisas que estava no computador para juntar. 

Era pouco padronizado, então eu me lembro que usei muito o Canal Contemporâneo 

para bater algumas informações. Como, essa exposição aconteceu em 2004 ou 2005, 

quem era o artista, que dia que abriu? Então alguns eventos tinham muita coisa, texto, 

foto, outros não tinham nada, você não sabia o que aconteceu. Não sabia quem era. E 

esse site então foi muito nesse sentido de tentar manter e criar também, não deixa de 

ser um protocolo. Inclusive, a gente perdia coisa e ia no site para poder recuperar e 

usar. Eu por exemplo criei um Vimeo que eu tentava colocar os vídeos da Sessão 

Corredor lá. Mesmo que seja com senha, mas pelo menos, para ficar lá, ficar em algum 

lugar. E acho que esse livro foi inspirado num livro que se chama Mate-me por favor, 

que é da história do punk, que tinha um pouco esse mesmo problema. Imagina um 

bando de gente louca, criando uma cena de música em vários lugares. Não tem muito 

jeito de contar essa história e tal. Aí eles fizeram muitas entrevistas e costuraram essas 

entrevistas. Então alguém falava fui na festa e ela foi boa. O outro falava a festa foi 

horrível. E aí essa foi a proposta desse livro de 2010-2015. Ou seja também mais uma 

coisa super trabalhosa, porque a gente gravava, transcrevia as entrevistas e aí editava 

ali de um jeito que ficasse mais ou menos fluído para a pessoa ter uma visão mais 

tridimensional dos acontecimentos. Esse livro, para mim, eu queria que ele não fosse 

um catálogo das exposições, não fosse voltado para programação, mas sim dessa 

experiência de estar no corredor do 397, que é você fica trocando ideia com as pessoas. 

E é uma coisa meio, não sei se rizomática, não sei qual é a palavra, mas você entrava 
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naquele corredor e aí você trombava um pessoa, falava uma coisa, aí você pegava uma 

bebida, aí trombava com outra pessoa, beijava alguém, aí você ia dançar, aí você 

voltava e não sei o que e tal, mas você tirava alguma coisa daquela experiência. Ali 

surgiram namoros, casamentos, coletivos, exposições, projetos. Que é isso, os artistas 

precisam estar juntos para poderem criar coisas juntos. Então isso era muito difícil de 

registrar e, especialmente, até em foto, porque era um lugar muito estreito. Então para 

tirar uma foto de lá, tudo parecia, não sei, você não tinha muito a dimensão do todo. 

Lembro até que comprei uma câmera grande angular para poder fotografar melhor as 

exposições e as coisas dentro do 397 porque era tudo muito estreito. Então, lá pelas 

tantas, todas as fotos ficam olho de peixe, por causa disso, senão não conseguia captar. 

Mas isso também, fotografar: quem vai fotografar? quem vai filmar? O Pedro, por 

exemplo, fez um filme que ele botou uma GoPro na cabeça e atendeu o dia inteiro no 

bar, enfim, fez o que ele faria normalmente trabalhando, mas com a GoPro na cabeça. 

Isso para mim é uma das coisas mais próximas da experiência de estar no 397 naquela 

época, porque a GoPro tem essa coisa olho de peixe e ele vai andando e trombando 

com as pessoas e conversando. Em cada ambiente que ele entra tem uma pessoa 

pedindo ajuda, sabe? Então ele está no salão, aí tem uma menina no caixa que fala 

assim “Pedro cadê minha esfiha?”, ai esqueci, aí ele entra na cozinha, aí você vê ele 

pegando a esfiha, botando no micro-ondas. Aí o cara do bar fala assim “Então Pedro, 

você poderia ficar dez minutos aqui porque eu tenho que pegar a cerveja que está no 

carro, que está gelada e está degelando?”. Aí ele “pô, eu tenho que voltar para o caixa 

agora”. Aí ele vai para o caixa. Tem uma menina que cruza e fala assim “Vai na farmácia 

e compra um band-aid que eu cortei o dedo”. Sabe, assim, tem de tudo. Está todo mundo 

precisando de ajuda e tentando fazer alguma coisa. E a experiência de cada um no 

mesmo dia é completamente diferente. Assim você não consegue nunca ter a dimensão 

de tudo que aconteceu mesmo ali naquele evento, naquele dia, naquela coisa. E aí teve 

esse último ano, acho que em 2015, que daí a gente tentou fazer a coisa de registrar 

em vídeo. Então cada exposição tinha um orçamentinho para fazer um pequeno vídeo 

entrevistando curador ou entrevistando artista. E aí também vem um pouco o filtro de 

quem está fazendo o filme. Teve até essa circunstância que a gente pediu para gravar 

um simpósio, um debate, um negócio que a gente fez e o cara que gravou viajou. Essa 

era a única coisa que a gente precisava que ele gravasse careta, tipo do começo até o 

fim, para ter o registro do debate, o que a pessoa falou e tal. O cara filmava ângulos do 

pé, do teto. Ele fez um videoclipe muito louco daquilo e falou “meu trabalho é esse, é 

assim que eu vejo, não sei o que”. E a gente ficou sem, na verdade. Não tem registro. 

Eu me lembro que ele às vezes era muito sério. “Preciso que vocês façam silêncio que 
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vou gravar aqui”. E eu “gente, mas o que esse homem gravou que eu não sei?”. Sem 

pé nem cabeça o vídeo dele. Mas é isso, cada época tem sua qualidade de registro. 

 

[BM] Acontece um pouco essa personificação da documentação. Percebo isso olhando 

para o site, HD, drive, para os CDs que encontrei. E tem isso de quem fez essa 

exposição aqui colocou foto, vídeo, texto, crítico, release e tudo. Aí tem outra exposição 

que só tem um release. Percebo também que no Facebook Ateliê tem um álbum com 

as fotos de algumas atividades. Acho que foi esse o trabalho que você falou que baixava 

a foto, tratava. Então muita coisa está no Facebook, que não está no site e nem no HD. 

Estou levantando um pouco isso que as redes sociais guardam, mas elas podem sumir 

e é bem perigoso deixar só lá. Você falou que era muito trabalhoso fazer isso e que 

agora é muito mais fácil. Mas percebo que essa facilidade não garante a documentação. 

Vejo que aconteceu alguma coisa no ateliê, é muito fácil fazer stories, postar e depois 

isso se perde. Depois de 24 horas esse story sumiu. Ninguém se preocupou em mandar 

essa foto para um drive ou registro organizado. Então, no começo da sua fala, eu pensei 

que talvez fosse tão trabalhoso, mas garantiu um registro fotográfico pelo menos. Mas 

que agora nós perdemos várias coisas. 

 

[MA] Inclusive tinha uma coisa do Facebook que foi o seguinte. Você podia usar o 

Facebook como se fosse uma pessoa ou como uma coisa que se chamava Fanpage, 

mas hoje tem um outro nome, para empresas ou pessoas públicas. E teve um momento 

que rolou uma coisa assim “olha, se você tem uma empresa e você está usando um 

perfil de pessoa, você tem que migrar, porque você está fazendo uma coisa errada, sei 

lá”. E aí a gente tinha milhares de seguidores nesse perfil pessoal e ninguém naquele 

fanpage que ninguém ia e tal. Aí a gente fez essa migração. Nesse momento, rolou uma 

coisa assim “olha, você vai ter que baixar tudo isso porque esse perfil vai deixar de 

existir”. Então ele fez uma catalogação do que a gente já tinha postado, automática, a 

gente baixou esse pacote de coisas e depois sumiu tudo o que a gente tinha. Mas aí a 

gente virou uma fanpage. Quando vamos para esse outro Facebook acho que tem uma 

coisa de milestones, uma coisa de ano, de não sei o quê. A gente tentou organizar de 

diversas maneiras, mas nenhuma dava conta de tudo e tal. Mas essa câmera, que é 

uma câmera que eu tenho aqui até hoje, é a câmera que alguém catava e fotografava o 

máximo que conseguia e depois a gente editava as melhores, aí punha no Facebook, 

aí marcava as pessoas para ter like, para elas comentarem. E, de alguma maneira, 

aquilo de fato virou um negócio. E a versão que ia para o site era muito mais neutra. Era 

o convite, não tinha essa parte social. Aquilo parecia que não fazia sentido estar no site, 

por exemplo. Já hoje eu não sei, entendeu, porque eu acho que tudo isso faz muito 
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parte. Até o que a Juliana Rego estava falando na época sobre o Parque Lage, ela falou 

que dali surgiu a Geração 80, se tivesse algum registro das trocas que eles tivessem ali, 

como uma rede social, se tivesse alguma coisa ali, imagina que curioso que a gente 

poderia ver o começo daquelas pessoas. Então tem coisas que são sociais mesmo. 

 

[BM] Esses flyers que você fazia, convite, essa parte gráfica, você tem esses arquivos? 

Porque muita coisa eu não encontro. 

 

[MA] Eu não tenho certeza. Provavelmente, tenho algum HD com uma pasta gigante 

escrito Ateliê397, mas eu não tenho certeza, para falar a verdade. Mas eu acho que o 

que eu levei, eu deixei, né? Não é que eu apaguei. Eu me lembro que lá pelo final a 

gente fez uma pasta que chama esqueleto, que foi uma das últimas tentativas de 

organizar cronologicamente as coisas. Eu achava que em cada uma dessas deveria ter 

uma parte de design.  

 

[BM] Tem mais fotos, mas vou procurar melhor. Porque, no HD, tem uma pasta escrito 

“organizar” e pode estar lá. Sobre o site ainda, ele é dividido por programação e textos 

na página inicial. E eu vejo que nos últimos anos o site se confunde um pouco a memória 

e a divulgação. Então tem muita coisa lá que foi divulgação e que no fim não rolou, muito 

curso, muita coisa, mas ela está lá, só que isso não está identificado se aconteceu ou 

não. Quando vocês foram pensar no site, vocês pensaram em alguma divisão entre o 

que foi do passado e o que é uma divulgação? E depois isso ir para um registro de 

arquivo. 

 

[MA] Acho que não, mas acho que a essa altura, quando a gente fazia o site não tinha 

tanto curso assim e as coisas meio que aconteciam, era do or die. Era uma coisa assim. 

A gente precisava do dinheiro assim, ali naquele mês e tal, então eu não me lembro 

muito de ter alguma coisa que exatamente não aconteceu. E eu acho que a gente usava 

mais as redes sociais para divulgar coisas e lá ficava uma cara mais institucional, ou 

mais sóbria. Tentava deixar o site mais sóbrio. 

 

[BM] Porque eu tenho pesquisado em outros espaços independentes no mundo para 

ver como eles organizam seus arquivos, como eles contam suas histórias, e tenho 

achado que é uma tentativa de diferenciar o site e tudo que está lá, aí tem uma aba 

escrito arquivo, que tem outra organização. Então fico pensando se a gente conseguiria 

fazer isso no Ateliê e incluir essas últimas documentações que estão um pouco difusas. 

Para finalizar, eu fico numa dúvida sobre os e-mails. Vocês usavam o @atelie397, no 
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fim acho que às vezes acaba sendo um e-mail pessoal, e fico pensando sobre arquivos 

digitais e como eles tocam nessa questão de trocas de e-mails e também contam uma 

parte da história do Ateliê. Pensei em analisar o e-mail do contato também para ver se 

tem algumas trocas ali, mas não sei se vocês já pensaram sobre isso. Porque o Ateliê 

surge em 2003 numa época que a gente começa a usar mais a internet e as coisas 

foram mudando muito. Queria te ouvir sobre isso, se você quando pensava nessa 

memória, pensava também nessas correspondências por e-mail, correspondências para 

edital, ou se isso não é tão relevante assim. 

 

[MA] Eu me lembro assim que no começo tinham muitos e-mails que a gente fazia. 

Então tinha marceloamorim397@gmail que era um e-mail pessoal meu. Aí tinha uma 

397397@não sei o quê, tinha muitos assim, contato@, uns eram divulgados mas 

ninguém via. Quando a gente pega para fazer o site e aí domínio etc, a gente passa a 

usar o e-mail através do gmail, que daí naquela época ainda era gratuito, você tinha que 

fazer alguma coisa, e aí você tinha a plataforma do gmail, mas com o @ateliê397. E o 

que eu me lembro muito disso é a gente tentando ou começando a trabalhar online 

através dessas facilidades que o Google passou a dar, então o Docs, o Drive. Aí a gente 

criava. Isso que lembro que teve um momento que foi bem bom. Por exemplo, vai 

trabalhar para fazer um edital do Proac, cada um pega uma parte para fazer, mas 

deposita lá nesse Docs, porque era um inferno de gente mandando e-mail e se perdendo 

e não sei o quê. De alguma maneira esse lugar ali do Drive, do Docs, por mais que seja 

um caos, eu via ele meio que como um lugar aonde eu podia ir lá e falar “gente, vamos 

fazer outro projeto parecido com o antigo, vamos ver o que a gente escreveu e tal”. E 

também de solicitar. Eu me lembro que no final, eu fiz um sistema que era o seguinte. 

Eu reunia todas essas coisas e colocava no meu InDesign e dali eu gerava um pdf para 

ser impresso e aí a gente mandar para o negócio. Por que? A gente se perdia também 

nas coisas. Vamos supor, eu vinha pegava assinava uma página, corria, anexava no 

projeto e de repente não tinha mais nenhuma cópia. Aí ia fazer de novo, não tinha de 

onde tirar. E com essa organização, pelo menos eu gerava um pdf finalzão que ficava 

ali, que era aquele que ia para imprimir. E aí na hora de imprimir você tinha que fazer 

oito cópias, não sei o que, facilitava. Mas uma coisa que eu acho que era muito 

complicada no 397 é que também as pessoas não aderiam às nossas tentativas de 

organização. Então, por exemplo, teve uma época que eu apelei e contratei um serviço 

que chamava RunRun.it. Era para poder passar as tarefas e as pessoas se encontraram 

num lugar virtual ali e você saber se foi feito ou não. Eu comecei a fazer o que eu chamo 

de Gantt Project, que é tipo um cronograma que você vai vendo quanto tempo a coisa 

leva e você descobre que você já está atrasado para entregar o convite. Só que não 
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adiantava eu querer ou eu pagar o serviço se ninguém usava aquilo. As pessoas 

achavam que era bom ser confuso, que era bom ser livre, não quero que nenhuma 

máquina me mande o que fazer, tinham umas coisas meio assim. Por exemplo, se o 

convite tem que sair no dia primeiro, uma semana antes eu marcava um despertador 

para falar “tem que aprovar o convite”. E aí não acontecia nada, porque ninguém via o 

despertador e ninguém mandava o convite. Mas assim, a gente tentou muitas coisas. 

Isso que eu me lembro. E inclusive também isso, esse lugar aí que eu pagava e a gente 

botava as coisas lá e ele gerava um gráfico etc na hora que parou de pagar, sumiu tudo. 

 

[BM] Olhando para a história, eu estou meio que na metade do processo, ainda não 

qualifiquei, estou recolhendo materiais, fiz uma grande planilha com todas as atividades 

e como ela foi documentada, onde ela está, por isso que eu tenho essa conclusão de 

que a memória está dispersa em vários lugares. Identifiquei vários momentos que o 

Ateliê tem um desejo de organizar a memória, mesmo que não seja constante, que às 

vezes se perde, mas eu já consegui identificar várias coisas. Algumas delas, eu percebo 

que tinha uns arquivos no Word, com currículo, uma série de exposições, uma seguida 

da outra, uma coisa corrida e também os portfólios para editais, então eu percebo 

também que a documentação e uma certa organização da memória caminha um pouco 

junto com uma tentativa de um patrocínio, de um edital, a coisa financeira influencia 

muito nisso, não é? Às vezes, o projeto que foi do edital é mais bem documentado, tem 

vídeo, fotos, porque você precisa prestar contas. Às vezes, se é um projeto mais fluido, 

pode esquecer. No fim ninguém grava, nem tira foto. Eu tenho percebido isso. 

 

[MA] E nesses dois momentos, tinha uma coisa que a gente chamava de Dossiê, que a 

Thais fazia muita questão que a gente atualizasse. Cada ano a gente mudava o design 

gráfico. É tipo, enquanto você estiver vivo, vai ter louça suja. Estávamos sempre em 

dívida com a atualização desse dossiê. Tinha a vontade dele também estar disponível, 

de imprimir, deixar lá para as pessoas consultarem, mas também nunca acontecia. 

Tinha essa coisa de como você vai justificar a relevância desse espaço, é pelas 

atividades, então onde está reunido isso? Isso para mandar o projeto. Aí depois tem a 

prestação de contas, tinha que ter foto. Lembro que quando o Maikon estava na 

produção ele era muito desesperado com a foto da prestação de contas, não tem uma 

foto boa, ele ia lá, ele mesmo e tirava umas fotos. Tem isso: uma foto está na câmera 

melhor, outra está pior. Tem uma falta de padronização na qualidade das imagens. 

Também acabam denunciando o tempo e a idade delas. Usava a câmera que tinha ali 

disponível naquela época. Mas sim, teve coisas muito mais fluidas também que acho 

que escaparam completamente do registro. 
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[BM] Deixou uma lacuna, mas que também é comum nos arquivos. Esquecer das coisas 

faz parte. Tenho tentado pensar que o arquivo é sempre lacunar, nunca vai abranger 

tudo. Mas acho que uma certa objetividade e sistematização pode ser uma contribuição 

para o arquivo do Ateliê. 

 

[MA] O Pedro me ajudou muito nessa parte de design durante muitos anos na produção, 

também acho que poderia ser uma pessoa para falar alguma outra coisa. A Mariana 

Trevas se considerava produtora, então acho que tinha maneiras de organizar. O 

Maikon também. A gente falou da coisa dos livros. O catálogo a 4 graus do Equador, 

não foi feito dentro da casa, mas por um artista design que fez parte da exposição. 

Algumas coisas são produzidas fora. Projetos que chegam, não são exatamente da 

programação, mas aconteceram. Então quem propôs fez e levou consigo também. Acho 

que tem umas coisas assim. Tem outra coisa que eu acho curiosa que a gente tinha 

umas fotos que a gente chamava de proibidonas. Tinha uma curva de acontecimentos 

no 397, abria ao meio dia e terminava às 4 da manhã, 6 da manhã. E aí as fotos vão 

também ficando escuras e... 

 

[BMA] Censura no arquivo. 

 

[MA] No livro mesmo tinha uma passagem que uma pessoa falava que a outra fez sexo 

oral na outra no meio da festa. Aí rolou um momento que a gente pensou “a gente não 

pode publicar isso, a gente tem que publicar isso de um jeito mais sutil”. Tem coisas que 

aconteceram que também ninguém quer lembrar não. Às vezes tenho vontade de 

entrevistar umas pessoas que ajudaram no bar, sabe? Uma vontade de registro mesmo. 

No mundo da arte tem uma hierarquia de coisas, tipo o curador fica numa posição, o 

artista numa outra, o cara do design, do educativo é outra. Por exemplo, o Rodrigo 

Grasso foi um assistente que a gente teve que cursou administração. No período que 

ele ficou lá, ele organizou as contas. Até chegou a fazer uma palestra que chamava 

gestão sem orçamento. Parece engraçado, mas é uma coisa que existe em termos de 

administração, para prever gastos, uma coisa assim. Era uma coisa que ele usava para 

tentar organizar nossas contas. Foi muita gente que passou no 397, se você for parar 

para pensar. Teve uma comemoração de dez anos que a gente não tinha dinheiro 

nenhum. E a gente produziu duas peças, que eram para serem impressas e não foram. 

Uma era um cartaz com todos os artistas que passaram em ordem alfabética. A outra, 

era o que a gente chamava de time line sem time e sem line porque eram um 

balõezinhos com exposição e pequenos comentários que não iam em linha reta. Essa 
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foi também uma tentativa. Quando o tempo passa, os registros ganham outra relevância, 

né? As fotos que não foram as escolhidas, ganham outro significado. 

 

[BM] Quando o arquivo estiver organizado, queria fazer uma chamada “Você que tem 

alguma foto ou material do 397, envie para este e-mail”. 

 

[MA] Boa. Que bom que você está estudando espaços independentes, porque é uma 

história muito silenciada. Tem coisas que a gente mostrou primeiro, com ineditismo, com 

audácia, com ousadia e, às vezes, um ano depois foi confirmado porque entrou em uma 

Bienal, foi capa de revista, esteve em uma grande exposição e ninguém citou que aquilo 

aconteceu primeiro no 397, foi gestado ali. Então esse papel desse pioneirismo é muito 

ingrato. Você dá a oportunidade para certas coisas acontecerem, com a pior das 

circunstâncias possíveis às vezes, mas quando acontece algum tipo de reconhecimento 

você não é mais parte daquilo. E a história, ela é contada mesmo pelos vencedores, 

então se alguém vai depois puxar aquele acontecimento, ela vai se direcionar aquilo 

que foi mais notório, famoso, oficial. Muitas vezes, as atividades que aconteceram ali 

que são vistas como confusas, sujas, encardidas não são valorizadas de maneira 

nenhuma. Ela não é nem mencionada. Como se nunca tivesse acontecido. 

 

[BM] Fica apagada. 
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Anexo 3 – Entrevista com o artista Rafael Campos Rocha 

17 de maio de 2021 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Como eu te falei brevemente, estou desenvolvendo um 

mestrado sobre o ateliê 397, mais especificamente sobre uma ideia de arquivo do 

espaço para falar um pouco da memória dele. No momento, estou conversando com as 

pessoas que fizeram parte da gestão. Atuei na gestão nessa última parte do galpão, que 

eles tiveram lá na Pompeia, então eu fiquei uns dois anos ali colaborando, ajudando... 

E foi aí que surgiu a ideia de fazer a pesquisa. Se você puder começar me contando 

essa história de como surgiu a ideia do Ateliê 397. 

 

[RAFAEL CAMPOS ROCHA] O galpão acabou? 

 

[BM] Eles não estão mais no galpão, mudaram para uma casa menor, por conta da 

pandemia, não estava podendo frequentar... E aí foram para um espaço menor.  

 

[RCR] Primeiro, está faltando gente aí nessa narrativa da origem do 397. Uma pessoa 

é a Bruna Costa, que é uma menina que nunca mais vi... Não sei por onde anda. Eu 

alugava aquela casa em 2003 para 2004, se não me engano... Foi 2003 a primeira 

exposição, vai fazer 20 anos. E era uma casa, uma vila, um miolo de quadra, uma vila 

interna, no fundo de uma casa que estava abandonada, lá no fundo da minha casa, que 

era a casa era lateral. Eu queria gente para ficar lá, artista para ficar lá, porque estava 

um lugar horroroso, enfim. Por indicação, se não me engano, da Bel Pinheiro, da galeria 

Virgílio, eu arrumei a Silvia [Jábali] e a Bruna [Costa]. As duas estavam querendo fazer 

arte, estavam procurando um ateliê junto. Então foi isso: as duas foram para lá e 

reformaram. E nós estávamos dividindo aquele corredor, que era um espaço comum. 

Eu já tinha saído de uma experiência, mais de uma... Eu tinha um ateliê coletivo antes, 

que era o “10 e 20 por 3 e 60”. Era gerido pelo Wagner Malta e pela Ana Paula Oliveira. 

E o “10 e 20 por 3 e 60” acabou, porque eles não aguentaram... Você teve dois anos na 

gerência, dois anos é o tempo que você aguenta trabalhando lá, você não consegue 

fazer outra coisa para começar e também é angustiante, enfim, é compensador, mas 

drena muita energia, principalmente energia emocional, né? Enfim, tinham cansado do 

“10 e 20”, e perguntei se a Sílvia e a Bruna topavam, resolvemos transferir as atividades 

e montar lá um ateliê, o Ateliê397. Nesse ínterim, a gente estava abrindo, apareceu um 

cara que é o Marcelo Comparini, um excelente pintor, artista. Agora está morando em 

Itamonte. E aí, nós começamos a fazer exposição... Primeiro, foi o pessoal do ateliê 



232 
 

mesmo, nossa exposição. Eu ia fazer exposição não das pessoas que expuseram no 

“10 e 20”, mas daquela turma próxima, de amigos, que geriam o “10 e 20”. Era eu, o 

Wagner Malta Tavares, Ana Paula, Filipe Cohen, Renata Lucas, Wagner Morales. É um 

grupo de amigos, artistas, enfim. 

 

[BM] Onde era esse espaço? 

 

[RCR] O “10 e 20” era em Santa Cecília, dava pra lateral do hospital de Santa Cecília. 

Tem uma Santa Casa em Santa Cecília, né? 

 

[BM] Sim, sim, eu moro aqui. Tem a Santa Casa... 

 

[RCR] Era na Jaguaribe! Tinha um galpão lá. O Wagner alugou um balcão enorme. 

 

[BM] Hoje acho que é uma loja de plantas lá... 

 

[RCR] Vai precisar de muita planta para purificar lá... O 397, então, a gente tem que 

queimar para recuperar o carma do lugar, enfim... Então, era esse pessoal. No “10 e 

20”, nos aliamos a uns artistas mais experientes: o Paulo Monteiro, o Rodrigo Andrade, 

Celia Euvaldo. Uns artistas que eram professores de algumas das pessoas lá. E eram 

os caras que estavam mais em volta porque a gente queria um pouco de interesse, 

assim, interesseiro, que foi trazer nome paro lugar, para as pessoas conhecerem o 

lugar. Um pouco porque era um diálogo. E a arte em 2001, quando fez a “10 e 20”, não 

tinha ateliês de arte, o negócio estava muito engatinhando. Era o primeiro ano do 

mandato Lula, então era um negócio que não tinha ainda. Mesmo quando abri o 397, 

as pretensões eram fazer um espaço independente. A Tatiana Blass depois foi para a 

bienal, Renata Lucas... E todos esses caras, o Antonio Malta... Era fazer arte que não 

fosse underground, então sempre teve essa ideia de fazer um trabalho. Tentamos 

patrocínio, anos de patrocínio tentamos. Não havia as leis ainda de incentivo, estava 

muito engatinhando. E tentamos lá no “10 e 20”. No 397, eu sou menos agilizado nessas 

coisas, então nem perdi tempo com isso. Então, começou antes até, em 1998, esse 

grupo se formou entre 97 e 98. Fizemos um grupo chamado “Olho seco”. Todo mundo 

expôs. Com esse grupo, nós fizemos algumas exposições, exposição em Ribeirão 

Preto, exposição em alguns lugares, que era aquele circuito que tinha, era muito menor 

que esse circuito hoje. Faz mais de 20 anos. Então estávamos lá engatinhando, lá no 

negócio assim de arte. Tentamos fazer de alguma forma e tal. Mas essas exposições, 

como “Olho seco”, começaram a chamar a atenção de alguns artistas, enfim, grupos de 
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artistas. Como eu fiz o 10 e 20, resolvi que não ia chamar artistas mais experientes, eu 

ia chamar o pessoal que estivesse no mesmo pé que a gente. E logo na primeira 

exposição coletiva, que foi uma curadoria, já teve foi matéria na Caderno 2, que tinha 

na época, e na Ilustrada. Porque era um show de travesti, de um rapaz que eu esqueci 

o nome dele, virou bolsonarista e apaguei ele da cabeça. É a primeira exposição do 397. 

Era ele, fazendo o papel de Gal Costa e um canadense que não falava uma palavra de 

português, mas dublava igualzinho a Bethânia, eu acho. E os dois cantavam juntos. Foi 

um estrondo o negócio e aí começou a aparecer gente querendo expor. Foi bem intenso, 

eu trabalhei, fiquei à frente, se não me engano, dois anos também, e aí eu fui viajar. Em 

2006, rapei fora, fui passar uma temporada fora. E depois o Marcelo e a Silvia ficaram 

esgotados e aí que veio a Thais. 

 

[BM] Isso, nessa época entrou o Marcelo Amorim. 

 

[RCR] Isso, o Marcelo e a Thais. Realmente, é uma fase nova do 397, mais institucional, 

o que eu sou favorável. Vários amigos vinham se queixar. Os caras da velha guarda, 

aquela coisa. O negócio era uma farra no começo, tinha muita lenda. Os caras falavam 

“ah, tucanaram o 397, ficou institucional, tá virando não sei o que...”. Já teve essa. Não 

sei quem foi lá levar uma ideia, e a Thais falou “olha, tem que ser um projeto.”. A pessoa 

ficou puta, né, porque “porra, como assim? Cansei de cheirar pó aqui nesse balcão e 

você agora querendo que eu faça um projeto?”. Ah, foi uma vibe antiga, né? E aí eles 

transformaram numa coisa institucional. O pessoal da velha guarda perguntava: “você 

não quer voltar?”. E eu achei que não, achei que ficou melhor, porque na minha cabeça 

tem que mudar de fase. O negócio tem que mudar de fase. E institucionalização é uma 

coisa boa. Quando eu ainda estava lá, começaram a aparecer uns espaços colmeia, eu 

acho, no Ricardo Ramalho, um artista. Teve muita gente batendo também porque eles 

achavam injusta a repercussão das coisas do espaço. Eu recebia carta anônima escrito 

“avisa-se antes”. E alguém me ligava de madrugada e falava “não tem por onde!” e 

desligava na minha cara. Aí fizeram uma matéria detonando o lugar num site chamado 

cubo branco, site de arte antigamente. Nessa época, tinham, sei lá, uns quatro blogs de 

arte. Fizeram falando mal de um texto que não tinha sido publicado ainda, então alguém 

lá do Centro Cultural de São Paulo, de algum lugar desses... Briguei muito no começo 

do espaço com as pessoas, enfim. Algumas pessoas eu parei de brigar e chamei para 

conversar: “para com esse negócio de ficar brigando comigo, o negócio do espaço é 

arte, sabe...”. “Ah, porque eu acho exagerada a repercussão...”. Mas não tem o que 

falar... Ué, é exagerado? Que sorte a minha. Alguma coisa eu devo fazer, bruxaria, né? 

Virou um lugar bacana e sempre cuidei que nem um boteco. Quantos botecos não 
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sobrevivem assim? Se o cara deixar o boteco fino, gourmetiza e as pessoas 

abandonam. Nem me ocorria isso, porque eu queria aquilo lá mesmo. Queria fazer 

aquelas exposições, eu tinha o quadro já de exposições na cabeça que eu queria fazer. 

As pessoas que eu queria expor, dava dois anos. Era um programa mesmo, fechado, e 

depois eu não queria ficar tocando aquilo, não queria ser o cara de meia idade que fica 

morando lá. Morava num catre, dormia em um catre dentro do ateliê, sabe? Um negócio 

muito precário, dava aula lá, enfim. Sabia que não era para a vida toda pra mim. Então 

eu gostei muito da institucionalização dele. Falei tudo isso porque na época começaram 

a aparecer uns espaços e me chamavam para discutir espaços independentes. E eu 

comecei a destoar para me chamar, porque eu falava “gente, eu não sou contra esse 

negócio de independente. Eu sou pró-instituição. Sabe?”. Eu queria pagar as pessoas 

que expõe aqui, porque dá para você fazer uma farra danada e ainda ganhar dinheiro. 

Então, eu sou pró-instituição. E aí, eu acho que as pessoas têm que se institucionalizar. 

E era uma coisa que eu sentia que estava acontecendo com o Brasil também. Vai 

fortalecendo naquele começo dos anos 2000, o fortalecimento da democracia, da 

sociedade civil, eleição de governo trabalhista, enfim. Era um negócio que eu achava 

que ia ficar bom. Falava: “eu acho que o 397 tem que sair de moda, tem que virar um 

lugar fora de moda, de as pessoas não precisarem mais dele”. O que aconteceu com o 

397 foi que ele acompanhou esse processo do país, foi enriquecendo. Agora, ele vai 

ficar tristemente na moda de novo...  

 

[BM] A gente vai precisar cada vez mais de lugares assim, né? 

 

[RCR] Exatamente. Porque teve uma desinstitucionalização. O que aconteceu nesses 

dois últimos governos aí? Eles destruíram o que era instituição, instituição de cultura 

acabou. Eles acabaram com negócio de cultura, então volta a ser um negócio marginal. 

Que as pessoas veem um romantismo nisso, mas eu não consigo achar graça, 

entendeu? Eu não sou antimuseu, não sou da turma antimuseu. Vai fazer o quê com a 

Monalisa? Vai deixar no relento? Vai deixar no relento vai estragar. Vem um cristão 

maluco e risca. Esse foi meu resumo da minha aventura no 397, né? Depois acabei me 

afastando um pouco de arte, comecei com artista gráfico. E rapidamente ficou 

institucional meu trabalho de artes gráficas.  

 

[BM] Rumo à institucionalização.  

 

[RCR] É, teve. Fui pra Folha [de S. Paulo] muito rápido. Revistas grandes, Folha, 

editoras grandes. Então ninguém podia apontar: “ah, você tá na Folha, mas você é 
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comunista”. Mas apontavam mesmo assim. Eu falava: “você quer que eu faça o quê? 

Passe fome?”.  

 

[BM] Porque existe essa ideia meio romântica mesmo. Quando eu estive no Ateliê, era 

muito duro isso de você ficar pedindo favor para a pessoa doar uma obra, para daí tentar 

vender, isso é muito precário, né? Acho que parte um pouco dessa ideia meio romântica 

temos, que tem que ser meio sofredor. 

 

[RCR] Perdemos muito artista bom, né? Os melhores artistas não conseguem realizar 

porque não têm grana. Então quem que é artista do segundo escalão, entendeu? Se for 

montar um time de futebol, você vai tentar fazer o negócio funcionar. Gente, tem muita 

injustiça, né? O mercado de arte é muito especulativo, cifras absurdas. Mas tem muito 

cara que está dentro das cifras absurdas que merece. Não aquele dinheiro todo, mas 

merece dinheiro, merece ganhar pelo trabalho, sabe? Alguns trabalhos só são possíveis 

mediante institucionalização da arte. O Picasso tem uma entrevista antiga em que ele 

fala do fracasso estético, mas do sucesso comercial da fase azul e rosa porque foi 

importante porque deu grana pra ele, respaldo para ele poder fazer as experiências a 

partir de Les demoiselles d'Avignon, que só foi vista 10 anos depois, por exemplo, 10 

anos depois de pintada! Agora, quem que pode guardar um trabalho 10 anos? O artista 

sem grana não pode, vai pintar por cima aquela tela, vai pintar flor por cima. Então não 

é à toa que a diferença do Matisse, dele, pros outros também, porque são caras que 

começaram a receber pelo próprio trabalho, aí você arrisca mais, tem mais 

possibilidades.   

 

[BM] Nessa fase que você ficou no 397, que realizava essas exposições, vocês tinham 

alguma preocupação com registro, com algum jeito de documentar essa memória? Não 

tinha redes sociais nessa época. 

 

[RCR] Acho que quase todos, temos tudo registrado. O próprio artista tinha interesse 

em registrar. Fizemos um site, eu acho que no site tem todas as imagens. Acho que tem 

bem registrado. Fazia release para mandar para o jornal, tem descrição. Acho que deve 

ter ainda esse material, deve ter bastante. 

 

[BM] O Ateliê tem um site, que parece que foi uma migração desse primeiro site para o 

segundo, que transportou toda documentação, mas às vezes a gente sente falta de 

encontrar algumas fotos, no site mesmo, sabe? Tem às vezes só um texto sobre a 
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exposição, mas aí não tem foto. Quem é que faz isso, né? Quem tem esse trabalho de 

salvar bonitinho? Então eu fico um pouco atrás desses materiais. 

 

[RCR] Eu acho que o mais fácil é achar com os artistas, né? Os artistas, sem dúvidas, 

têm os registros. Vanderlei Lopes fez uma obra efêmera lá e eu não me lembro do 

registro do Vanderlei, por exemplo, que era um negócio que ele fez o desenho do avião 

de pólvora no chão e pegava fogo. Bem efêmero, então, foi uma coisa que aconteceu 

na exposição, entendeu?  

 

[BM] Você tem imagens, essas coisas, arquivos, fotos reveladas? 

 

[RCR] Eu devo ter em algum CD, mas o negócio é quem vai ler o CD? Então, faz muitos 

anos já. Eu ainda voltei a fazer curadoria em 2013 em uma galeria, agora acho que 

chama Marcos Sancovsky. Eu fiz uns 6 meses lá, revivi um pouco o 397 e lancei uns 

artistas bons: Raquel Nava, Ícaro Lira, peguei uma molecada assim e foram as primeiras 

exposições mais sérias desse pessoal, sabe? Tentei fazer uma coisa comercial com 

esses caras. Mas eu durei pouco porque me desentendia com o galerista, o dono da 

galeria, e o cara não se convencia de que a arte, se quiser o dinheiro, é uma grana. A 

arte é cara, dá pra ganhar uma fortuna com arte, mas você vai ter quer pôr dinheiro e 

não é pouco. Participar de uma feira custa 20 mil reais o metro quadrado, no Brasil, e 

fora 20 mil dólares o metro quadrado. Mas era uma época que estava boa para a arte. 

Eu trabalhei na Virgílio uma vez, em uma Arco. O governo brasileiro pagou para os 

galeristas e para a equipe passagem de avião e hotel para todo mundo para representar 

o Brasil na Arco. Afonso Luz estava no ministério na época. Pagou para todo mundo! 

Olha o que era isso...  

 

[BM] Muito importante, né? 

 

[RCR] Fizeram umas putas exposições. Levaram um monte de artista, o Camelo fez 

uma performance louquésima lá, rastejando... Tinha uma força o negócio. Hoje, ficou só 

o Sesc, né? Quem consegue bancar as coisas? Vários conseguiriam, mas quem está 

bancando e fazendo coisa importante, gastando para aquilo mesmo e dando peso é o 

Sesc. Não dá, né? País desse tamanho só com o Sesc. É um absurdo um museu que 

nem o Masp ter uma exposição por ano importante, no máximo. O maior museu do país, 

tinha o maior acervo, na cidade mais rica do continente. Era para sair o Hélio Oiticica e 

entrar o Cruz Diez. Pega uma estrela dessas vivas e faz uma exposição. 
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[BM] Uma das últimas coisas que eu queria te perguntar é mais sobre a questão da 

gestão mesmo, essa coisa do dia a dia, do espaço, estratégias de financiamento. Como 

que era isso para vocês? 

 

[RCR] Era uma loucura, gente. Eu era muito vida louca. Uma vez a gente vendeu uma 

pinturinha do Antonio Malta, que fez uma exposição lá, vendemos uma pintura dele. Não 

era barata. E eu comprei tudo em cerveja no mesmo dia e na mesma hora. Fomos no 

bar e compramos todo o estoque do bar. Saímos de lá era 8 horas da manhã do outro 

dia, quando as pessoas saíram. Era essa a gestão, entendeu? A polícia estava atrás do 

cara, o cara batia na porta e pedia para ficar lá um pouco escondido atrás da porta. O 

moleque vendia loló, uns negócios bestas assim. Um lá que os taxistas queriam pegar 

ele também ficou escondido, queriam bater nele. Uma época, nos puseram no Mapa 

das Artes, então entramos no circuito. Na Bienal, tocavam a campainha sábado de 

manhã, 10h30, né? Nossa, mais de uma vez, saí pelado para expulsar as pessoas de 

lá. “Tocar na minha campainha, seu gringo filho da puta. Não volta mais aqui!”. “Não, 

porque você tá no Mapa das Artes...”. Alguns ficavam porque achavam que era uma 

performance. Teve um casal que voltou lá, tratei os dois supermal, recebi de cueca. Eles 

falaram “ah, como é que tá, tá com coisa aqui?”. Em geral, eu organizava a exposição, 

tínhamos um trato com o artista, ele ia lá, levava as pessoas. Fazíamos uma boa 

abertura, cuidava da abertura. Com espetinho e cerveja, do cara do lado, o seu William. 

Quando ele não estava bêbado, fazia um espetinho e vendia tudo para a gente. E aí 

cuidava disso e abria depois do almoço, ficava lá um pouco e as pessoas em geral 

ligavam, depois mandavam e-mail para visitar, porque era o mesmo circuito de arte, 

então não era muita gente, mas não era gente de sempre. Era o dia inteiro, era do meio-

dia até... Ia almoçar com os artistas no quilo, depois eu ia beber cerveja à tarde. E eu 

dava aula segunda e terça de história da arte no ateliê, então tinha o público, levava o 

pessoal, os alunos levavam o pessoal para ver exposição, então era bem negócio de 

arte mesmo assim, eram aquelas pessoas, meus dentes quase caíram de tanto beber. 

Não conseguia tomar o café da manhã normal, em casa. Tinha uma plaquinha “estou 

na pizza” porque tinha uma pizzaria em frente, eu tinha uma conta eterna que nunca 

paguei... eu era o único cliente também, não vendia para ninguém, só tinha duas meses. 

Aí eu ficava lá na pizzaria, comendo pizza, e as pessoas entendiam, eu deixava aberto, 

a pessoa ia lá, olhava... Teve essa repercussão, era pouca gente. Aí fizemos o site, né? 

O Marcelo fez o site e cuidou mais de pegar os textos. A Sílvia cuidava um pouco mais 

em manter as coisas no lugar e eu dirigia artisticamente, dava o tom do trabalho. Com 

o tempo, foram eles que começaram a chamar. Cara importante, por exemplo, já foi o 

Marcelo que chamou. O Daniel Steegmann já teve exposição dele no Brasil, talvez a 
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primeira individual dele grande assim foi lá no 397, foi o Marcelo que chamou, por 

exemplo. Já era meio gestão dele, do Marcelo. Você começa a viver a vida dos outros 

artistas, não dá para ter galeria e ter um trabalho de arte. Eu queria ter um trabalho de 

arte na época, mas você fica vivendo naquilo com os outros artistas, entendeu? Aquele 

mês, enquanto o artista está lá, você só pensa no artista, fica com ideia fixa no artista, 

aí troca aquela ideia fixa no artista pelo artista do mês seguinte.  

 

[BM] E você não consegue fazer o próprio trabalho, suas próprias ideias, fica sempre 

100% em função do espaço... 

 

[RCR] Sim. De vez em quando, eu fazia uma exposição minha lá, pegava umas coisas 

minhas, arranja uns negócios. Mas enfim, é isso, você não tem a energia suficiente. 

Então, o artista tem que ter um negócio de egoísmo mesmo, de alienação assim. Não é 

à toa que vários são tipos intratáveis, porque você tem aquele negócio que te arrasta 

para aquilo. Lá, eu comecei a imprimir uns fanzines e aí virou depois um trabalho de 

quadrinho. Era lá, chamava “Chegou o Vanderlei” o primeiro fanzine. A gente ficava 

tocando música o dia inteiro, então tinha o UDR. Conhece essa banda, né? Tem um 

clássico “orgia de traveco”... Escreve “udr, orgia de traveco”, você vai ficar fã, porque é 

genial. A gente botava aos berros UDR, então tinha toda uma vida lá também de coisas. 

E aí, eu fiz esse que era o “Chegou o Vanderlei”, o primeiro fanzine, que era de Word, 

diagramava e fazia ilustração no Word e era uma publicação do 397. A gente fez um 

fanzine lá que chamava “A galáxia”, fiz com esse pessoal da antiga. Outro dia eu vi um 

na casa dos meus pais. Então, de vez em quando, a gente conseguia imprimir alguma 

coisa, mas era sempre esse negócio “ah, vai na gráfica, e aí, você quer um mural?”. Aí 

eu fazia ilustração para o cara da gráfica e o cara publicava.  

 

[BM] Sempre na troca, né? 

 

[RCR] É, sempre uma troca. 

 

[BM] E a Vila Madalena não era assim, esse bairro assim que é hoje, super “cool”? 

 

[RCR] É, ele era mais barato. Tinham os bares. Era o “empanadas”, o mundo vai acabar 

e o “empanadas” vai continuar vendendo empanadas. E esses bares, muito bar popular 

mesmo, feijoada do cara que trabalha por ali. Mas foram ficando muito caros, né? O 

país foi ficando muito caro, foi ficando impossível de andar a pé, inclusive, porque foi 

virando um negócio que você não consegue parar mais no 397. No final da Wisard, você 
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andava um pouco antes da Rua Madalena, aquele quarteirão onde não tinha ninguém, 

não tinha nada, era um negócio até perigoso, tinha nem iluminação direito. Então, tinha 

uma parte underground lá na Vila mesmo. 

 

[BM] Gentrificação, né? 

 

[RCR] Isso, o dinheiro foi lá e tomou. Quando gentrifica é a hora de transformar o 397 

em uma galeria fina. Acho que tinham que ter institucionalizado mais inclusive, mais 

ainda. Deixar mais funcional para o cara chegar e “nossa, que sacanagem, que 

absurdo”, ficar bem recalcada mesmo, chora mais alto porque daqui eu não escuto, 

como dizia a filósofa Valesca Popozuda. Late mais alto porque daqui eu não te escuto. 

Então, acho que tem isso, podia ter institucionalizado mais. E o que faltou foi, no tempo 

de vaca gorda, conseguir um patrocínio perene, uma grana que mantenha um espaço 

pequeno. Eu vi muito isso viajando para cidades ricas, como Berlim, Nova Iorque, tem 

muito espaço pequeno de arte que é mantido. Para uma grande empresa, você botar 

10 paus por mês em um negócio que dá propaganda não é nada para ela. Então você 

bota duas pessoas para cuidar, 10 paus para manter e mais todo mês dá 10 paus para 

montar uma exposição de um jovem artista, sabe? 20, sei lá, mesmo que seja 30 mil por 

mês, que não pague o salário de um diretor. Você toca um espaço inteiro. Eu vi vários 

lá assim, galeria de desenho “não sei o que”. A gente falou com a Melitta e os caras 

mesmo da Melitta falaram “mas e aí, se a gente quiser tirar o nome?”. O cara querendo 

fugir do patrocínio. Falei “cara, eu tatuo galeria Melitta na bunda se você me der esse 

dinheiro por mês”. Botar “Galeria Melitta”, a gente entrega Melitta, chega lá no espaço 

da arte e aí se puder botar o que quiser, o arregaço que for, a capa do negócio faz aí 

como quiser, você só não vai poder expor “olha, a mulher do diretor tem uma pintura”, 

aí não dá...  

 

[BM] Tem que garantir essa autonomia. 

 

[RCR] Se garantir essa autonomia, o que importa a capa do negócio? Parede de vidro, 

logotipo Melitta, está ótimo.  

 

[BM] Desde que garantisse a manutenção, porque foi um desafio muito grande no 

tempo que fiquei no Ateliê, pensar estratégia de sobrevivência mesmo. De como 

conseguir o dinheiro para pagar aluguel. E no mês seguinte você já está negativo de 

novo. 
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[RCR] Essa coisa de tirar do cliente não funciona, gente. Tem que ser bancado ou você 

tem que ter o dinheiro de caixa. Mas não vai, ninguém vive de arte, só vive de arte se o 

397 tivesse uma estrela. Se tiver artista estrela, isso eu falava, inclusive tentei lá nessa 

galeria que fiquei pouco tempo. Falava: “gente, podemos produzir uma estrela. Para 

produzir uma estrela demora cinco anos...”. Ou você tem estrela, tem um amigo que é 

uma estrela da arte que o trabalho dele custa 60, 100 paus, que nem a Millan quando 

começou que tinha o Tunga. Millan tinha o Tunga, vende meio Tunga e paga um ano de 

galeria. Você consegue investir nos outros, consegue fazer crescer os outros artistas. 

Então, talvez, se eu fosse voltar com isso, eu ia tentar levar uma estrela... Convencer 

amigos, Jac Leirner é superdisponível para fazer uma coisa dessas. E essa estrela 

bancaria o todo... Senão não dá. Essa é a minha vida, eu acho que a gente pode ter 

uma vida dessas da arte. Chega no fim do mês tem que trabalhar para conseguir pagar 

o mês seguinte. Uma instituição tem que ter o cronograma, porque senão você não 

consegue produzir, só fica no apanhado dos seus amigos artistas, entendeu?  

 

[BM] Não consegue nem pensar a longo prazo, né? Em um projeto anual. 

 

[RCR] E aí, fica sem cara no espaço, perde o principal que é a cara dele. Galeria, espaço 

de arte tem que ter uma cara, você vai naquele lugar para ver determinado tipo de coisa. 

Ainda que no Brasil o MAM expõe arte contemporânea e o MAC expõe arte moderna. 

Está trocado isso. Tudo bem, porque o Paulinho da Viola tocava cavaquinho no começo, 

e o Nelson Cavaquinho, viola. Mas você sabe o que ver quando você está no MAM. 

Tanto que o MAM, desses lugares, é um lugar que tem uma cara ainda, tem uma 

integridade curatorial. Até loja de roupa é assim, você entra em uma loja “tal”, aí você 

vê um negócio que não tem nada a ver com o que você comprou. Porque o colecionador 

está disposto a gastar dinheiro, mas ele é muito cioso do dinheiro que ele gasta. Então, 

o artista pode até não vingar, aquele que ele comprou, mas ele não quer que aquele 

artista pare de fazer o negócio dele, fique loucão pelo mundo e faça tapeçaria, 

entendeu? Ele gosta disso. Acho que talvez precise entrar já, já devem ter tentado, mas 

tem que ser patrocinado isso, não tem jeito. O certo é o Estado, né? O Estado tem que 

pagar e ponto. Tem que ter grana do Estado, ele tem que ser a base, senão não vai. 

Até filme da Marvel o Estado participa. Termina o filme da Marvel, agradecimento, eles 

têm lei de incentivo lá, os caras entram. O Sex Pistols começa bancado por uma loja de 

roupa e em dois meses ele já tem dinheiro de multinacional para poder fazer um disco, 

ele tem que distribuir o disco. É punk até a hora que você tem que fazer o trabalho, 

produção de arte está ligada ao capitalismo ou ao Estado.  
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[BM] Era isso, saber como surgiram essas ideias de gestão, memória... Você tem mais 

alguma coisa para contar, para falar dessa aventura? 

 

[RCR] Eu acho que é importante começar a aventura, é legal, mas o impulso é esse, 

depois ele tem que ser patrocinado e funcionar como um negócio, porque a arte, como 

a gente conhece, a arte do autor, a figura burguesa do autor, está totalmente inserida 

no capitalismo. A arte contemporânea é a coisa mais capitalista que tem, é a mais 

materializada que tem. É mais valor atribuído que existe, é muito mais que futebol, é 

muito mais que cinema, muito mais. É totalmente atribuído porque tem a arbitrariedade 

do capital do fetiche. Você contrata o Ronaldo Fenômeno e quando ele parou de fazer 

gol no Corinthians picharam “gordo safado” no portão dele. Se os dez artistas mais 

famosos do mundo atravessarem a Paulista de mãos dadas ninguém vai conhecer. É 

investimento, é o interesse do capital financeiro a arte contemporânea. A arte 

contemporânea não vive sem capital financeiro. O Lucas Arruda está custando 450 mil 

dólares. A telinha dele custa 450 mil dólares, ele não tem 40 anos, deve ter 40 agora, 

acho que é da idade da Ana Prata. 450 mil dólares estão valendo quantos milhões? 2 

milhões e meio numa tela desse tamanho. Isso é o valor artístico, não sei o que... Até 

acho excelente artista. Não é isso que está em jogo. Então eu acho que o 397 tem que 

começar, já tem maturidade para jogar pesado mesmo. E aí deixar, nem dar bola para 

esse romantismo. 

 

[BM] De perder a essência? 

 

[RCR] Perdeu mesmo, ué, vai fazer o quê? A essência acaba! Eu perdi a minha 

essência. Não tenho mais 30 anos, tenho 50, vou ficar aqui? Tenho duas crianças 

pequenas em casa, vou sair para encher a cara e voltar três dias depois? Não entro 

nem em casa, minha mulher trocou a fechadura já. Não é mais assim. A essência vai 

embora, ué. A essência é a arte. Em Paris é tudo só “metidésimo” aqueles lugares, tudo 

tem uma cara. Você vê o folhetinho, ele fez de mimeógrafo, você entra no lugar a parede 

está crua. 1 milhão de dólares e a parede assim. Tem que ser isso aí. Tem que fazer 

assim. A Xiclete tem esse negócio do underground. Adoro a Xiclete, acho ela muito 

engraçada e tal, mas qual é o grande artista que saiu da Xiclete? O cara quer ser um 

grande artista. E mesmo a Xiclete, se alguém quisesse patrocinar, ela topava. Ela é 

mais velha que eu, tem uns 57, 58 anos... É duro, é um trabalho que te desgasta. Tem 

que ter esse negócio, patrocínio. O governo brasileiro fez muito bem em levar os 

galeristas para lá. E os merdas dos galeristas iam escondidos fazer negócio fora, lá em 

cima você tem que fazer, para passar o imposto, você vende obra no segundo andar, 
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transação bancária para fazer o imposto. E eles iam fazer escondidos a transação. 

Capitalismo é essa merda, mas a arte contemporânea é essa chave. E os melhores 

estão nessa chave. Lógico que alguns estão de fora, não dão espaço para todo mundo 

ou a casa também. Tem alguns que têm o trabalho ruim e estão dentro. Acontece isso... 

Vai destruir o jogo porque tem artista ruim que ganha dinheiro? Não vai. Eu acho que 

tinha que institucionalizar. Minha esposa monta exposição no Sesc Pompeia, ela é 

coordenadora de artes. Custa 1 milhão, 2 milhões, fazer exposição bem-feita. Traz o 

Cildo Meireles. Fizeram uma Bienal com o Cildo, a exposição mais importante da história 

do Cildo. Vai fazer aquilo sem dinheiro? E o Cildo não cobrou, vai cobrar? Não dá nem 

pra pagar o Cildo. Esses caras de cinema também, quase não consegue mais pagar 

astro hollywoodiano, é tudo produtor executivo e divide a bilheteria. O cara é tão caro 

que não tem como pagar.   

 

[BM] Entendi! Muito obrigada pela conversa. 

 

[RCR] Eu que agradeço, querida.  
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Anexo 4 – Entrevista com o artista Raphael Escobar 

25 de maio de 2020 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Queria que você começasse me contando como foi a sua 

entrada no Ateliê397. Como você se aproximou do espaço? 

 

[RAPHAEL ESCOBAR] Em 2010, me inscrevi em um salão de arte chamado Mostra 

da Juventude, no Sesc de Ribeirão Preto. Quem estava selecionando era o Marcelo 

Amorim, que na época era o gestor do 397. Eles me selecionaram e eu fui premiado. 

Com o prêmio, eu tinha que ter encontros com o curador, no caso o Marcelinho, para 

pensar a exposição que eu faria no ano que vem no Sesc de Ribeirão Preto. Esses 

encontros eram no Ateliê397. E desse jeito fui ficando próximo do Marcelinho. Fiz o 

trabalho do orelhão de concreto, o Fóssil. Ele mostrou o trabalho para a Thais [Rivitti] e 

foi assim que eu a conheci. Os dois me chamaram pra fazer isso no projeto Múltiplos397. 

A partir daí fiquei muito próximo. Nesse meio tempo, dos encontros no 397, eu comecei 

a ir nas festinhas, mas oficialmente minha entrada foi menos pelas festas, diferente da 

maioria das pessoas. Tanto que eu sempre falo que eles são meus padrinhos nas artes. 

Eles me chamaram para o Múltiplos na época. É engraçado, porque todos os meus 

amigos estavam sendo chamados para o Surpraise e eu fiquei muito triste que não tinha 

sido chamado para o Surpraise  porque eu queria fazer as coisas com os meus amigos. 

Depois de um tempo, entendi que o Múltiplos era mais legal que o Surpraise porque 

ganhava dinheiro. Nisso, a Thais e o Marcelinho me chamaram e falaram “a gente têm 

duas opções para você: ou a gente te paga 3 mil reais para você na lata ou você ganha 

50% da venda de cada um, que no todo daria 5 mil”. Eles falaram que até hoje nunca 

tinham vendido todos os múltiplos de uma série, talvez fosse mais inteligente aceitar os 

3 mil. E tinha também o dinheiro da produção do trabalho. Esse dinheiro, que era 300 

ou 400 reais, eu pedi para ao invés de me pagarem, eu queria o curso do Colônia de 

Férias. Era mais caro o Colônia de Férias que o dinheiro que eu ia ganhar na produção, 

para eles era bom e para mim era maravilhoso, porque seria uma formação interessante. 

 

[BM] Nessa época, que já faz dez anos, você ainda estava na faculdade ou já tinha se 

formado? 

 

[RE] Estava na faculdade, a Mostra da Juventude foi o primeiro salão de arte que 

participei na minha vida.  
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[BM] Que legal! Você estava bem no começo? 

 

[RE] Sim, o meu segundo trabalho eu expus no 397. Eu tive muita sorte, na verdade, 

né? Dessa entrada como Marcelinho e a Thais. Eu estava na faculdade e nisso o meu 

grupo também estava olhando salão, essas coisas. O engraçado é que o Marcelinho 

não conhecia a gente. Ele conhecia só a Isa Rjeille porque ela, na época, trabalhava 

para a Thais. 

 

[BM] A Isa era da sua turma da Belas Artes também? 

 

[RE] Isso, exato. Daí o Marcelinho e a outra curadora, que não me lembro o nome, ela 

era do educativo do MAM, se não me engano, selecionaram 14 artistas. Sete destes 

eram da Belas Artes. Era eu, a Isa Rjeille, o Lucas Bêda, Léo Akio, o Silvinho, Silvio de 

Camillis Borges, o Alfredo Maffei e a Milena. A mesma galera, meio que o 397 virou um 

porto seguro para o pessoal da Belas Artes. Essa faculdade era muito tosca. Tem 

história de gente que tentou emprego no educativo da Bienal e falaram “aqui não entra, 

a gente só aceita USP e FAAP”. A Belas Artes era muito x, tanto que tem uma história 

que a Thais resolveu apadrinhar. Na época, eu falava muito que a Vermelho era da 

FAAP, a USP tinha outra galeria, então o 397 vai apadrinhar a Belas Artes. Tanto que 

vem todo esse bonde de gente que começou a se formar no 397. 

 

[BM] Que legal, porque estudando o que o Ateliê já produziu tem essa marca de jovens 

artistas e é muito bom saber dessa relação com a Belas Artes. Você estava falando que 

começa no Colônia de Férias e hoje você é professor do Clínica Geral. Me conta como 

foi esse processo. 

 

[RE] Independente do Colônia, o 397 tem um lugar de formação que não é da ideia 

tradicional de formação. É tipo um boteco, você estava lá tomando cerveja e 

conversando. Era o lugar do encontro. Mas o Colônia era uma coisa que, para mim, 

que estava produzindo há dois anos, poder mostrar meu portfólio e conversar com 

outros era bom. Meu trabalho, eu mostrei para o Edwin Sanchez. Poder mostrar o 

trabalho para um artista f*** era super interessante. Para mim, foi muito importante. Na 

época, lembro que ele falou que eu tinha um trabalho muito forte e que eu tinha que 

tomar cuidado para não aceitar entrar em galeria por pelo menos seis anos. Ele me falou 

isso. Se você conseguir isso, vai ser importante para você entender o que é o seu 

trabalho. Em outras palavras, na época, ele falava um portunhol lindo, ele dizia que ia 

docilizar o meu trabalho. Aí eu fui ficando no 397, ajudava no que dava, ia em toda 
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abertura, ficava lá tomando cerveja com Marcelinho e Thais até 3 horas da manhã. 

Conversava muito sobre arte, era uma época que eu conversava muito disso. E como 

todos os meus amigos também estavam fazendo coisas lá, era minha segunda casa. 

Eu me lembro que uma época minha mãe me perguntou “que diacho você vai tanto 

nesse 397?”. Ela não entendia. E daí os anos foram passando. O Colônia começou a 

rodar as pessoas que iam dando, quando tinha aula eu ia lá ver, gostava muito de pegar 

referência, e ver a produção de Marcelo Cidade, essa galera que eu gostava muito. Foi 

passando um tempo e o 397 ia fechar. Bom, uma das vezes que o 397 ia fechar. Eu 

acho que essa foi a vez 2015. A Thais chamou todo mundo que era muito próximo do 

Ateliê para propor, vamos pensar alguma coisa, ajudar a gente. Tinha a pretensão de 

fazer uma gestão colaborativa na época já. Só que é isso, ninguém estava nesse pique. 

Realmente, você sabe muito bem disso, é uma bucha, dá muito trabalho. E daí eu falei 

“me proponho a dar um grupo de acompanhamento. Posso fazer um grupo de 

acompanhamento no 397”. O Jaime [Lauriano] estava comigo e também topou, achou 

boa a ideia. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito assim. Tanto que sempre fiz 

isso da vida. Me propus a dar esse curso que a gente não sabia muito bem o que era. 

Eu nunca fiz grupo de acompanhamento. O Jaime nunca fez. Ninguém tinha feito. Então 

a gente inventou um jeito nosso. Que hoje em dia, descobrimos que é bem diferente. 

Faz quatro anos que eu dou o Clínica. Descobri que o jeito que o 397 dá o grupo de 

acompanhamento é muito diferente dos outros. Os outros focam muito no trabalho. A 

gente é discussão de pesquisa. Você apresenta seu portfólio e a partir do seu portfólio 

inteiro é que a gente ia palpitar. O que é muito parecido com o Colônia. Que no caso 

era a única experiência mais próxima que eu tive com grupo de acompanhamento. Era 

isso, foi uma ideia de ajudar o 397 a segurar as pontas e conseguir juntar uma grana.  A 

gente era bem otimista na época, achando que ia ter muitos alunos. Tanto que a gente 

abriu duas turmas em uma latada só. Eu e o Jaime em uma e a Thais e o Cadu 

[Riccioppo] em outra. O que aconteceu é que a turma da Thais e do Cadu lotou e a 

minha e do Jaime tinha quatro ou cinco alunos. 

 

[BM] Você acha que é porque eles são mais teóricos? 

 

[RE] Curadores. 

 

[BM] Ah sim, o artista quer essa interlocução com o curador, né? 

 

[RE] Muito. Também tinha uma coisa da época que eu e o Jaime não éramos tão 

reconhecidos. Acho que o Jaime é bem mais do que eu, lógico. Eu tive um bom 
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reconhecimento nos últimos dois anos, o que me ajuda a melhorar o número de alunos. 

Hoje em dia, fecha turma fácil. Antigamente, sofríamos muito para fechar. Mas o lance 

da turma da Thais e do Cadu fechar, tinha muito essa cara de artista querendo mostrar 

trabalho para curador. Tentar legitimação, sabe? Rolou esse semestre desse jeito. A 

gente acabou desistindo e juntando as turmas. E ia revezando entre nós quatro. O Jaime 

desistiu, mas ele não gosta muito de dar aula, na real. Não é uma coisa dele. A Thais 

também quis sair. Ela estava um pouco de saco cheio disso. A Thais era muito reticente 

à ideia de acompanhamento.  

 

[BM] Por que você acha que ela era reticente? 

 

[RE] Eu não sei, mas eu acho que o 397 abre o grupo de acompanhamento quando 

começou a virar moda esses grupos de acompanhamento. A Thais sempre teve esse 

ranço de artista que quer se legitimar. Para ela, ficou muito essa cara que todo mundo 

estava lá não para discutir trabalho, mas sim para mostrar o trabalho para ela. 

 

[BM] Nessa época, vocês ainda estavam na Vila Madalena ou já era no galpão da 

Pompeia? 

 

[RE] Isso foi a transição entre Vila Madalena e galpão. 

 

[BM] Entendi. E você participou dessa transição, né? 

 

[RE] Participei meio nas coxas. Porque foi em 2017, foi no meio da entrada do Dória, 

então eu estava na loucura com a Cracolândia. Na semana que teve a mudança, que 

eu tinha que ajudar e tudo, foi a semana que estava tendo ação policial na cracolândia. 

Sobre a mudança, de fato, eu não mexi uma caixa. 

 

[BM] Mas você acompanhou as discussões? 

 

[RE] Acompanhei tudo. Aliás, antes mesmo de mudar, nessa história do segundo 

fechamento do 397 que eu acompanhei, ou tentativa de fechamento, a Thais fez o 

mesmo processo, chamou uma galera e foi aí que a gente tentou uma gestão 

colaborativa. Que virou eu, o Jaime, o Cadu Riccioppo, a Thais, o Edu Marin, o Maikon 

Rangel e o Sergio Pinzón. Daí vamos mudar de espaço, mas eu, a Thais e o Jaime 

escrevemos um edital para o Espaços Independentes daquele ano. Não seguindo a 

lógica dos editais de espaços independentes que o Ateliê397 se propôs a escrever nos 



247 
 

outros anos. O 397, para tentar bancar e pegar os espaços independentes, fazia umas 

programações malucas. Debate toda semana. Tinha filme toda semana, tinha exposição 

a cada mês, era uma coisa assim muito intensa, muita programação. O pior disso é que 

não tinha corpo. Ninguém aguentava, todo mundo saia exausto. E daí quando foi falado 

de mandar um novo espaços independentes a gente falou vamos no que dá, no que 

pode fazer. Três exposições, três debates e acabou. Eu acho que esse foi o último edital. 

Começamos a desenhar. A Thais ficou mais na escrita e formatação perfeita do edital, 

sempre sobra tudo para ela. Talvez o Jaime tenha ajudado um pouco. E aí a gente 

ajudou a desenhar super. E daí passou com essa programação super limpa. Aí já estava 

no galpão. A gente tinha acabado de entrar no galpão e houve umas tretas para ver se 

rolava porque mudou endereço e o edital tinha passado na Wisard, mas a gente estava 

no galpão. Essas loucuras todas. Deu tudo certo. E daí começou com o Ícaro [Vilaça] 

do Usina e que ele trouxe a Paola Berenstein Jacques. O outro debate foi outro arquiteto 

não lembro agora o tema certo. Depois era a exposição minha e do Jaime que o debate 

era com o Guilherme Boulos e depois era o Yuri Firmeza e o debate era eu, a Thais e 

Jaime dando um panorama de como foi a programação. Nessa exposição, eu já estava 

muito desgastado por causa da Cracolândia. Saindo assim. Mas também tinha esse 

lance que a gente teve umas trocas interessantes, tanto que no começo do galpão só 

tinha três ateliês, que era o meu, o do Jaime e do Sergio. Que eram por acaso três 

pessoas que trabalhavam no 397. Você está trabalhando para o 397 mas pelo menos 

você ganha um ateliê. Esse formato foi ficando não sustentável com o tempo e parou 

com isso. Quando o Clínica chega no galpão fomos eu e a Isa Rjeille que demos um 

semestre. Naquele semestre a gente ganhou muito pouco, por volta de 300 reais por 

cabeça. A Isa falou não dá para mim, é muito pouco, pelo deslocamento que tinha que 

ter. Ela morava na Vila Mariana na época, eu morava no Ipiranga mas tinha um lance 

que eu gostava, sei lá. 300 reais para mim é meio diferente de 300 reais para a Isa. 

Como eu trabalho em serviço social é um dinheiro mais ou menos normal que você 

ganha. E daí eu sempre quis continuar. Daí sai a Isa e entra o Cadu Riccioppo. Fica 

dois semestres. Quando ele sai, volta a Thais. Ela fica um ou dois semestres e daí ela 

sai por causa do Otto e daí entra a Carol Lauriano. Desde o último semestre da Thais, 

começou a ter fila de espera. Aí eu falei para a Carol, vou dar uma cartada de louco e 

vou abrir uma segunda turma. Dou umas bolsas de 50% para dar uma enchida e 

funcionou, né? Agora por conta da pandemia muita gente desistiu. 

 

[BM] E por que você acha que aumentou a procura por esse espaço de troca e de 

formação, acha que os artistas querem dialogar mais com outros artistas e curadores, 

ou o Ateliê fixou um nome no acompanhamento de projetos? 
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[RE] Acho que há muita coisa envolvida. Um, que já é um grupo de acompanhamento 

antigo e famoso. Dois, ele é o mais barato da cidade de São Paulo. Ele é a metade do 

preço do segundo curso mais barato. Na real, é 250 o do 397 o mais barato depois do 

397 é 400 eu acho. Também tem um lance, querendo ou não, muita gente passou pelo 

Clínica, muita gente, e tanto que todo semestre chega alguém que foi indicado por um 

ex-aluno. E também por esse lugar de reconhecimento que eu criei um pouco melhor, a 

Carol é muito boa de mídias e consegue divulgar bastante. Mas acho que são todos 

esses lugares juntos. O curso ficou mais antigo e mais reconhecido. Eu fiquei um artista 

mais conhecido também, ajuda a trazer mais gente. O curso é muito barato e os ex-

alunos indicaram. Todo esse escopo ajuda. Nesse semestre, voltaram vários ex-alunos. 

Tinha uma coisa no começo do Clínica que eu não deixava ninguém ficar mais que três 

semestres. Hoje em dia eu deixo, mudei, e esses antigos voltaram. 

 

[BM] Isso é muito bom, né? Mostra o lugar de relevância do Ateliê na cidade de São 

Paulo. E aí ainda na questão da formação, o Ateliê começou faz um ano a residência 

artística. Que foi muito uma ideia que você encabeçou, defendeu e toca até hoje. Eu 

queria que você comentasse um pouco sobre o que significa o Ateliê397 ter uma 

residência. 

 

[RE] Acho que tem várias questões também. Mas é sempre complicado pensar numa 

residência paga. O termo residência ajuda a ter mais pessoas que queiram participar. 

De fato, é um grupo de acompanhamento com ateliê. Quando estava para fechar de 

novo o 397. Era isso, vai entregar o galpão inteiro ou vai pegar a outra parte? Para mim, 

era muito visível, desde que eu acompanho o 397 em dez anos que ele não tinha dívida. 

Ele estava no zero a zero. Não estava ganhando nada, mas também não estava 

gastando. Então para mim era meio óbvio, pega o resto e faz algum projeto. E daí a 

residência artística me pareceu uma puta ideia. Por mais que seja um problema uma 

residência artística ser paga. Acho que são tempos diferentes, do que quando eu 

comecei a produzir. Antes tinha muito edital, tinha muito espaço para você começar, 

você ganhava algum dinheiro. Não estou dizendo que era uma coisa fácil, mas era 

possível. Hoje em dia é isso, literalmente você paga para trabalhar. E as residências 

pagas começam a surgir nessa onda. A Thais também era reticente com isso. Eu 

concordo totalmente com ela. É uma ideia muito complicada. Minha ideia sempre foi que 

fosse um grupo de acompanhamento também. Porque pelo menos você está falando 

sobre formação. Você não está falando apenas de uma linha no currículo. Aí surge 

aquela turma toda para tentar fazer a residência acontecer. A ideia foi minha mesmo, 
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mas eu não encabecei, talvez no começo mais. Acho que eu ajudei bastante. Mas acho 

que foi muito mais você, a Mari, o pessoal que arrumou tudo, escreveu tudo. Eu só 

divulguei e falei que selecionava os artistas e acompanhava, que nem eu faço no 

Clínica. A primeira turma foi incrível. Todos saíram muito felizes e daí é um pouco, para 

você ter uma noção, a Dora Smék me mandou mensagem esses dias agradecendo 

porque eu enfiei a maioria dos artistas que estava na residência em exposição, ajudei a 

escrever edital também, tudo, mas eu acho que o lance de enfiar em exposição foi muito 

importante para eles. E a Dora me mandou mensagem agradecendo que entrou na 

galeria Central, e o começo da conversa dela com a galeria foi a partir de uma exposição 

que eu enfiei enquanto ela estava na residência. Então tinha isso, acabou sendo um 

lugar de inserção. O lugar da troca foi incrível. O trabalho da Maria de Los Vientos foi 

uma crescente, a da Pamella Anderson também. E é isso. Converso com todos eles até 

hoje. Ajudo, converso, troco ideia. E foi muito bom. A princípio várias falhas, né? Vários 

problemas. Desde o teto que chovia a, sei lá, tudo aconteceu.  

 

[BM] E agora tem a segunda turma, que foi pega pela pandemia. Como você acha que 

isso está rolando? Ou pode acontecer, não pode? Qual sua visão? 

 

[RE] Eu não gosto. Eu acho que virou a mesma coisa que o Clínica, sabe? E eu acho 

que tem um lugar que complica que eu sinto que essa turma estava muito a fim de 

trocar, uma parte, e a outra estava muito a fim de se legitimar. E ambas as partes não 

vão acontecer. Porque a pandemia não colaborou. Não tem o espaço de troca no virtual. 

Tem esse lance que fica igualzinho ao Clínica. O Clínica ser na internet, não tem 

problema nenhum. Lógico, tem várias camadas que você perde. Mas a princípio 

funciona super bem. Todo mundo discute. Acho que fica sempre mais difícil, lógico, acho 

que muita gente também dá uma brochada, mas é menos cruel do que a residência.  

 

[BM] Ela exige uma coisa presencial, né? De estar no galpão, vendo o outro fazer. 

 

[RE] O lance da residência do 397, tem um fator muito f***, é não ter parede. Você é 

forçado a conviver com o amiguinho do lado. Isso não tem mais na virtualidade. Fica 

muito difícil de acontecer. A gente está aos trancos e barrancos tentando. Em vez de ter 

um projeto final agora e tal. Mas eu acho muito pouco para o que essa turma esperava. 

Além disso, tem uma coisa do perfil dessa turma que complica muito. A maioria deles 

são pintores. Se fosse a turma anterior, nossa acho que iam tirar de letra. Essa turma é 

dependente da pintura. E não é uma crítica. É só uma realidade. Tanto que fica um clima 

meio estranho. Tem uma das residentes, a Nicole Kouts, ela faz trabalho na internet, no 
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xerox. Ela não é pintora. E daí parece que o único caminho é a internet. Não é. Ela só 

é aberta a outras possibilidades. O resto não tem isso. Então é muito difícil e exaustivo. 

O Clínica é desafiador para mim hoje em dia. Eu nunca tive que fazer tanta aula 

expositiva, jesuítica, como diria o Ivan. Mas é super boa. Desde que começou a 

pandemia, eu já tenho quatro aulas prontas que eu posso usar para o resto da minha 

vida. Só que na residência é diferente. Na residência você tem que produzir. E não vai. 

Fica meio atravancado. O lance que o desafio é bom, mas no caso da residência ele 

tem virado um carma. É um pesadelo. Acho difícil, acho complicado, acho os artistas 

muito fechados. 

 

[BM] E é uma turma bem diferente, né? Mesmo não convivendo com eles, eu reparei. 

 

[RE] Acho eles muito limitados tecnicamente. Sei lá, é pintura e acabou. E assim, tudo 

bem. Mas é que eu acho que a outra turma, por mais que tivesse pintores, eles seriam 

muito mais inventivos. Então fica muito cansativo para mim. 

 

[BM] Eu queria entrar um pouco mais no tema da minha pesquisa que é o arquivo. E 

você está acompanhando o Ateliê há dez anos e estando próximo, sendo da gestão ou 

não, como você acha que o ateliê olha para seu próprio arquivo? Já tiveram inúmeras 

tentativas, o livro contando a história, o site foi uma tentativa de organização, toda vez 

que escreve um edital você tem que rever o seu currículo. Eu queria saber as suas 

impressões olhando como um participante do espaço. 

 

[RE] Eu, sinceramente, acho que não olha. Essa gestão de agora, acho isso bem doido, 

têm uma dependência muito forte de mim e da Thais para saber o que aconteceu no 

397. Isso eu acho muito chocante. Eu sinto que por mais que o livro esteja lá, tudo bem, 

mas ele conta até 2015. É um recorte bem específico. E antes de 2010 mesmo é muito 

difícil você achar coisas. As fotos são bem toscas antes de 2010. Mas era o Rafa 

Campos, era outra coisa. 

 

[BM] E é outra tecnologia também, né? 

 

[RE] Não tinha pensado por esse lado. Eu, sinceramente, acho muito ruim. Não vejo 

noção arquivística nenhuma ali. Vou até olhar o site do 397. Há muito tempo eu não 

olho e não sei se tem alguma coisa de arquivo lá.  
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[BM] Então, eu construí uma planilha com uma base de dados com todas as atividades 

que o Ateliê fez desde 2003. Eu tive que recolher uma parte no site, uma parte eu tive 

que ir em todos os posts do Instagram, porque muito está nas redes sociais e não está 

arquivado em nenhum outro lugar. E isso é um problema. Uma parte está em um HD 

bem cheio de arquivos. E a outra parte eu peguei o material físico, panfletos de 

exposição, catálogo. Aí eu tentei organizar cronologicamente, para pelo menos ter uma 

noção do que é essa memória de atividades. Eu sinto essa dificuldade quando eu olho 

para o site. Ele se confunde muito com a divulgação. 

 

[RE] Ele é só divulgação. 

 

[BM] Mas uma parte dele é memória. Se você olhar, tem uma exposição de 2003, até 

mas você tem que caçar isso. E daí o site fica como divulgação mesmo. E eu queria 

saber se você participou dessa discussão de migração do site ou não.  

 

[RE] Eu tenho a impressão de que esse site é o mesmo criado pelo Marcelinho. 

 

[BM] Sim, é esse. 

 

[RE] Então, ele é basicamente um formato de blog. Ele não tem nada que categorize 

uma ideia de coleção, uma ideia de arquivo, de memória do espaço. Ele é um pouco 

flyer.  

 

[BM] As instituições têm que preservar sua memória e ter seus arquivos. E como pensar 

o arquivo de um espaço independente? Cada hora tem uma gestão, a coisa fica muito 

personalizada. Um espaço independente não é uma instituição rígida que tem que ter 

aquele arquivo com aquela nomenclatura ou um arranjo que não faz sentido. Você, 

como artista e como uma pessoa muito próxima, como você imagina que poderia ser 

um arquivo para o Ateliê? 

 

[RE] Isso nunca passou pela minha cabeça, mas teve um espaço independente em 

Porto Alegre que eu esqueci o nome que eles, quando fecharam, lançaram um DVD 

com todas as exposições que tiveram no espaço. Mas eles tinham uma vantagem que 

eles registraram tudo em vídeo. Não sei porquê, mas eles tinham uma coisa maravilhosa 

ali. Isso era bom para pesquisa de artista. Olha, entrei aqui no site. Pesquisei A noite o 

mundo se divide em dois. Vou entrar na minha exposição. É o texto e acabou. Não 

tem nem foto da exposição. 
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[BM] Anotei também nessa planilha de dados a flutuação arquivística. Um tem texto, 

release, foto, vídeo, tudo. Outro só tem um texto. Isso varia demais. Por isso acho que 

é muito personificado. Quem fez quis colocar mais ou quis colocar menos. Não tem um 

padrão. 

 

[RE] Se pensar o site. Vamos lá, vai que o 397 fecha dessa vez, é sempre uma 

possibilidade para mim. Mesmo que fechasse, era bom ter… Olha, Rodrigo Andrade 

também não tem. Mesmo que fechasse o 397, que para mim não é nenhum problema. 

16 anos, gente, quem segura 16 anos no espaço? Se segurar mais um, vira 17 e aí bate 

o recorde junto com o Ateliê Aberto. É meio isso. Mas tem tanta exposição importante 

que não tem. Se fica o site de um jeito que é o arquivo das exposições, você consegue 

ver as fotos. Uma galeria de arte tem isso. Eu acho que o 397 o mínimo tinha que ter 

isso. Pensar como construção de conteúdo. A exposição do Rodrigo Andrade era muito 

importante. Era totalmente fora do padrão de trabalho do Rodrigo. A exposição da Laura 

Andreato, era isso, se entender o 397 como um espaço independente para jovens 

artistas, mas antes de tudo é um espaço de experimentação. O Rodrigo Andrade está 

longe de ser um jovem artista, e foi fazer esse projeto lá no 397. Laura Andreato, longe 

de ser jovem artista e aquele projeto dela Como pintar picos nevados? é maravilhoso 

e totalmente longe do que se está acostumado com o trabalho dela. Sei lá, a primeira 

exposição da Barbara Wagner em São Paulo foi no 397, sabe?  

 

[BM] REC>< GRU? 

 

[RE] Isso. Tem um monte de coisa dessa que passou por ali que era importante ter uma 

documentação certa disso. Você pode pesquisar por nome de artista, que seja. Como 

um arquivo de museu mesmo, sabe? É conteúdo. Daqui dez anos, vão querer pesquisar 

a exposição que o Escobar fez com o Jaime Lauriano no Ateliê397 e o espaço fechou. 

Onde dá para achar? Tem uma reportagem na internet, mas não tem foto dos trabalhos, 

sabe? Sei lá, querendo ou não, o que sobra para o mundo, e na pandemia fica bem 

claro, é a internet, né? Vão ficar esses arquivos vivos que podem ter de pesquisa. Que 

daqui 20 anos pode ser super importante. 

 

[BM] Essa era uma das minhas justificativas para mandar o projeto. As pessoas devem 

ter acesso a esse tipo de conteúdo que foi produzido e que conta uma história da arte 

contemporânea de São Paulo, história dos espaços independentes e história das 

exposições. Tem muita relevância e eu queria que desse tempo de propor uma 
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reorganização de uma plataforma online para que isso esteja acessível e comecei a 

pesquisar várias coisas e esses dias eu fiquei pensando em fazer uma dissertação-

arquivo. O meu trabalho ser o arquivo também. Foi muito bom te ouvir sobre isso.  

 

[RE] Deixa eu comentar, estou olhando o site. Fui em textos críticos. Estão só os textos 

das exposições que tiveram. Não precisava nem estar aqui, podia estar só em 

exposições. Tinha um programa para pensar texto criticamente, a Maré, e não tem um 

espaço escrito Maré aqui. 

 

[BM] Eu fiquei sabendo da Maré da entrevista que a Isa Rjeille deu para o Vozes 

Agudas. Fui procurar e isso não está claro no site. 

 

[RE] Era um coletivo de críticos que escrevia sobre arte. Era maravilhoso. Antigamente 

tinha um nomezinho Maré e você via os textos. E é importante esses textos ficarem 

blocados enquanto Maré. É a mesma coisa do Vozes Agudas, daqui a 20 anos, vão ter 

mil podcasts e não pode juntar tudo como se fosse a mesma coisa.  

 

[BM] Para finalizar, queria que você me disse o que você vê para o Ateliê daqui para 

frente? Você como artista, nesse momento e considerando a sua experiência da relação 

com outros espaços e projetos na cidade. Qual você acha que será o lugar dos espaços 

independentes, coletivos, dessas iniciativas? Mesmo que o Ateliê feche. 

 

[RE] Você me pega em um dia bem pouco otimista. Mas o que eu sinto. Se quando o 

boom dos espaços independentes era numa época que havia editais para existir 

espaços independentes e antes disso o que existia era ateliê de artista que tinha um 

espacinho para expor. E nisso fazer o 397 ser totalmente diferenciado do resto. Ele 

começa exatamente como todos os outros: ateliê de artista que tinha corredor para 

expor. De repente, quando entra o Marcelinho e a Thais, cria-se uma outra coisa, 

totalmente diferente. As pessoas vão pensar a ideia de espaço independente como o 

397 é depois de muitos anos. Quando chegam os editais de espaços independentes. 

 

[BM] O Ateliê contribuiu muito para essa sistematização do conteúdo sobre o que é 

espaço independente. 

 

[RE] Sim, demais. E hoje em dia eu sinto que está muito parecido com o que era antes 

de ter esses editais. E me deixe ser bem pessimista e eu acho que o que vai abrir agora 

não são mais espaços independentes, são ateliê de artista com espaço para expor. E 
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isso é o Breu, o Fonte, tem diversos outros que são ateliês de artistas. A ideia de espaço 

independente que ele é um conteúdo de fato está se perdendo de novo. O 397 tem cara 

de instituição. Isso morre junto com o 397. 

 

[BM] Você acha que tem algum que se assemelha? Com essa potência de propor 

discussão, de questionar, querer influenciar no sistema e ainda ter espaço para artista. 

 

[RE] Acho que não tem. O mais próximo que tem é o Chão que acho que deve ter 

fechado, porque a Samantha está morando em São Paulo, que era em São Luís do 

Maranhão, o Ateliê Aberto fechou, o Breu talvez tente cumprir mais essa função 

próxima, mas ainda a exposição é de amigos entre amigos. 

 

[BM] E o Jamac, que é tão antigo quanto? 

 

[RE] O Jamac é uma outra coisa, ele pode ser enquadrado como espaço independente, 

mas ele é muito mais que isso. É outro mundo. É um ponto de cultura, está mais próximo 

de uma ONG em periferia do que qualquer coisa. Ali é sobre ensino de arte para quem 

não tem acesso a nada. Bem complicada essa frase, porque existe acesso a outros 

tipos de cultura. Mas eu acho que o Jamac se presta a outra função, é sobre produção. 

O 397 é sobre pensamento. O Jamac pega uma molecada ensina a fazer stencil, lambe-

lambe, estampa. É outra coisa. 

 

[BM] Entendi. Boa essa diferenciação. E fora do Brasil? 

 

[RE] Eu sou muito ruim. Não sou a pessoa para te indicar sobre isso.  

 

[BM] Você acha que essa tônica de espaços independentes acaba se o Ateliê acabar? 

 

[RE] Eu acho. Vão existir muitos lugares que são chamados de espaços independentes, 

porque o nome ficou, né? Mas eu acho que não vai ser a mesma coisa. Quando o 397 

abre, com a Thais e com o Marcelinho, ele já não era esses ateliês de artista com espaço 

para expor. Era um ateliê de crítica de arte. Era muito louco isso. Era onde se pensa a 

arte. Literalmente. E daí não era exposição dos meus amigos. 

 

[BM] Tinha uma reflexão mesmo. 
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[RE] Eu não conhecia o Marcelo Amorim e a Thais Rivitti. Eu só era um jovem artista. 

Esses espaços de hoje não fazem isso. Se fazem é na base do edital. Acho muito 

diferente. Que nem o 397 só tinha o Ateliê Aberto, talvez a Casa Contemporânea tinha 

um pouco esse quê, mas era de outro lugar. Não sei. O que o 397 cumpriu de função e 

pelo tempo que tem, só teve o 397 e o Ateliê Aberto. 

 

[BM] Isso mostra mais a relevância dele para preservarmos o arquivo e a história. Última 

coisa que eu queria perguntar, é sua visão sobre essa troca de gestão de acontece no 

Ateliê e a troca de sede, de espaço físico. Como você acha que isso impactou? O que 

você acompanhou? 

 

[RE] A primeira vez que ouvi falar já era Thais Rivitti e Marcelo Amorim. Eu acho incrível 

o 397 ter conseguido mudar de gestão. Pode perguntar para todo mundo. Isso não 

acontece. Casa Tomada morre junto com a Tainá, Ateliê Aberto morre junto com a 

Samantha e, teoricamente, era para o 397 ter morrido junto com a Thais. O 397 teve a 

Thais e o Marcelinho, depois só a Thais, depois aquele grupão todo, depois Thais com 

Flora Leite, Carol Lauriano e Alê Carrijo, depois Tania Rivitti, Carol Lauriano e Alê 

Carrijo, depois Tania, você e Carol e agora a Ana Carramaschi. O grande ganho disso 

é que o espaço continua existindo. Tem várias perdas nesse ganho, mas eu acho isso 

louvável. A ideia de mudança de gestão é o que fez o 397 continuar existindo. Agora, a 

cada mudança de gestão, muda-se também o perfil do 397. Ganhos e perdas. Não sei 

balizar quão bom ou ruim é. Acho que têm coisas da gestão Marcelinho e Thais que não 

vieram para as outras. É engraçado, se for pensar, o lance queer, que hoje em dia está 

super em pauta, quem começa foi o Marcelinho Amorim no 397. Primeiras exposições 

queer de fato aqui em São Paulo era Glamour Garcia, Mavi Veloso, tinha uma exposição 

maravilhosa que Marcelinho trouxe de uns gringos para cá, a Dirty Looks, sabe, isso era 

um perfil que era do Marcelinho, quando ele sai, esse perfil vai junto com ele. Tinha uma 

balança entre o Marcelo e a Thais que era incrível. Thais muito política e Marcelinho 

muito queer e festeiro. Essa balança entre os dois fazia o 397 ser muito específico. Com 

a saída do Marcelinho e a minha entrada, do Jaime e do Cadu, eu sinto que ficou, o ano 

que a gente fez a gestão, foi uma gestão política. Era muito muito muito. Depois a gente 

sai, vai para uma coisa mais formal. Com a entrada da Flora. Depois com a saída da 

Thais, da Flora, já se cria um outro perfil que eu ainda não tenho distanciamento para 

dizer, mas é outro. E também traz suas peculiaridades muito interessantes, começou a 

ser um espaço de individuais. Individual da Sol Casal, mais outras que agora não me 

lembro de quem era. Clara Benfatti. Ia ter a do Pablo Vieira também. Eu achava isso um 

ganho porque hoje em dia, com esse monte de espacinho borbulhando por aí, coletiva 
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é fácil de fazer até. Hoje em dia é difícil fazer uma individual. Eu nunca tive uma 

individual, por exemplo. Mas isso é muito interessante para o artista pensar a pesquisa 

ele como um todo, isso é um puta ganho f***. E é isso, ganhos e perdas de mudança de 

gestão. Entre ganhos e perdas eu acho que só tem mais ganho, sabe? Mas, de fato, é 

super complicado. Tem um tempo de duração para segurar um espaço desse. 

 

[BM] É tudo transitório, né? A pessoa deixa uma marca, ou não, e tem que passar a 

bola. 

 

[RE] Eu acho que a Thais ficou muito mais tempo do que deveria até. Ela ficou oito 

anos, é muito tempo.  

 

[BM] É uma dedicação muito grande à arte e ao pensamento crítico. 

 

[RE] É uma militância, né? Você segurar um espaço independente. Lógico que você 

divulga o seu trabalho, mas não é sobre isso. É uma militância em prol de uma arte que 

teoricamente é elitista, mas você traz umas outras figuras para dentro delas. Eu acho 

muito emblemática a escolha do Marcelinho e da Thais de pegar a galera da Belas Artes. 

Quem estava totalmente fora do circuito. A gente é a primeira turma de bolsistas a expor. 

Em larga escala, sei lá, teve um caso ou outro, Fábio Tremonte que saiu da FAAP e era 

bolsista lá. Marcelo Cidade também era bolsista na FAAP. Mas um grupo inteiro, assim, 

Jaime bolsita, eu bolsita, Pablo estudava à tarde e pagava 300 reais, Rafael RG era 

bolsista. A gente está discutindo colocar uma classe que não estava no circuito. 

 

[BM] Eu gosto de pensar isso do Ateliê que é um espaço que está nas bordas de um 

circuito que é de galeria, de museu, de mercado, mas ele está em uma função muito 

importante de fronteira que você protege e influencia também. Ao mesmo tempo que 

ele traz gente que não está, ele manda essas pessoas para dentro. 

 

[RE] Totalmente. Tinha grandes chances de eu ter ficado só como professor na área 

social e o 397 tem uma importância muito importante para eu não ser isso. Para mim, 

para o Jaime, para Isa Rjeille, pro Yudi Rafael. Apesar que o Yudi fez FAAP, foge um 

pouco desse perfil. Mas, de fato, a gente era essa galera. A gente chega nas artes que 

quem estava expondo era quem tinha sobrenome ou quem fez FAAP. Tinha essa rede 

pronta. A Belas Artes entrar nesse sistema é um caso muito específico. Por outro lado, 

hoje em dia a Belas Artes, eu pagava 500 reais por mês. Hoje em dia está 3 mil. Então 

se eu tivesse a mesma bolsa que eu tinha na época, seria 1500 que eu ia pagar. Era 
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impossível. Eu não teria feito faculdade. Teoricamente, não era para mim esse mundo. 

Nem para o Pablo, nem para o Jaime, nem para o Rafa RG. É muito louco essa entrada 

que o 397 fez. Nem para a Isa, gente. Nessa escolha, a gente pode discutir classe. É 

uma escolha política da Thais e do Marcelinho escolher a gente. 
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Anexo 5 – Entrevista com o artista Sergio Pinzón 

27 de junho de 2020 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Gostaria que você começasse contando como se aproxima do 

Ateliê397, quando foi isso e como você entra no espaço de fato? 

 

[SERGIO PINZÓN] Bom, eu acho que eu conheci porque eu fui fazer um mestrado na 

USP também. E daí, nesse intuito de se envolver com a cena artística e com as coisas 

que estavam acontecendo na cidade ao redor da arte, numa aula da USP, tinha uma 

galera que ia apresentar alguma coisa, uma performance lá no 397, e foi por isso que 

eu conheci. A primeira vez que eu cheguei no espaço foi através disso, de uma 

performance de uma aula do Hugo Fortes, acho que era. 

 

[BM] Isso era que ano, mais ou menos? 

 

[SP] Eu acho que era 2012. Eu não tenho as datas certas. 

 

[BM] Não, tudo bem. 

 

[SP] E depois disso eu me lembro que eu continuei desenvolvendo o mestrado em 

poéticas visuais, e ao mesmo tempo eu comecei a procurar trabalho na arte, assim, 

espaços culturais, enfim, e um desses lugares onde eu procurei trabalho foi no 397. Aí 

eu escrevi para o Marcelo Amorim e tive uma entrevista com ele, e eu comecei 

justamente a organizar um arquivo que eles tinham em um HD, pastas e pastas de 

fotografias, imagens, e a intenção era um pouco organizar as pastas sabendo quais 

eram as atividades, quais eram os agentes, as pessoas que tinham passado por ali. Mas 

foi assim, eu comecei a ser um tipo de, não sei, um pasante [estagiário]. Na verdade, 

era um trabalho voluntário (risos). Só que nessa hora eu tinha uma bolsa daqui da 

Colômbia, então minha situação financeira estava medianamente resolvida, porque eu 

conseguia viver com isso e, tipo, a vida de estudante não é que seja muito, eu não 

precisava de muito. Então esses privilégios me permitiam fazer de, sei lá, de troca, e foi 

assim que eu comecei a ser parte da equipe de trabalho. E aí eu durei acho que uns 

quatro anos com o 397. 
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[BM] E como era esse trabalho? Estava tudo espalhado, disperso, e você fez esse 

trabalho de reunir, meio que de entender qual que foi a exposição? Já tinha uma 

memória organizada nessa época? 

 

[SP] Já tinha o quê? Desculpa. 

 

[BM] Se já tinha um site, uma memória organizada quando você chegou, aí você 

continuou essa organização, ou estava tudo muito bagunçado?  

 

[SP] Nossa, Bia, eu não lembro bem, mas eu acho que era um trabalho cronológico, e 

de saber quem foi o artista, qual foi a exposição e juntar as fotos numa ordem de ano. 

E eu acho que foi isso, esse foi o trabalho. Depois de fazer isso, eu comecei a ser uma 

espécie de community manager e a fazer umas ativações no Facebook do 397 e foi bem 

legal, porque, a partir daí, a gente começou a pegar umas imagens desses arquivos e 

fazer um pouco o que agora está sendo feito com esses eventos que foram há um ano, 

por exemplo. Então a gente fazia isso já nessa época, de “olha, pessoal, há um ano 

estava abrindo exposição de fulano”. Então era legal porque as pessoas se lembravam 

disso, mas lembravam também que o 397 foi esse espaço que abriu a primeira 

exposição profissional deles. Então o Facebook passava a ser esse lugar de ativação 

do arquivo e de lembrar essas coisas, e os personagens e artistas que passavam por 

aí, então, meio que ativava de novo essas lembranças e essas postagens. 

 

[BM] Entendi, não sabia dessa parte. E aí você teve participação também nessa 

mudança do site. Você participou disso, de buscar esses eventos, de fazer essa 

migração.? 

 

[SP] Eu acho que não. Não tenho uma lembrança desses… qual seria esse antigo site? 

 

[BM] É que a Thais sempre fala que você foi muito importante nessa migração do site 

e na organização também dessas fotos. Será que ela está se confundindo? Porque às 

vezes pode estar, né, faz tempo… 

 

[SP] Nossa, Bia...faz tempo. Eu queria tentar lembrar. Será que você tem uma imagem? 

 

[BM] Sim, deixa eu mostrar aqui para você. Vou compartilhar a tela pra você ver. Esse 

site que é o do Ateliê agora, parece que ele foi feito pelo Marcelo, e a Thaís fala que 
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você também teve participação, você teve mesmo ou você não se lembra? De organizar 

assim por textos, textos críticos, programação… 

 

[SP] Nossa, Bia…eu lembro um pouco... Mas o que a Thais fala é que eu...que antes 

tinha um site diferente desse? 

 

[BM] Isso, ela fala que tinha um tipo de site e então vocês migraram para esse, que foi 

pensado junto, qual era a melhor forma, e que toda essa organização foi um trabalhão, 

de passar todos os arquivos. Você lembra de alguma coisa assim? 

 

[SP] Eu lembro desse site, esse trabalho de organização desse HD era justamente para 

alimentar esse site. Eu acho que era tipo uma coisa de garantir que tudo tivesse imagem, 

que tivesse a lista dos artistas que participaram das entradas, de garantir que para cada 

uma dessas exposições tivesse uma entrada no site. Eu lembro que depois veio aquela 

oferta de cursos, mas eu teria que falar com o Marcelinho para reconstruir esse trabalho, 

porque não me lembro bem, Bia. 

 

[BM] Tudo bem. Esse trabalho que você fez com os arquivos, com o HD, você teve que 

buscar em outros lugares? O material estava disponível, mas desorganizado ou havia 

uma parte e não havia outra? Porque eu percebo que, no site, alguns eventos têm muita 

informação, que tem foto, release, vídeo, texto crítico, um montão de coisa, e tem alguns 

eventos que não têm tanta documentação assim, que têm pouca foto, ou às vezes não 

têm foto. Você se lembra de ter ido buscar em outros lugares ou se esses arquivos estão 

por aí, espalhados? 

 

[SP] A única fonte era aquele HD. Eu não fui atrás de mais. E depois disso, o que eu 

também comecei a fazer era o registro; paralelo a essa organização de conteúdo, eu 

que fazia os registros dos eventos, das exposições. Então várias fotos que tem aí, por 

exemplo, do “Estamos muito abertos”, todas essas fotos são minhas, eu que tirei. 

 

[BM] Muito bom! E existia algum tipo de direcionamento, assim, de como era pra fazer 

esse registro e documentação, ou partia de você? Por exemplo, “tem que ter dez fotos, 

texto…” ou você que pensava nessa documentação como ela deveria ser? 

 

[SP] Na verdade era muito livre. Por exemplo, eu acho que sempre o 397 teve um 

interesse especial pelo texto, para que tivesse um conteúdo desse tipo, então a Thais 

que fazia essa parte. E depois vinha toda a divulgação do evento, ou seja, tipo o convite, 
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que também era eu que fazia, e na hora do registro era, na verdade, muito orgânico, o 

Marcelinho dava alguma instrução tipo “olha, tem uma galera aqui, tira foto deles”. Era 

mais, assim, mostrar que o espaço estava cheio e que estava tendo visitação no evento. 

E depois, também, eu fazia um registro da exposição vazia.  

 

[BM] Ah entendi, então tinha esses nortes, assim… 

 

[SP] Visitação, abertura, exposição… 

 

[BM] Entendi. E nesse trabalho, quando você se integrou à equipe, fazia convite, tirava 

as fotos… Eu conversei com o Marcelo ontem e ele falou da rotina do trabalho, fazer o 

convite, salvar em tal pasta e aí mandar, e depois tirar foto, e baixar a foto, e tratar a 

foto. Você pode me falar um pouquinho dessa rotina de organização da comunicação 

ou do Ateliê? Porque isso implica no arquivo. Tem muita coisa que hoje a gente não 

encontra e eu acho que é porque nessa última gestão que a gente estava muito perdido, 

não tinha uma metodologia de trabalho mesmo, sabe? Que você tem que tirar foto, tem 

que salvar, guardar… 

 

[SP] Eu me lembro disso… não me lembro com quanta antecipação a gente fazia essa 

divulgação, acho que era no mínimo uma semana. Nessa época, o Instagram não era 

tão… é muito doido porque não é tão longe assim, mas a gente não fazia Instagram, era 

só Facebook. Então eu me lembro que se fazia esse convite e junto com isso a Thais 

fazia um texto. E o convite servia primeiro tanto para impulsar um evento no Facebook, 

para a criação desse evento, quanto para fazer uma entrada no site, e lembrar as 

pessoas “olha, vê isso aqui”. Também criar, tipo, um trânsito das pessoas para o site. 

Aí depois vinha o evento real, a inauguração e nesse dia então a gente fazia esse 

registro. Eu não fazia no dia anterior, eu sempre fazia depois, não sei se isso está 

errado, se deveria ser antes [risos]. Mas a gente fazia esse registro da inauguração, das 

pessoas no espaço, e depois no dia seguinte ou na semana seguinte, não podia tardar 

muito, então eu fazia o registro da exposição e deixava o site com a imagem do convite, 

que era a imagem da entrada, vinha o texto da Thais e depois vinham as fotos da 

inauguração e da obra. Às vezes o Marcelinho pedia para subir as fotos da inauguração 

também no evento do Facebook, para que lá também se criasse um tipo de arquivo 

dessas atividades. Essa era mais ou menos a organização. E depois tinha um bate-

papo, às vezes, uma forma de ativar a exposição, aí criava-se outro convite, era uma 

outra entrada no site, porque às vezes tinha diferentes convidados, além do artista, 
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então essa ativação era outro evento, e aí exigia mais registro e mais material sendo 

produzido. 

 

[BM] E você que ficava um pouco responsável por isso, pelo site, pelo Facebook, por 

fazer o evento? 

 

[SP] Sim, mas tudo com a diretriz do Marcelinho, porque eu era artista estudante, eu 

era muito novo, não sabia fazer nada disso. Então essas coisas de design gráfico, foi 

ele quem me deu essas dicas, que me ensinou a fazer isso. Bom, o 397 tinha um 

trabalho já adiantado nisso, ele tinha essas formas onde eu jogava a informação e 

trocava as cores. Não era uma coisa simples assim, é melhor ter um senso de arte 

mesmo, também, eu acho que por isso que a gente se deu bem, mas não um trabalho 

a partir do zero, já estava muita coisa feita, e tudo foi a partir dessa diretriz dele. Além, 

também, porque foi pela minha limitação de linguagem, porque nessa época eu tinha 

acabado de chegar no Brasil, eu não falava... tinha muita coisa errada, mais ainda na 

escrita.  

 

[BM] Entendi. Mas vamos dizer assim que você fazia também esse operacional do site 

e redes sociais, do tipo, a Thais criava o texto, o Marcelo não sei quê, e você era a 

pessoa que ia lá e alimentava, colocava as informações, colocava as fotos… 

 

[SP] Sim, exatamente... 

 

[BM] Porque eu tenho identificado que é uma dificuldade, acho em todos os lugares, de 

designar a pessoa que vai fazer isso, porque senão todo mundo acaba fazendo e no fim 

ninguém faz de fato, e aí o negócio acaba se perdendo. Percebi que, nessa última 

gestão, desde que eu comecei a fazer parte, assim, mais ou menos, não tinha essa 

pessoa, que estivesse lá preocupada em tirar foto, e quando vê ninguém tirou foto e 

tudo se perdeu, o evento acabou, e não tem o que fazer. Então é interessante saber 

que o Ateliê já teve essa pessoa que era responsável por atualizar o site. O site hoje 

está muito desatualizado, mas era isso que eu queria saber um pouco, dessa rotina. 

Agora eu queria te perguntar sobre o Ateliê mesmo, sobre a relevância do Ateliê. Eu 

queria um pouco desse seu olhar, como uma pessoa de fora, como você enxerga a 

potência do Ateliê, ou não. 

 

[SP] Bom, eu acho que esses lugares, os espaços independentes, são incrivelmente 

importantes para o circuito artístico. Eu acho que eles têm uma precariedade, e que é 
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por essa precariedade que eles se permitem e podem fazer um monte de coisas e reagir 

muito mais rápido às questões tanto da arte quanto do mundo, do contexto. Então é 

uma coisa assim de uma dupla face, um duplo sentido, uma precariedade que permite 

e isso parece que não tem muito sentido. Porque não é o excesso, o excesso de 

dinheiro, sabe? O que permite essa falta. É uma possibilidade. Eu lembro muito da Thais 

falando disso, da potência do não, ela falava. Então acho que esses lugares, pra mim, 

sempre têm sido muito importantes pelo tanto que eles conseguem reagir a essas coisas 

muito mais rápido que uma instituição, que está bancada por, não sei, um banco, um 

mecenas. Eu acho muito mais próximo de uma dinâmica do artista, de um fazer artístico. 

E o que a gente estava falando, pela minha aproximação ao 397, pelo meu interesse 

nessas gestões independentes, principalmente da América Latina, que é o lugar onde a 

gente nasceu, eu acho que o 397 continuando ativo é um dos espaços independentes 

mais ativos e atuantes do Sul, e isso é muito potente. E também é muito potente porque 

não está atrelado a um personagem, à figura de um artista que é reconhecido e que é 

por conta dele que entra o financiamento e, sei lá, um interesse de instituições de fora 

por bancar essa produção que está sendo feita, que eu acho que é o caso de alguns 

espaços independentes. E também não tem uma família rica por trás, ou interesses de 

banco ou de galeria. Eu acho que é uma coisa muito atípica. E por isso que é, sei lá, 

cada ano que passa com o Ateliê continuando atuando eu acho que é um ganho. Cada 

ano de atuação é uma coisa que deve ser comemorada, porque é muito atípico. E essa 

questão de gestões que continuam, e que passam a bola – é “passar a bola” a 

expressão? – que passam a bola para outras gerações, e permitir que novos conteúdos 

e novas aproximações sejam feitas, é também uma forma de continuar resistindo, eu 

acho. Essa é minha opinião. Eu acho que São Paulo é muito rico nisso, tem um monte 

de espaços que abrem, que fecham também, tem uma cena muito ativa, e é só um 

ganho que isso possa ser feito, que dentro do circuito da arte tenha vozes tão diversas 

e de tantas aproximações: do mercado; dos artistas jovens; dos espaços que continuam 

fazendo uma gestão, uma produção de conteúdo cultural sem um financiamento grande, 

sem estar sendo bancados por instituições; instituições culturais, que também fazem um 

trabalho gigante. Então eu acho que é rico demais, ter todo esse ecossistema. Eu te falo 

porque em comparação com a Colômbia isso não é tão assim. Parece um ecossistema 

muito vivo, tem muito organismo, sabe? 

 

[BM] Como é aí na Colômbia? 

 

[SP] É uma escala muito menor, tem muitos poucos espaços independentes, 

geralmente são espaços onde tem ateliês, espaços de ateliês, e tem uma salinha onde 
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acontecem exposições. Mas eu te falo, aqui na capital acho que são dois, três. E tem 

algumas galerias, isso acho que tem bastante, tipo de Vila Madalena aqui, que está 

sendo criado. E umas instituições que não são muito fortes assim. Agora, tem a 

prefeitura também, que investe uma grana importante em arte, e isso talvez seja uma 

grande diferença. 

 

[BM] Eles incentivam os artistas, os espaços? Com editais, como aqui? Como funciona? 

 

[SP] É por edital. Da cidade, da prefeitura. E tem para programação, de espaços 

independentes, aliás, tem edital para produção artística, edital para artistas de mais de 

35 anos, menos de 35 anos, tem programas de residência, nacional e internacional. E 

a prefeitura e o ministério, mas aqui na cidade, em Bogotá, capital, a prefeitura tem um 

aporte bastante grande no cenário cultural e nas artes visuais.  

 

[BM] Que bom, né, porque aqui em São Paulo eu percebo que para as políticas da 

prefeitura as artes visuais ficam um pouco de lado. Tem um ou outro, tem até o de 

espaços independentes, mas o que ganha não é só de artes visuais, ganha muito, sei 

lá, espaço de circo… não é separado, segmentado, o que ajudaria muito, eu acho, o 

dinheiro mais bem direcionado. 

 

[SP] Sim, sim. Era um papo que eu tive com os artistas aí de São Paulo, porque eu fui 

acho que no final do ano passado… não, mentira, no começo desse ano que eu estive 

lá em São Paulo. E eu tive esse papo com os artistas, sobre a diferença do cenário e do 

circuito cultural de São Paulo, e focado nas artes visuais, que lá é muito forte, está muito 

fortalecido o circuito privado, e voltado para a comercialização da arte e dos artistas, e 

isso é também muito importante, pois é uma coisa profissional, você sente que a arte é 

uma profissão, e ao mesmo tempo tem um cenário público cultural… o financiamento 

público não é tão forte assim. Aqui na Colômbia eu acho que é um pouco ao contrário, 

o cenário privado um pouco mais fraco e algumas instituições que tentam levar um 

pouco mais esse peso. 

 

[BM] Entendi. Bom saber dessa diferença. Em um dado momento você fez parte da 

gestão mesmo, né? Você chegou a ir para o galpão, não foi?   

 

[SP] Sim, sim. Eu peguei os dois espaços, o espaço na Vila Madalena...uma época que 

foi muito boa, que foi um ano que a gente ganhou que dois editais e, nossa, acho que 

foi um dos melhores anos…muita felicidade... 
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[BM] Por que? 

 

[SP] Porque era muito divertido estar aí no 397. E os eventos que a gente fazia, não 

sei… sim, tinham uma escala menor, mas ao mesmo tempo eu acho que foram muito 

f***, e eu acho que por isso que as pessoas frequentavam tanto, e por isso, mesmo 

sendo um espaço dessa escala, ficou tão importante para o cenário e para essa história 

da arte em São Paulo. Então sim, eu peguei esse ano, esses dois anos, que tinha uma 

programação muito ativa porque a gente se comprometeu a fazer um monte de coisa. 

E depois teve o ano em que já não teve mais o financiamento. Eu acho que está muito 

relacionado com os anos em que a política brasileira começa a se f****. 

 

[BM] Nem me fale. 

 

[SP]  Eu acho que não adianta… Não sei se a Thais fala disso abertamente, mas para 

mim é muito claro que coincide o momento em que o Ateliê começa a ter muitas mais 

dificuldades de grana quando esses editais todos começam a sumir, a virar pouca coisa. 

E junto com isso, outra visão de cultura. E aí uma tentativa nossa de continuar atuando 

nesse cenário todo. Então daí a gente muda para o galpão. 

 

[BM] Como foi essa mudança, as discussões. Qual era o projeto para o galpão? 

 

[SP] Bom, eu lembro que era uma questão de grana mesmo, o espaço lá da Vila 

Madalena, mesmo sendo pequeno, era muito caro para manter. E acho que era também 

uma intenção de voltar o Ateliê para aqueles inícios onde o espaço na Vila Madalena 

funcionava como ateliê de artista. Eu acho que é o Rafael Campos que teve ateliê lá, e 

eu acho que o Fábio Tremonte também. Bom, depois desse tempo, com certeza, teve 

uma galera. Mas eu acho que era isso a intenção, deixar de ser só um espaço expositivo, 

onde tivesse fala, encontro, leilão, para ser um espaço de produção artística.. 

 

[BM] E no começo era você, o Jaime e o Escobar nos ateliês? 

 

[SP] Sim, aquele segundo andar, se dividiu o espaço, e a gente trabalhava lá em cima. 

E dividia a gestão, ou seja, eu lembro que eu ia trabalhar como artista, sei lá, duas vezes 

por semana, e aí os outros dias era para trabalhar na gestão do espaço. 
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[BM] Entendi. E como era essa divisão, o que você fazia, o que a Thais fazia, sei lá… 

essa foi uma gestão com bastante gente, né? Eu vi uma foto assim que era você, a 

Thais, tinha o Michael, o Cadu, o Escobar, o Jaime, uma galera… 

 

[SP] Sim, sim, eu acho que eram todas as pessoas que estavam próximas pensando 

essas formas de continuar e se envolver mais com o espaço. Tanto o Jaime quanto o 

Escobar também estavam muito próximos disso, dessas longas discussões de como 

continuar. E o Maikon, que era o produtor, assim, que ia montar e que, não sei, fazia o 

orçamento caber para fazer um monte de exposições. E o Cadu que estava pensando 

esses projetos de curso, que a gente já implementou no espaço da Vila Madalena e que 

era para continuar lá no galpão, e que continuou. E a Thais, que comandava o 

pensamento de como mudar essa gestão ou quais seriam as formas para continuar 

existindo. Bom, a Flora também esteve lá como produtora. Eu lembro que eu continuava 

na mesma função, o que eu quero dizer é que era uma função de mídia, e de registrar 

as coisas, mas ao mesmo tempo de acompanhar um pouco uns projetos internacionais 

que teve no espaço. Então eu ficava muito próximo desses projetos, de uma residência 

artística internacional que a gente ofereceu para um curador, uma residência de 

curadoria. Não sei se a gente se dividiu por projeto, mas quando eu comecei a entrar na 

gestão era essa a minha função, além de fazer todo o resto, eu comecei a fazer essa 

articulação internacional. Por exemplo, quando a gente faz aquele encontro de… ai, 

esqueci do nome, mas foi aquele encontro que a gente discutiu gestão mesmo e que 

teve… 

 

[BM] O gestor e a potência independente, alguma coisa assim… 

 

[SP] Isso. Aí nesse encontro, por exemplo, veio o pessoal do Chile e da Colômbia, dos 

dois países, com gestão autônoma e independente, o Chile com a galera da Curatoria 

Forense e da Colômbia veio a Sally com toda a experiência do Lugar a Dudas. 

 

[BM] Ah, sim, entendi. Que legal. E você falou do Lugar a Dudas agora, eu estava 

olhando o site deles, eles têm uma documentação muito boa, né? Nossa, eu fiquei 

impressionada, como é organizado, acessível, fácil de pesquisar, eu achei ótimo. 

Porque eu fico pensando como o Ateliê pode ter um arquivo organizado, constante, 

sólido, para que as pessoas possam pesquisar e entender o que é o Ateliê e o que ele 

representa para a arte contemporânea, para a cena da arte paulista. E aí eu queria 

perguntar o que você acha, considerando isso da gestão difícil, sem dinheiro, pouca 

gente… o que facilitaria manter esse arquivo organizado? Você acha que seria manter 
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uma pessoa específica, ou ter uma diretriz mais clara, ou ter dinheiro para fazer um 

banco de dados? Na sua opinião, sendo uma pessoa que conhece o Ateliê e já trabalhou 

em outros lugares independentes. 

 

[SP] Eu acho que a grana resolve muita coisa. Eu acho que isso resolveria e, talvez, 

essa questão de mudar, de passar a bola, seja um ponto fraco para consolidar um 

arquivo. Porque o Lugar a Dudas tem uns 16 anos e também funciona como um tipo de 

escola, pelo espaço passam muitos artistas que estão começando, acompanham as 

atividades, e que se envolvem na gestão, mas sempre tem por trás a direção da Sally e 

do Óscar, então, talvez esse seja o ponto fraco do 397 para consolidar o arquivo, além 

dessas mudanças de gestão. 

 

[BM] Por um lado, a mudança de gestão garante que o Ateliê continue, porque não tem 

uma pessoa que vá aguentar ficar vinte anos numa gestão, não tem remuneração, 

enfim, mas ao mesmo tempo isso traz essas perdas, principalmente da memória. 

 

[SP] Porque o que eu imagino é que, talvez, se a gente pudesse ter uma imagem do 

arquivo seriam imagens de blocos, e esses blocos respondem às gestões de cada um 

que tenha passado pelo 397, talvez. Não sei, é uma teoria. 

 

[BM] Concordo. Eu fiz uma grande planilha com todas as atividades que o Ateliê teve 

de 2003 até agora, vasculhando no site, no Instagram, no Facebook, muita coisa está 

nas redes sociais e não está no site, não está no HD, não está no Drive, então eu fui 

tentando montar um quebra-cabeça e é bem nítido assim nessas épocas com uma 

gestão um pouco mais progressista, com um pouco mais de edital, o Ateliê tem muita 

programação, tem coisa acontecendo mesmo, o espaço está vivo. E aí, desses anos 

pra cá, quando não tem, você percebe que a oferta de cursos aumenta, porque é um 

jeito também de financiar o espaço, e outras estratégias surgem, como financiamento 

coletivo, a gente fez uma exposição, não sei se você ficou sabendo, chamava Abraço 

Coletivo… 

 

[SP] Sim, sim. 

 

[BM] Então, cada um pagou vinte reais para se inscrever, no fim tinha um montão de 

gente inscrita e a gente conseguiu fazer a ampliação do galpão. E isso das gestões eu 

tinha percebido, esses marcos, quando a Thais e o Marcelo entram, quando ele sai, 

quando vai para o galpão, e agora essa nova mudança. Dados que a gente precisa ter 
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tudo muito bem organizados para que um arquivo seja um pouco mais sólido, dada a 

importância do Ateliê. Eu fico pensando sobre arquivo de espaços independentes, que 

eu acho que seria muito importante deixar documentado e acessível para as pessoas 

as estratégias de financiamento, porque outro espaço pode ver e falar “ah, que legal, 

leilão dá certo, leilão não dá, vaquinha deu certo, vaquinha não deu…”. O Ateliê já teve 

um milhão de formas de arrecadar dinheiro, múltiplos, que você fez parte também… 

você acha que isso seria interessante, deixar essa estratégia de gestão e financiamento, 

ou você acha que um arquivo precisa ter só a exposição, a programação, os artistas 

que passaram, essa parte mais de conteúdo assim, e não tanto de gestão. 

 

[SP]  Eu acho muito importante servir como um modelo para que, se tiver interesse, as 

pessoas pudessem fazer as mesmas coisas, ou replicar esses modelos. Eu acho 

também que, e é uma coisa que a gente sempre ficava discutindo com a Thais, e que 

agora que eu fui a gente meio que falou um pouquinho disso, sobre a atuação dos 

artistas e dos agentes do circuito da arte no cenário das políticas públicas e no 

envolvimento com as ações que possibilitem fortalecer um âmbito público para a arte, 

que eu acho que isso não acontece. Então talvez isso também seria uma boa 

empreitada, pensando nisso que eu estava te falando de um cenário cultural público 

fraco, e que também seria uma outra parte do quebra-cabeça e que poderia contribuir 

muito a essas gestões e iniciativas independentes. E isso eu te falo pensando em que 

a gestão independente precisa ter várias entradas, várias fontes, e é uma das fontes 

que eu acho que lá em São Paulo precise fortalecer, e isso só acontece quando tem 

artistas e agentes interessados em pensar essas coisas e trabalhar para que essas 

condições sejam melhores. 

 

[BM] Entendi, faz sentido mesmo. E você falou agora que o espaço independente 

precisa ter várias fontes de entrada de dinheiro, isso para que ele continue com a 

independência, para que ele não dependa só de um, sei lá, de um patrocinador assim, 

ou por algum outro motivo? 

 

[SP] Ah sim. Eu não sei se tem essa expressão lá no Brasil, e que pena, eu esqueci das 

expressões, mas aqui a gente fala que você não pode pôr todos os ovos na mesma 

canasta. Pensando que na hora que uma dessas fontes falta, você possa continuar. 

Talvez o grupo que está agora na gestão do 397 é um pouco todas essas opções, não 

falando em termos financeiros, mas no sentido de juntar forças, força de trabalho na 

verdade. 
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[BM] Muito bom. É, não sei, tem alguma coisa que você ache importante? Porque eu 

estou nessa parte de fazer as conversas com as pessoas para tentar escrever um 

capítulo contando um pouco dessa história do Ateliê, mas amarrando com a questão do 

arquivo. Mas eu acho importante trazer a história para ficar documentado numa 

dissertação, acho relevante colocar. Não sei se você tem mais alguma coisa que 

gostaria de acrescentar. 

 

[SP] Eu acho que, pensando no arquivo e pensando nesses blocos de gestão e nas 

gestões do 397, foi por isso que, usando um desses editais, a gente quis fazer o livro 

desses cinco anos. Então era um pouco essa a intenção, de compilar esses conteúdos 

nessa publicação e funcionou tanto para essa organização quanto para materializar 

essa memória e fazer esse exercício de lembrar das coisas que fizemos. Sim, funcionou 

como uma memória. E a forma que veio indicada, sugerida pelo Marcelo, de construir 

essa memória a partir dos relatos dos atores desses anos. Eu acho que a contribuição 

desse livro para o arquivo é bem importante, e é muito raro, raro no sentido de que a 

gente conseguiu a forma para viabilizar esse produto. 

 

[BM] Você fez parte então do livro, né? 

 

[SP] Sim, eu me lembro… Foi um processo de marcar entrevistas… Me lembro que o 

Yudi também teve muita participação nisso, eu não me lembro bem, mas bom, você 

marcava entrevistas com as pessoas que faziam parte desses eventos que a gente 

escolheu para ressaltar… 

 

[BM] Então vocês escolheram eventos e pessoas, não era tudo, era um recorte. Como 

foi, foram eventos de editais, os mais importantes? 

 

[SP] Foram os eventos que a gente considerou mais interessantes, não porque os 

outros não fossem importantes. Mas, sim, foi uma questão de dar uma geral assim no 

que aconteceu nesses anos. A gente tinha que editar o material.  

 

[BM] E para escolher as pessoas, como foi essa escolha de entrevistas, você se 

lembra? 

 

[SP] Eu lembro que por trás disso tinha uma intenção de bater um papo e relembrar das 

coisas que aconteceram. E nesse bate-papo, que o Marcelinho estava gravando, que 

construíam a história, depois, sobre isso, era aquele trabalho de editar essas entrevistas 
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ou de ressaltar os depoimentos que contribuíam ou, sei lá, construíam a história de uma 

forma mais, não sei, coerente, enfim… 

 

[BM] Tem muitas fotos no livro também, né? É muito engraçado, porque olhando assim 

para o que eu tenho acesso do arquivo, o Ateliê é esse lugar, e a Thais sempre preza 

pelo texto, só que o Ateliê tem muita foto, muita… porque a memória do Ateliê é 

basicamente foto, fotos às vezes que você não sabe do que é, que ela está ali no meio 

e eu estou tentando descobrir uma forma assim de organizar esses documentos muito 

visuais, né? Eu acho curioso isso. 

 

[SP] Não, muito bom… muito bom que seja assim, eu acho. Bom ter texto, mas essas 

lembranças vêm pela imagem. E acho que tem imagens muito contentes do que 

acontecia no 397, os cenários eram muito lindos. Eu acho que a gente construía as 

coisas também pensando nesses registros, que esses registros fossem importantes e 

potentes. 

 

[BM] Eu tenho uma curiosidade de saber, porque eu fico pensando, o Ateliê é um 

espaço que sempre foi coletivo, colaborativo, espaço do encontro, todo mundo ia lá, ia 

para festa, para exposição, e eu fico pensando como poderia ser uma construção 

coletiva de arquivo, sabe? Como que poderíamos envolver as pessoas que já passaram, 

tanto se elas tiverem algum arquivo do Ateliê, para elas darem isso pra gente, fotos, 

flyers, alguma coisa assim, quanto para tentar envolver alguns atores nessa construção. 

Às vezes, eu fico pensando nisso, eu acho que para um mestrado não deve dar tempo, 

mas para no futuro pensar. O que você acha de uma construção coletiva? Ou é muito 

bagunçada? 

 

[SP] Eu acho que é isso. Se a gente pudesse fazer um arquivo que fosse um reflexo do 

que é o 397 eu acho que essa seria a forma. Não sei como, mas eu acho que essa sua 

ideia é coerente com essa forma que o livro foi criado. As pessoas que participaram e 

que lembraram, e que atuaram… eu acho que sim, só desse jeito faria sentido. 

 

[BM] Entendo, vou pensar nisso.  

 

[SP] Legal! Faz, Bia, por favor. Eu não se eu teria coisa para ajudar, no sentido de ter 

imagens e material, porque todo o material que eu tinha foi dado. 
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[BM] Entendi. Você acha que você não tem nada assim? Nos arquivos do computador, 

num drive… 

 

[SP] É, teria que mergulhar nesses arquivos para ver se… é, com certeza vai aparecer, 

mas é o que eu te falo, que tem muita coisa que eu tirava, as fotos que eu tirava e que 

já subia, no Facebook e tudo. 

 

[BM] Ah, legal. Bom, eu acho que você me ajudou muito já, para eu pensar nesse 

arquivo, nessa memória. Se você quiser fazer algum encerramento, falar alguma coisa 

no final da entrevista… 

 

[SP] Te agradeço muito por trazer essas lembranças, porque é o que eu te falo, acho 

que foi bem importante. Foi uma etapa muito importante na vida para, sei lá, acho que 

criar um pensamento de gestor e de artista, e uma posição frente ao circuito da arte. 

Então eu sempre vou querer falar. 

 

[BM] Ah, que bom, bom saber isso. Acho que só justifica como é importante olhar para 

o arquivo e para o Ateliê. Te agradeço muito pelo papo, pela disponibilidade, e qualquer 

novidade sobre o arquivo eu te conto. 

 

[SP] Bom, obrigado, obrigado você, Bia. E espero que dê muito certo e me conte 

qualquer coisa. 

  



272 
 

Anexo 6 – Entrevista com a artista Silvia Jábali 

21 de maio de 2021 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Então, vamos lá. Queria, primeiro, que você me contasse como 

que você chegou no Ateliê, como era o espaços nesse começo. 

 

[SILVIA JÁBALI] Bom, eu sou de Ribeirão Preto. Cheguei em São Paulo no final de 

2002, eu acho, começo de 2003. Fui trabalhar na galeria Virgílio. Estava procurando 

Ateliê, e a Bel falou assim para mim: “Silvia, tem o Rafael Campos Rocha...”, eu não 

conhecia, “e ele tem um ateliê na Wisard, vê se ele tem um lugarzinho lá para você, se 

está alugando, não sei... Vai lá!” E fui. E aí, o Rafa, aquele jeitão, já me recebeu 

superbem, falou: “ó, estou aqui nessa casinha, mas tem uma casinha ali no fundo...”, a 

casa dele aqui, onde era o escritório de vocês. Aí eu falei: “aaaah, e está para alugar? 

Que legal, tá bom!”. Aí, eu fazia o curso do Rodrigo Naves. Não conhecia ninguém, 

cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém. Para algumas pessoas que vi que 

tinham um pouco a ver e faziam o curso, falei: “estou querendo alugar um ateliê, alguém 

tem interesse?”. Aí uma menina arquiteta falou assim: “eu acho que tenho...”, a Bruna 

[Costa], que até ficou um tempo lá com a gente. Aí, eu falei: “vamos lá ver?”. Aí fomos, 

deu certo, começamos a reformar. Então, eu como artista. Lá tinha esse diferencial. 

Acho legal falar do 397, porque isso não aconteceu depois: que foi ser ateliê de artistas 

e o espaço expositivo, enfim. Nós éramos artistas e eu fui com meu intuito principal, que 

era ser artista, trabalhar lá. “Então, vamos reformar, vamos mudar”. Aí, começou em 

2003 o 397 em si, as exposições, né? O Rafa veio com a ideia lá do “10 e 20 por 3 e 

60”. E lançou a ideia de dar a continuidade, começamos a pensar o que a gente poderia 

fazer. Ele falou: “Você está a fim? Então, vamos”. Então, o que era o legal? Vamos 

pegar esse muro, esse corredor e ele vai ser o espaço pensante. O espaço de reflexão, 

ele que vai dar o estímulo para os artistas, essas coisas diferentes que todo mundo vai 

gostar. Então, como vamos começar? Ah, vamos começar pelos amigos. O Rafa, já era 

de São Paulo, já estava nessa trajetória um pouco. Eu estava chegando, eu tinha meu 

desejo assim, não só de fazer, mas também porque era uma oportunidade para 

conhecer as pessoas, começar todo esse movimento. Então, vamos começar. E foi isso, 

através dos amigos fomos montando um pouco da grade dos artistas de exposição. 

Então, essa foi a minha chegada assim: já cheguei, foi incrível, fui trabalhar, já apareceu 

o 397. Mas olha, vou te falar uma coisa, o Rafa deve ter te falado, era tudo muito 

despretensioso, tudo muito pra festa, muito pra cerveja. Nosso intuito nada mais era, 

lógico, exposição legal, mas nada com pretensão de venda, era uma coisa bem 
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despojada, bem aberta. Falo que foi minha melhor casa, meu melhor ateliê que tive. Foi 

assim o começo. 

 

[BM] Perfeito! Muito legal isso. E nesse comecinho, que foi 2003, 2004, já tinha essa 

ideia de ser um espaço independente, tinha esse termo, ou vocês, só pensaram “aqui é 

nosso ateliê, vamos criar algo”. Como foi o começo? 

 

[SJ] Não, não tinha. 

 

[BM] Foi muito mais fluido? 

 

[SJ] Muito, muito! Porque essa conotação do espaço independente foi bem depois. Foi 

depois que começamos a refletir um pouco sobre essa questão de que não tínhamos 

recurso. Então foi quando começou a bater um pouco: de onde está vindo esse dinheiro, 

como vamos fazer? Chegou uma hora que: “e aí, vamos ver se a gente consegue vender 

alguma coisa? Vamos fazer uma pegada mais rentável?”. Então, não, não tinha no 

começo. Os artistas eram apaixonados por aquele lugar, era uma coisa muito louca. 

 

[BM] Dá pra perceber! 

 

[SJ] Era muito instigante fazer uma exposição lá naquele muro. Tudo era site-specific, 

né? Só podia ser. 

 

[BM] Tudo era pensado para o corredor? 

 

[SJ] Sim. Receber as pessoas, foi incrível.  

 

[BM] E o nome “Ateliê397” foi desde o começo? Quando vocês se juntaram já tinham 

um nome? Você se lembra? 

 

[SJ] Não, não tinha. Nós que demos, porque era 397 o número do lugar e aí ficou. 

 

[BM] Nesse começo com as exposições, que vocês começaram a pensar em quem 

convidar, como fazer essa troca de artistas... Como funcionava entre vocês essa gestão 

do espaço, esse dia a dia? 
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[SJ] Era assim: no começo, como éramos amigos, chamávamos quem já conhecíamos 

o trabalho. Depois, recebíamos muita coisa, muita gente interessada, as portas ficavam 

abertas, as pessoas entravam: “posso apresentar o meu trabalho?”. Ou ligavam: “Como 

faço para mandar?” Nós víamos, selecionávamos, uns falávamos que não, mas... As 

pessoas só de mandar, só de ir ali, era muito gostoso... A gestão era assim: como o 

Rafa morava lá, ele fala, né? Sobrava muita coisa para ele assim nesse sentido, ele 

recebia muita gente, mas eu tinha essa coisa de receber, de conversar muito e de ficar 

ali na montagem. E eu fazia também, eu e o Rafa, nós fazíamos muito a parte de mídia, 

era superespontâneo. Não tinha rede social, então era assim: o pessoal ligava do jornal, 

ligava do Caderno 2, eram tudo aquelas folhinhas de São Paulo, não lembro como 

chamavam... todos aqueles encartes que iam nos jornais, Jornal da Tarde. Aí o Rafa 

vinha: “Silvia, estão pedindo release.”. “Puuuta, release, vamos fazer”. Aí o Rafa fazia 

release ou a gente escrevia assim uma coisa e ia. Tenho até hoje os originais, tudo aqui. 

Eu lembro que eu ficava muito no computador, fazendo coisa, ligando para as pessoas, 

para esses jornalistas. “Ah, posso ir hoje?”. E era meio isso assim, tinha gente que vinha 

para dormir no ateliê. Lembro que a primeira exposição, tenho até um lambe-lambe aqui 

na minha casa que foi do... não, a primeira exposição na realidade foi do Hélio... 

 

[BM] Foi “Sonho Meu”, do Hélio? 

 

[SJ] Foi um estouro! Gal Costa, Maria Bethânia. Ele se vestindo, show... A segunda, 

não sei qual exposição com o Tiago Santinho. Eles dormiram no Ateliê, então tinha muito 

isso assim. Era meio uma casa, uma família. 

 

[BM] Sempre foi um espaço de convivência... 

 

[SJ] Era uma coisa legal porque os artistas se sentiam muito à vontade. Chegavam lá 

e tinha gente produzindo. Não tinha nada dessa coisa mais como foi depois, era 

completamente diferente.  

 

[BM] Mudou a cara... 

 

[SJ] O que você tinha me perguntado mesmo? 

 

[BM] Da gestão, do dia a dia, como vocês dividiam as tarefas... 
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[SJ] Era isso: “ah, vamos fazer exposição, quanto tempo vai ficar, essa vou deixar um 

mês, essa vamos encurtar, essa não sei o quê...”. Toda vez com muita festa, era muito 

famoso pelas festas assim. Era isso, a gente trabalhava, viu? Mas um trabalho bem 

gostoso, era bem bom.  

  

[BM] Bem prazeroso... 

 

[SJ] Bem prazeroso.  

 

[BM] E a cena independente em São Paulo na época, você lembra assim se tinham 

outros espaços com esse mesmo intuito? 

 

[SJ] O Ateliê foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro, acho. Um dos primeiros, não 

lembro qual, acho que tinha um outro, mas não me lembro o nome. Depois que 

começou, lembro que muitos começaram e isso é muito legal. Mas acho que levou um 

bom tempo para começar, mas não tinha, não. Acho que também era isso, essa 

novidade, essa sede de uma arte acontecendo de uma forma diferente, desapegada de 

galeria e isso era muito legal. Isso que eu achava era legal, porque era o momento dos 

artistas de poder pirar, porque, geralmente, você não consegue fazer numa galeria ou 

numa instituição, é difícil. Então, era muito solto e, geralmente, um ou outro, ficávamos 

junto na montagem, pensando, indo atrás de material... Acho que nós começamos.  

 

[BM] Que legal! É muito importante essa troca. Na sua época, enquanto você ficou no 

Ateliê, como funcionava o financiamento? Já havia edital? Vocês rateavam tudo com os 

artistas? Você se lembra? 

 

[SJ] O que eles fossem gastar na exposição, eles geralmente que bancavam. Não 

cobrávamos nada, nada, nada. Aí eles levavam umas cervejas depois. Mas sobre edital, 

acho que não pensávamos muito nisso, não. Eu não me lembro. 

 

[BM] Eu percebo que quando a gestão muda para o Marcelo e para a Thais, o Ateliê 

ganha muitos editais, tem uma outra cara... 

 

[SJ] Eu fiquei de 2003 a 2009, 2010... Teve um momento ali meio complicado, em que 

eu fiquei sozinha... 

 

[BM] E como foi esse momento? 
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[SJ] O Rafa foi para a Espanha. Aí, vieram outros meninos na casa dele, nós fazíamos 

algumas coisas juntos, mas cada um mais preocupado com seu trabalho. Eu também 

fiz alguma coisa sozinha, acho que umas duas, três exposições. Aí, o Marcelo [Amorim] 

frequentava em lembro que o chamei em 2009 para trabalhar comigo. Foi aí! Falei: “você 

quer vir trabalhar comigo, vamos trabalhar juntos?”. Ele ficou um ano, eu já estava meio 

cansada e falei “ah, acho que vou sair, quero fazer outras coisas, acho que já está 

bom...”. E ele: “não, mas e agora?! Como faço?!”. “Eu tenho certeza de que você vai 

conseguir!”. É sempre uma batalha. Ele também correu atrás, não lembro como, da 

Thais [Rivitti]. Mas eu falei, achava que já estava na hora de passar o bastão. 

 

[BM] Então, essa passagem de bastão foi primeiro um período híbrido entre você e o 

Marcelo? 

 

[SJ] Foi difícil deixar. Fiquei muito na dúvida, porque eu estava arcando, pagando tudo 

sozinha. Chegou um momento em que paguei o Ateliê inteiro assim sozinha. Começou 

a pegar um pouco, falei “acho que já está bom, acho que já fiz o que tinha que fazer... 

já tem um monte de espaço...”. Foi um parto, mas aí deu certo. Foi maravilhoso, teve 

continuidade. Isso é difícil. Vai fazer quase 20 anos já. 

 

[BM] Sim, não é fácil... 

 

[SJ] Teve um começo bacana. Exposições de gente muito legal, gente que começou 

ali, isso que é muito legal, eu acho demais, sabe? Vários artistas que hoje estão 

superbem. 

 

[BM] Que começaram a pensar no trabalho ali no 397? 

 

[SJ] Exatamente! 

 

[BM] E a Bruna Costa? Você ainda tem contato com ela? Ela ficou muito tempo? 

 

[SJ] A Bruna, ela ficou, participava, ajudava em algumas coisas, mas ela tinha mais 

interesse no trabalho dela. Eu e o Rafa a gente achava que ela uma hora ela queria, 

uma hora ela não estava, uma hora não sei o quê... Mas é difícil falar um pouco isso da 

Bruna, fica até um pouco meio... De vez em quando me pegava pensando “Silvia, ela 



277 
 

participou, não participou?”. Ela participou, mas do jeito dela. Não tanto como a gente, 

como eu e o Rafa, mas eu tenho contato. 

 

[BM] A minha preocupação durante o mestrado é muito com o arquivo do Ateliê, como 

são os registros. Gostaria de saber na sua época, como vocês faziam? Tinha foto de 

toda exposição e depois essas fotos ficavam guardadas onde? Porque ainda não tinha 

rede social para colocar. Como era? 

 

[SJ] Chegava por e-mail. Não, como que era? Você me pegou, viu? Celular tinha, né? 

Sabe, eu nunca fui muito ligada nessas coisas de fotos, eu acho que não tirava. Os 

artistas tiravam muito. Agora você me pegou, mas eles mandavam por e-mail, não me 

lembro. 

 

[BM] Sei que nessa época também foi criado o site, certo? Que é também uma ideia de 

colocar lá o que está acontecendo. Havia essa preocupação de guardar a memória do 

Ateliê? 

 

[SJ] Sim, tanto é que tenho guardado aqui um monte de coisas. Eu me lembro que 

chegava tudo por e-mail. Lembro que mandávamos para os jornais, era tudo arquivo, 

tudo e-mail, tudo foto. Nós tirávamos, tinha uma máquina. Mas o site? Sabe que você 

me pegou? Acho que a gente começou a fazer, acho que tinha, né? 

 

[BM] Isso. Pelo que eu ouvi das histórias, vocês começaram o site com o Marcelo 

Comparini. Porque depois a Thais e o Marcelo migram esse primeiro site para o que 

estão hoje. 

 

[SJ] Isso, isso mesmo. 

 

[BM] E quem atualizava era o Marcelo? 

 

[SJ] Isso, o Marcelo. Eu sou “zero” nessas coisas, não fazia nada disso, meu negócio 

mais de conversar, comunicação. Adorava ficar lá no meio, recebendo os artistas, 

fazendo o meio de campo, ajudando na montagem, gostava de estar lá. O Marcelo 

Comparini também gostava, depois nessa fase, ele entrou no final, não lembro, ele vai 

poder falar melhor. O Marcelo, quando eu o conheci, ele estava querendo um ateliê por 

um tempo, falei: “Má, então vem aqui pra baixo no ateliê por um tempo”. Foi uma coisa 
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assim, acho que aluguei para ele, ele ficou temporário lá. Deu tanta liga depois com o 

Rafael, que aí acabou migrando lá para a casa do Rafa, foi muito legal, foi demais.  

 

[BM] Durante a sua gestão tinham também muitos colaboradores? Um trabalho sempre 

coletivo? Porque o que percebo no Ateliê é que sempre tem muita gente ajudando, seja 

para ficar no bar, seja para fazer uma montagem, para fazer uma vaquinha, como uma 

rede. Queria saber como era isso nesse primeiro momento. 

 

[SJ] Sim, tinha. Mas acho que de vocês tinham mais. Havia uma coisa colaborativa, 

principalmente no bar, tinha sempre, mas sempre era uma questão quem ia ficar, quem 

fica, se a gente ia ganhar dinheiro. “Ah, porque se eu ficar aquele cara vai ficar pedindo 

de graça e não sei o que...”, era sempre assim.  

 

[BM] Quem fica no bar acaba bebendo tudo também [risos] 

 

[SJ] É! “Ah, vamos pôr uma pessoa que ninguém conhece, ela vai tocar o bar...”. Aí, 

para as exposições, se tinha alguma coisa para ajudar, nós ajudávamos, eu também 

ajudava. Na montagem, sim. Sempre vinha alguém, sempre, sempre, sempre aparecia 

uma galera. Isso que eu falo, as pessoas tocavam a campainha lá, era muito legal. Aí já 

virava meu amigo. Ou ia tanto nas exposições que se torna aquela pessoa presente em 

quase tudo, incrível. Tinha sempre os personagens assim. 

 

[BM] Quando você olha para essa história do Ateliê e para a sua experiência, o que 

você carrega de lembrança, de mensagem? 

 

[SJ] Foram meus melhores momentos enquanto vivência de espaço coletivo. Eu estou 

no terceiro, tá? Estava falando até com o Marcelo: passei pelo Vão e agora estou no 

Fonte. É uma diferença porque eu não tive nada igual ao 397. Tudo bem, já é um outro 

momento da vida, eu estou em outra idade, entendo muito bem, mas acho que lá é o 

frescor, sabe? O frescor de um início, para mim, foi muito importante para o início em 

São Paulo, de um começo, tinha uma pulsação muito forte, muito boa, uma energia 

muito boa. Os melhores momentos da minha vida, enquanto vivência de ateliês e de 

poder estar fazendo alguma coisa com relação produtiva com a arte, com os outros, 

mas o mais importante é a coisa da convivência, da troca, para mim é o que fica. Foram 

muitas experiências boas, muitas amizades que fiz, muitas trocas, nossa, foi demais. 

Foi um puta espaço, foi demais. 
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[BM] Que legal, você chegou chegando em São Paulo então... 

 

[SJ] Foi uma sorte, uma conspiração boa.  

 

[BM] Encontrou as pessoas certas... 

 

[SJ] Foi. E até hoje eu mantenho assim, né, o Marcelo... Foi muito legal, porque vai, 

vem e estamos ali juntos. É um amigo. 

 

[BM] E olhando para o Ateliê depois da sua saída, não sei o quanto você acompanha, 

das atividades que ele fez, o que você acha como público, como espectador do espaço? 

 

[SJ] Vou ser sincera, não acompanhei muito assim. Acompanhei pouco depois que saí 

porque eles me chamaram para participar de algumas coisas, eu ia lá de vez em quando. 

Mas eu acho que teve um caminho maravilhoso, mas virou uma outra coisa, acho que 

continuou, mas teve uma coisa mais institucional. A gente brincava logo depois: “virou 

uma coisa mais séria, né?”. Virou uma coisa mais séria, para o outro lado, as pessoas 

que entraram lá eram outra formação, mesmos interesses com mais interesses, 

interesses bons. Nós éramos artistas e só. Lá não, né? Então, tinha crítico, curador. Eu 

acho que teve um belíssimo caminho, foi lindo, mais estruturado também. Mais pensado, 

a coisa da captação, dinheiro, que é importante, senão não tinha feito nada. Eu acho 

que tem um puta trabalho bonito. Hoje, não sei como está, com a pandemia. 

 

[BM] O Ateliê se mudou de novo para uma casa menor por conta da questão do 

financiamento mesmo. O galpão só faz sentido quando todo mundo pode ir, fazer 

residência, abraço coletivo. Com a pandemia, sem a possibilidade de encontrar, ficou 

supercaro, aí migrou para uma casa menor, que dá para pagar os custos fazendo curso, 

essas coisas, mas acho que a ideia é que seja uma coisa passageira, que depois, 

quando todo mundo puder se encontrar de novo, que o espaço volte a ter essa ideia de 

encontro, de troca. Para finalizar, há mais alguma história que você gostaria de contar, 

alguma memória que você ache importante? 

 

[SJ] O Rafa deve ter contado do bar... 

 

[BM] Ele falou do cara do bar. 

 

[SJ] Como chamava? 
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[BM] Wilson, não era? Mas qual é a história? 

 

[SJ] Tem história da cadeira que a prefeitura quis que a gente tirasse, do Daniel 

Trench...  

 

[BM] E a Vila Madalena era outra coisa também, né? 

 

[SJ] A gente fazia festa e deixava a porta aberta. Na época de vocês também, mas 

entrava gente mesmo da rua, dos bares, o que entrava de gente, mas era muito 

engraçado porque a maioria entrava: “o que é isso? Não é bar aqui? Mas nós gostamos, 

vamos ficar!”, “então fica!”. Nossa, tinha muita gente, era uma surpresa, mas o pessoal 

adorava. Não tenho uma história, não me lembro de nada muito específico agora... 

 

[BM] Muito boas as memórias que você trouxe... 

 

[SJ] Que era despretensioso, que a gente só queria fazer mesmo festa... Espero que 

eu tenha colaborado com alguma coisa. 

 

[BM] Se você tiver algum material que queira me mandar, depois vou te passar meu e-

mail. 

 

[SJ] Vou ver! Mande notícias também, viu? 

 

[BM] Pode deixar!  

 

[SJ] Boa sorte! 
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Anexo 7 – Entrevista com a gestora Tania Rivitti 

11 de junho de 2021 

Google Meet – gravado  

 

[BIANCA MANTOVANI] Bom, Tania, eu queria que você começasse contando como 

você se aproxima do Ateliê. Como ele chega na sua vida ou como que você chega até 

ele? 

 

[TANIA RIVITTI] Então, no início do Ateliê, eu me aproximei do, como ele chama?  

 

[BM] Do Rafael [Campos Rocha]? 

 

[TR] Rafael! Ia falar Vagner. Eu me aproximei do Rafael porque ele era de um grupo, 

que era próximo até antes de eu entrar no Maria Antonia, que foi onde eu fiquei há muito 

tempo. Mas naquela época tinha um movimento de coletivos e, também, de vários 

grupos críticos e vários grupos de artistas. E um deles era do lado do Maria Antonia – 

aliás, do lado da Santa Casa – que era “Olho Seco”, alguma coisa assim, e o Rafael 

fazia parte. O Rafael, Vagão, a Tati Ferraz. E aí fui conhecer porque ele levou algumas 

pessoas desse lugar para fazer exposição. A Tati Blass e a Tati Ferraz fizeram ótimas 

exposições nesse espaço que era a casa dele. Eu conheci e fiquei impressionada com 

o espaço e como ele tirava leite de pedra – que é uma expressão que eu gosto muito. 

Eu me lembro da Tati Ferraz que mudou totalmente o espaço: era um corredor e ela fez 

uma coisa muito arquitetônica, achei muito legal. Depois fui visitar também quando 

estava o Fábio Tremonte, já era uma coisa mais ateliê dele. Fui mais conversar com ele, 

que também conhecia de ter sido monitor em alguma exposição, e o Fábio também 

acompanhei, mas foi mais uma visita. Ele morava com a filha que ele dividia a guarda, 

e conversou um pouco dos projetos, e depois soube que o Marcelo [Amorim] tinha, com 

a Silvia [Jábali], assumido aquele lugar, mas não vi muito. Eu comecei a acompanhar 

mesmo quando a Thais [Rivitti], à convite do Marcelo, começou a trabalhar lá de fato. E 

foi um corte. Era uma coisa quando era a casa deles, depois não vi direito os programas 

que a Silvia e o Marcelo começaram, mas eu vi muito quando a Thais entrou, e entrou 

com tudo, já colocando os programas nos editais, e ganhando editais, que na época era 

uma coisa meio nova, não era fácil. Era uma coisa exigente. E foi muito animador para 

ela, para os dois, para quem estava. E aí muita gente começou a trabalhar lá, então 

muita gente próxima já estava trabalhando. A Mariana [Trevas], o próprio Cesar [Rivitti], 

meu filho, começou a trabalhar lá, e se animar, e trabalhava como assistente de 

produção – coisa que ele faz até hoje. Então, é um pouco o embrião de muitas carreiras 
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que depois seguiram. Tinha o [Rodrigo] Grasso também, que era amigo do César e foi 

um excelente auxiliar de administração, porque ele fazia administração e começou a 

trabalhar com as contas e a Thais gostou muito. Então, era um grupo meio entre 

profissional e de amigos, que é muito comum mesmo nesses centros. A gente tem 

falado muito como no Brasil, essas coisas são particulares, as coisas mais ligadas a 

parentes, que você vai pondo; e as coisas mais públicas, elas vão se mesclando. Eu 

acho que no começo, para tomar esse corpo que o Ateliê tomou nessa passagem mais 

ou menos de 2010, muita gente começou a trabalhar lá e deu muito gás, fizeram 

trabalhos muito bons. E eu fui acompanhando, acompanhando, ajudando na medida do 

possível. Achei uma loucura quando eles fizeram os primeiros Múltiplos. Sempre um 

pouco de medo, porque eles começaram de um jeito que, assim, pagando a pessoa que 

fazia o múltiplo, achava um jeito meio difícil de se manter dessa forma como eles 

estavam fazendo. Acho justo, acho digno, mas acho difícil, porque você começa já 

gastando muito. E me lembro, comprei, claro, os quatro múltiplos.  Muita gente próxima 

comprou um ou outro. E seguia essa programação, na medida do possível, nem sempre 

podia, mas eu achava uma programação muito experimental. Acho que tanto a Thais 

quanto o Marcelo têm um gosto por uma experimentação que eu achava muito legal, 

achava muito necessário, justificava muito não ir atrás tanto de público. Outro dia ainda 

a Thais estava brincando que uma das lives tinha onze pessoas inscritas e eu falei: 

“imagina, onze pessoas! Eu quero muito mais!” E ela falava: “mãe, quantas pessoas 

ficavam na programação do Ateliê? A gente já fez encontros com duas, três pessoas”. 

Quer dizer, o Ateliê não é desse lugar de quantidade, é outra coisa: é da crítica, é de 

mostrar o outro lado. Eu acho isso muito bom para me recuperar esse olhar que a Thais 

tem que é de aprofundar, de ver o outro lado. Não só a Thais, eu digo a Thais porque é 

com quem eu convivo mais e que me alerta um pouco dessa vocação. Eu estava agora 

ainda falando dos espaços, que essa situação que a gente está, ela exige que a gente 

se una entre diferentes olhares, faça ações conjuntas com pessoas que tenham 

diferentes inserções. Acho que isso também cabe para os espaços, entende? Por quê? 

Porque o espaço tem que conversar com diferentes públicos, porque senão ele não se 

mantém. Eu acho que o Ateliê, enquanto era todo mundo jovem, todo mundo na mesma 

faixa, então todo mundo tinha entre, sei lá, 20 e 32 anos, que era mais ou menos o 

pessoal, muito em volta dos 29, 30. Enquanto ele tinha esse pessoal, que também era 

o que chamava para formação, quer dizer, a gente está se formando e está querendo 

trocar com vocês que estão se formando também. Esses artistas, muitos ligados à 

Galeria Vermelho, que também tinha o olhar para a formação até por conta do Edu 

[Brandão], que era um dos donos e era professor da FAAP. E eu me lembro, muita gente 

desse pessoal novo ia para o Ateliê e nos diversos programas meio residência que o 
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Ateliê fazia nesse período, que eu digo muito experimental. Todo mundo estava lá para 

fazer, para discutir, para pôr as ideias, os esboços que tinham mentes para funcionar. 

O Ateliê depois, ao longo desses quase 20 anos, foi mudando. Foi mudando de lugar, e 

agora uma coisa que a gente vai antecipar, que é que a gente está mudando de novo, 

vamos para outro espaço. Então, é isso, as pessoas falam de lugares nômades, mas 

acho que o nomadismo está no Ateliê, em termos físicos. Então acho que é isso, um 

pouco. Eu fui me aproximando. 

 

[BM] E nessa época que era esse começo da Thais e do Marcelo, você se aproxima 

como público, porque depois você se aproxima como gestora. Foi a época também do 

Surpraise!, de uma troca com outros espaços do Brasil. Eu recuperei muitas 

programações, como REC><GRU, umas exposições em Fortaleza. Você lembra um 

pouco dessa troca de artistas? Como público, como você enxergava isso? 

 

[TR] Nossa, REC><GRU foi muito intenso, foi muito intenso! Uma, tem o edital, e eu me 

lembro do pessoal vir, teve gente que ficou na Thais, e também tinha o apoio de uma 

galeria. Também era um pessoal muito novo, pessoal que depois estourou, mas a 

Mariana Moura, que teve uma galeria, era uma época de muita expansão da arte. Essa 

década do início do 2010, foi uma época de expansão, da gente acreditar que de fato a 

arte estava chegando, estava discutindo, estava dialogando. Podia ter um caráter 

nacional, de apoio aos espaços de independência, essa conversa com a galeria que eu 

falo, da Mariana Moura, que apoiou a vinda de alguns dos artistas. Então acho que essa 

exposição foi um marco, e foi uma exposição muito experimental, mas que redundou 

até na publicação maravilhosa que foi, porque tinha a cara da exposição. Era uma 

publicação experimental, eram trabalhos ousados do pessoal que vinha, e muita 

conversa. E o pessoal, claro, de Recife, é muito falante, então era muito divertido, e tudo 

acabava muito em cerveja. O Ateliê era um espaço muito divertido. Aquilo que o Escobar 

fala, lugar de encontro, é a memória do primeiro Ateliê. Tomara que volte, mas eu não 

sei com a pandemia como vai ser, porque depois foi deixando de ser aquele lugar de 

encontro. É o lugar de referência, é o lugar que as pessoas vão para ver coisas 

específicas, tanto exposições como debates. Mas lá não, era em frente ao Bar Verde, 

alguma coisa assim, que também era cerveja barata, sempre tinha. Um dos cuidados 

do Ateliê era ter sempre cerveja na geladeira [risos]. Chegava quatro, cinco horas da 

tarde, o Marcelo “ó gente, chega de expediente, chegou a hora da cerveja”, e ficava, 

então, uma coisa, batendo papo. Era muita troca, era uma coisa de fato muito horizontal. 

E tinha também a Carol [Soares] que participou dessa primeira fase, a Carolina Soares, 

que era de Fortaleza, então também ajudou essa ligação com Fortaleza. Eu acho que 
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era um desejo muito grande de fazer. Nem sempre se conseguia fazer com essa força 

que foi o REC><GRU, nem sempre, porque dependia muito das pessoas envolvidas e 

da grana que se tinha, claro. Mas o Surpraise! então, até hoje é uma coisa marcante. 

Encontrei o Marton, que é o dono da molduraria mais famosa, todo mundo “nossa, 

moldura do Marton!”. E eu me lembro quando tinha a Surpraise!, era divertidíssimo. Às 

vezes eu ficava até brava, porque eu falava “gente, tem que vender!”; e não chegava 

até o final, porque a Glamour [Garcia] fazia tanta brincadeira, que parecia que você já 

perdia a intensidade de tanta brincadeira. A brincadeira era maior do que o próprio leilão, 

mas eu me lembro de algumas disputas, assim, muito grandes. O Marton, por exemplo, 

quando ele tinha o olho, ele disputava, porque eu também. Algumas das obras, para 

mim interessava, claro, que as obras tivessem um preço maior, e eu me lembro que 

uma das pessoas que eu disputei algumas obras que nós dois sabíamos de quem era, 

porque era um leilão, todo mundo acho que já ficava sabendo que ninguém sabia de 

quem era. E a gente disputava, disputava algumas coisas, porque em geral todas as 

obras saíam por trezentos, quatrocentos, eram obras de fato muito baratas e era muito 

legal. Me lembro da Joana sair toda contente com a primeira obra – Joana é uma amiga 

das meninas –, saiu com uma obra que ela conseguiu comprar, e era uma obra de artista 

mesmo, não era uma reprodução ou um múltiplo. Essas coisas eram muito legais, eu 

acho que era uma das coisas mais legais. Era o clima, que era muito legal, muito da 

Glamour, que depois se afastou e tudo, mas era muito legal isso, esse clima. Mas eles 

ficavam assim, dois meses, eu me lembro, na preparação pedindo obra. E algumas 

obras, claro, as pessoas – eu me lembro que o Paulo Pasta doou uma vez, e que alguns 

sabiam, o Paulo Pasta você olha e já sabe. E foi uma das obras, eu acho, que mais foi 

adiante, saiu por uns cinco, seis mil, eu acho. Eu me lembro, do que eu participei, e só 

não participei de um dos leilões porque eu estava fora do Brasil, mas de todos os leilões, 

assim, eu calculo que umas cinco a dez obras passaram de cinco mil. É, e olha que em 

cada leilão acho que tinha umas oitenta obras.  

 

[BM] Que legal! 

 

[TR] Muito, muito legal. 

 

[BM] E isso mostra como esses espaços sobrevivem em rede, né? Porque é o apoio da 

galeria, o artista doa, o outro vai lá e fica no bar para o negócio funcionar.  

 

[TR] É, é verdade, é dessa rede que você está falando. Estou escrevendo justamente 

isso, que nesse ano de pandemia, mesmo online, mesmo com a casinha que tem 
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recursos pequenos, é praticamente um depósito, nós movimentamos, eu acho, quase 

mil pessoas, se você contar a coisa do Vozes [Agudas], se você contar o pessoal ligado 

ao Clínica [Geral], se você contar as pessoas que estão envolvidas em cada um dos 

projetos. É muita gente que trabalhou de alguma forma. As 800 pessoas que se 

inscreveram, quer dizer, de alguma forma ontem foi a terceira live do Vozes e foram 

lives, modéstia à parte, muito boas. As primeiras foram boas, esse segundo bloco – 

porque a gente vai aprendendo, isso que é a questão da experiência, não é só ter quase 

20 anos, é só que você vai aprendendo. Então, não é à toa que a gente está fazendo 

agora o LabGestão, é um desafio. Ser gestora de um espaço é um desafio constante, 

Mas mostrar isso, a paciência necessária – o Paulo Freire falava da paciência 

necessária – para você olhar o momento, ver o que dá para fazer, se encolher na hora 

que dá, e então vamos lá, paulatinamente, e quando você sente que tem gás para 

explodir, explodir. Eu acho que essas questões da leitura do momento, de chamar as 

pessoas, às vezes dá certo, muita gente não dá certo, mas o que que é não dar certo? 

A pessoa sai – e você, Bia, sabe disso –, fica alguns meses, mas ela leva, leva essa 

experiência de ser uma construção que cada um é responsável. Às vezes você gosta 

do que está fazendo, às vezes você se sente injustiçado, como no Maria Antonia, todo 

mundo queria trabalhar com a programação. Não dá, programação é uma coisa... Para 

fazer aquela programação, você precisa de trinta pessoas... 

 

[BM] Para carregar o piano, né? Sua frase preferida [risos]. 

 

[TR] Isso mesmo, para carregar o piano [risos]. Agora, a gente teve diferentes apoios. 

Naquela época, também, o Marton fazia a galeria que eu falei, os outros espaços, e 

muita gente envolvida e se formando. A Galeria Vermelho, que de alguma forma o 

Komatsu era uma pessoa muito presente, como está de novo. Essa exposição que a 

gente está apoiando, que vai ser uma exposição Dizer Não, todo mundo sabe o que é 

dizer não. Dizer não a esse governo, esse bolsonarismo patife que está aí, e o Komatsu 

está lá. Cildo [Meireles], que eu comprei o dólar do Cildo lá, ele disse que vai doar uma 

obra – vai doar uma obra não, vai mandar uma obra para essa exposição do Dizer Não. 

Quer dizer, uma exposição que começou pequena com o Edu Marin, que tem o espaço 

– acho que você lembra, Bia, que o Edu Marin foi quem levou o Ateliê para a Pompeia. 

Então, o Edu conhecia esse espaço. Edu é uma pessoa que expôs – a gente está 

procurando a foto dele, da piscina que ele fez, se você puder, se você souber e mandar 

para a Carol, porque é brincar com essa coisa da gestão e trazer humor. Eu acho que 

a gente tem que recuperar o humor, porque humor é muito de gente mais jovem. Você 

lembra do Carô, por exemplo, que tinha aquele humor nos slides que ele fazia, e a gente 
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tem que recuperar de novo o humor. Recuperar sim, trabalhar com o humor. E o Edu já 

tinha exposto com o texto da Thais, que eu também já conhecia, que tinha exposto na 

Maria Antonia. Quando ficou inviável ficar na Vila Madalena, o custo era impossível – 

ou fecha, porque é uma fala de toda hora, ou fecha ou vai para um aluguel mais barato. 

Então começou a se procurar uma salinha, e esse lugar da Vila Madalena, acho que o 

aluguel era pago pelo pai – pago não, quem era o contrato do aluguel era o pai da Mari 

e o fiador o Evandro [Rivitti], então sempre foi isso desde que a Thais entrou, estou 

dizendo – era uma coisa assim na raça, na raça, porque acreditava. Então nessa hora 

nós falamos “não dá para pagar quatro, cinco mil de aluguel, não dá”. Era uma coisa 

que assim, estava gentrificando muito na Vila Madalena, não tinha como. 

 

[BM] E sem muita entrada, né? Porque a característica do Ateliê é não ter uma entrada, 

assim, dos espaços em geral, não ter uma entrada regular.  

 

[TR] Não tem, então você tinha que ficar inventando. Você inventa cursos, claro, mas 

os cursos são pontuais, não é um lugar de cursos, não é uma Escrevedeira nesse 

sentido. Então os múltiplos, bom, mas o investimento que eles fizeram, e aí o múltiplo 

fica lá. E o múltiplo, me lembro que a Márcia Pastore falou que o múltiplo muitas vezes 

serve de troca, de reconhecimento, então você não tem como pagar e dá um múltiplo. 

Tudo bem, mas teve um investimento no múltiplo que às vezes fica complicado. O leilão 

estava desgastado, porque todo ano pedia para os artistas, os outros lugares 

começaram a fazer leilão também, o que também complicou. Então começou a rarear 

muito os editais, e assim ficou mais difícil. Aqueles editais que praticamente 

sustentavam as contas do Ateliê, eles começaram a rarear. Então, começou a ficar uma 

conta difícil de fechar, e o Edu sugeriu, mostrou esse galpão que tinha, que ele já 

subalugava para aquelas pessoas. Lembra da garagem, que era aqueles livros? Como 

ele chama, o da música? 

 

[BM] Era o Felipe, o da música? 

 

[TR] Isso, Felipe, que deve voltar a ter alguma coisa. Então tinha um pouco esse recurso 

de alugar os ateliês lá em cima, que depois se configurou mesmo uma forma de dividir 

as contas mesmo. Mas foi o Edu que levou para lá, e era um grupo de gestão que 

também não se confirmou. Se você vir a primeira foto tirada, é uma foto linda, uma foto 

super esperançosa, mas que as pessoas começaram a ver que a gestão não era coisa 

deles.  
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[BM] Exatamente, eu me lembro dessa foto. A Thais no centro, assim, e o Jaime 

[Lauriano], o [Raphael] Escobar, o Sérgio [Pinzón], o Cadu [Riccioppo]. 

 

[TR] O Edu acho que está também, não sei. 

 

[BM] É, vou recuperar, não me lembro.  

 

[TR] É, não me lembro se o Edu está. Então, o mesmo Edu, que depois apresentou no 

Que Barra, aquela obra em cima da casinha. 

 

[BM] Na garagem, né? 

 

[TR] Era fabulosa, uma das obras... Então, quando foi para lá, já foi uma coisa pensada 

como fechar as contas. Se tinha ainda um último edital, que foi feita com a exposição 

do Jaime e Escobar, mas já acho que foi uma exposição exploratória do espaço. Era 

um espaço difícil para exposição, era curioso, todo mundo se encantava, era metade do 

galpão, mas era um espaço difícil. Eu acho que essa exposição foi difícil, porque tinha 

uma altura difícil de lidar, e foi uma exposição que, em geral, era meio rasteira. Então, 

ficou proporcionalmente desequilibrada, mas tudo bem, eram eles, era uma exposição 

bem contestadora, que trazia também a turma da Cracolândia para lá, que depois o cara 

da frase À noite o mundo se dividem em dois morreu. Então era trazer para lá essas 

pessoas, tanto com o Jaime, como com o Escobar. Pessoas invisíveis, pessoas que a 

gente prefere não ver porque tem aqueles marcadores sociais que a gente está tentando 

voltar, como com o que a gente está fazendo com as pessoas de forma contínua, não 

só pontual, de que forma a gente está fazendo isso, mas depois eu volto. 

 

[BM] E essa programação dessa exposição, se a gente olha as fotos, ela foi muito bem 

frequentada. Naquele corredor do galpão está lotado para ouvir o Guilherme Boulos, 

para ouvir a Paola Berenstein, para ouvir o José Lira, muito legal. 

 

[TR] Muito. Então, esse desdobramento que eu acho incrível. Esse desdobramento que 

as exposições, não só os projetos de debate, que eram muito legais no primeiro Ateliê, 

mas os desdobramentos das exposições, as críticas, mostrando que a arte é política 

muitas vezes, e a arte precisa também falar. Não é à toa que eu cito o Nuno [Ramos] 

agora, que também trabalha. E o Nuno foi muitas vezes na primeira, e ele também 

esteve no Surpraise!, que a Nara [Rivitti] arrematou até por um preço alto, porque 

também todo mundo sabia que era do Nuno. Mas que eu cito o Nuno, porque é isso, eu 
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acho que o Ateliê sempre teve uma questão política mesmo trabalhando com questões, 

por exemplo, ligadas à sexualidade, à questão de gênero, que ninguém achava que era 

política. Era coisa de bicha, e não era, a gente está vendo cada vez mais como é uma 

questão política, isso veio de lá e continua. Mudou um pouco? Mudou, porque o 

protagonismo que esse tema está tendo agora a gente está trabalhando como uma 

incorporação já, uma coisa incorporada. Mas é uma coisa que a gente traz, tanto as 

questões políticas mesmo, denunciando algumas ações do governo, denunciando a 

política urbana, por exemplo, como foi, essa gentrificação que a gente vê ao redor do 

Jardim da Luz, da Sala São Paulo, da Cracolândia mesmo que a gente está falando. Eu 

acho que aos poucos isso vai surtindo resultado. O Escobar estava me falando que o 

Sesc Bom Retiro está chamando pessoal da Craco para uma exposição, está todo 

mundo animado, ele com o contêiner ali em frente à Pinacoteca. Quer dizer, essas 

coisas aos poucos vão repercutindo. Ou não, tem muita coisa que não repercute e a 

coisa fica mesmo, mas pelo menos esse gesto, esse gesto de ousadia – uma palavra 

que eu gosto: ousadia –, eu acho que cabe aos espaços independentes, mas nem 

sempre é fácil. Acho que exige uma sintonia de coisas, porque difícil uma andorinha 

fazer verão, você precisa de gente que acredite em algumas ideias e que as coisas 

frutifiquem, alguma coisa assim.  

 

[BM] Isso dos espaços assim, mais “oficiais”, institucionais, tipo o Sesc, Pinacoteca e 

tal incorporar algumas das ações, as discussões, do modo de fazer dos espaços 

independentes mostra a relevância desses lugares. Porque eles estão ali testando, 

vendo como é que é, fazendo aos trancos e barrancos às vezes e aí depois mostra que 

é possível, que é necessário. Eu acho que é um papel muito importante. Mas eu queria 

te perguntar, porque agora a gente chegou no Galpão, sobre essa passagem, quando 

você assume como uma das gestoras em 2018. Queria escutar você falando sobre isso, 

como foi assumir de fato a gestão; e os principais desafios, estando nesse espaço, 

depois pegando uma pandemia, e tudo o que aconteceu de problemas nesse período.  

 

[TR] Então, primeiro foi uma coincidência. Eu tinha saído da Maria Antônia, eu 

trabalhava essencialmente com cursos, mas claro, tinha criado com o Lorenzo [Mammì] 

o Jovens Críticos, conhecia muito esse pessoal que estava também por conta da Bienal. 

É um pessoal que estava trabalhando com educação, trabalhando em curadoria, 

trabalhando como designer. Então, eu conhecia o pessoal, mas à distância, mais 

chamando para alguma ação. Então quando se mudou para lá, claro, era um grande 

desafio. E tinha artistas que eu estava acompanhando, e muito pelo olhar da Thais, 

começando a aprender, porque na Maria Antônia eu tinha, mesmo entre os jovens, um 
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olhar mais para artistas que passaram pela USP principalmente, pela ECA ou pela 

FAAP, e o Ateliê tinha uma conversa maior com o... Como chama aquele lá, do Escobar? 

 

[BM] O Belas Artes? 

 

[TR] Belas Artes! Eu pensei no Santa Marcelina, mas era o Belas Artes. Muito grande, 

a turma toda, você vê. Quando eu cheguei lá, a Isa [Rjeille], que foi importantíssima no 

Ateliê como assistente, já tinha saído. O Escobar estava, o Jaime estava, a Denise, que 

é uma grande parceira, já nem sabia direito da Denise – Alves, né? Uma artista, é 

Denise, sabe quem é? 

 

[BM] Denise Alves Rodrigues, essa? 

 

[TR] Isso, isso. É, é da mesma turma. Então é uma turma... Conhecia um pouco, mas 

eram um pessoal que eu não conhecia tanto, não era um pessoal tão teórico como 

algumas dessas pessoas que também tinham idade semelhante, um pouco mais velhos, 

tipo a Ana Luísa [Dias Batista], tipo o João [Loureiro], o Cadu [Riccioppo]. Eram pessoas 

mais teóricas, com obras tão experimentais, ou tão questionadoras como, mas eram 

grupos diferentes. Começaram a se conversar, mas quando eu entrei, então, estava 

nesse grupo que eu ouvia falar, que eu acompanhava, e que estava dando esse apoio 

– apoio não, que fazia parte da gestão. E aí começou a se perceber que, com o 

afastamento de alguns deles, porque eles queriam dar mais gás para a carreira de 

artista, a Thais estava ficando muito sozinha e falou assim “não aguento mais. Vou 

fechar”. E eu falei: “não é possível” – tudo que me demandou na hora, assim – “não é 

possível fechar, não é possível. Um espaço que até agora foi, mudou, ficou até agora 

aqui, vai fechar. Não é possível. O que que a gente precisa?”. Pelo menos ter uma certa 

entrada para pensar em uma programação para esse espaço que ainda é um desafio 

para todo mundo que está aqui. Quando eu entrei, a Carol [Lauriano], que é irmã do 

Jaime, já estava lá como assistente da Thais, mas muito assim, ainda timidamente, 

muito tentando ver, vinha de outras áreas, acompanhava um pouco pelo olhar do Jaime, 

talvez, mas não era uma pessoa que tinha uma experiência, praticamente nenhuma. E 

tinha a Alê Carrijo que também queria muito virar curadora, mas também não tinha 

experiência. Para o desafio, a Thais um pouco se retirando, duas pessoas novas, eu 

com um olhar que vinha de um outro centro cultural ligado à universidade, tudo isso foi 

um imenso desafio. E claro, com você do meu lado, que foi uma pessoa imprescindível, 

porque você nem sabia direito como é que as coisas iam se dar. E aí, por uma 

coincidência, a Thais falou de um crowdfunding que estava surgindo naquela época. E 
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por uma coincidência, eu não lembro se você que me falou desse curso da Flávia lá no 

Sesc, eu falei “ah! Vou fazer”. Vou fazer, era presencial, e fui. E, de fato, casou. Eu acho 

que tem uma casualidade nas coisas. Claro, você tem o olhar de quem está procurando, 

e aí de repente aparece. Ou não, muitas vezes não aparece, mas quando aparece, a 

coisa é muito boa. Então, algumas casualidades, isso do Edu, isso do curso de 

crowdfunding, que ajudou a gente a ter chão para fazer, porque é complexo fazer. Para 

você ter, então, a meta, era 60 mil. A Flávia falava “muito cuidado com as recompensas”, 

a gente tentou, mas também voou um pouco, e pagou um preço grande pelos erros nas 

recompensas. Mas assim, uma coisa que era para ser pontual e durar um mês, durou 

seis meses, entre fazer o crowdfunding, ficar muito contente por ter conseguido um 

pouco mais de 60, mas na hora das recompensas a gente gastou muito mais do que 

imaginava. O tempo maior tanto para fazer, como depois para fazer a recompensa – eu 

brinco que aquele quebra-cabeça eu fico “nossa” cada vez que olho uma peça [risos], 

mas muito legal, mas essa exigência do Ateliê foi difícil. E tinha essa figura do produtor, 

do Maicon, que foi importante. Foi importante para agilizar as coisas, pôr no correio, 

sabe, coisas simples ganham uma grandeza que a gente não imagina. Devolução, a 

própria confecção de uma coisa ou outra, elaboração de oficina, algumas oficinas foram 

muito brincalhonas, eu lembro da degustação, que muita gente comprou e tudo, e que 

foi muito divertido, mas extrapolou. 

 

[BM] A oficina de linguiça foi muito boa [risos]. 

 

[TR] Eu entrei muito por conta disso, por conta do crowdfunding da sustentação. E como 

o segundo ano foi 2018, que tinha a coisa de 68, que tem inspirado muito e também o 

Ateliê essa ideia de política mais libertária, eu acho que ajudou a gente ter essa ideia, e 

quem estava lá era a Flora. A Flora Leite, que tinha já reformulado um pouco o site, que 

é um dos grandes desafios dos espaços, especificamente do Ateliê. Então a Flora, a 

Thais e a Carol se organizaram como curadoras para fazer essa exposição que também, 

assim, gastou praticamente todo o dinheiro do crowdfunding. Então uma verba de 

sessenta mil que era para gastar seis mil por mês e durar um ano, durou seis meses, 

porque a exposição ficou muito mais cara do que se pensava. Depois de seis meses, 

uma exposição com debates e tudo, nos vimos de novo com a batata quente de não ter 

como pagar as contas, e que estava difícil. O aluguel não era caro, mas o IPTU era 

caríssimo. Então alugava, fechando, fechando. A gente ficou muito preocupado com o 

fechar as contas, o tempo inteiro “como vamos fechar?” E nisso a Carol – espero que 

você fale com ela também – foi muito boa. Ela tem um lado de contadora que parece 

que vem do pai e ela conseguia de alguma forma administrar um pouco o Clínica Geral, 
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que era pequeno nessa época, mas dava algum dinheiro, os aluguéis, a gente começou 

a alugar talvez um pouco mais lá em cima também.  

 

[BM] Ali do lado também, né? Que depois virou sala. O que não era sala e virou sala 

para alugar [risos].  

 

[TR] A coisa era dos aluguéis. E a gente teve ao lado do desafio do espaço, um espaço 

difícil de pensar. Mesmo as atividades para quem estava na Vila Madalena, essa 

circulação já não acontecia. E eu, com você, nós, tínhamos um pé muito grande nas 

humanidades e na literatura, tentávamos trazer uma programação, uma discussão 

sobre livros, trouxemos também uma oficina de escrita, sempre muito batalhado. Eu não 

sei, até agora ficam indagações se a gente deve ir para um espaço maior, voltam essas 

indagações. Voltam, eu vejo – você vê, “eu” de novo – mas tem que ter um pé no chão 

e um pé nas nuvens. Não das nuvens do Google, mas também nas nuvens do Google 

[risos]. Mas como a gente vai fazer? Então essa programação que, assim, aquela 

programação, por exemplo, que eu gostei muito da “A Academia vai ao Ateliê”, alguma 

coisa assim, eu gostei muito. Foram cursos muito bons, que deviam ter sido gravados, 

foram quatro cursos provavelmente. Maravilhoso! Mas eram cursos pagando professor, 

que davam muito trabalho, mas eu acho que deu certo, entende? Os cursos que a gente 

fez com maior ou menor número, porque eram em volta da mesa, era um curso para 

uma troca com muito conteúdo. Porque hoje em dia tem muito troca de bate-papo, lá 

não, era muito conteúdo. E, ao mesmo tempo, em volta da mesa. Eu me lembro o 

Franklin [Leopoldo e Silva], todo mundo em volta “eu não acredito que eu estou em volta 

da mesa com o Franlçin”, e ele lá, conversando. Mas eram cursos mais difíceis, aquele 

sobre o concretismo, por exemplo, foi muito bom. 

 

[BM] Nossa, com a Heloisa Espada. 

 

[TR] É, é! O professor de filosofia, Rodrigo, não me lembro. Mas muito bom, então acho 

que foram experiências boas, mas difícil de criar um hábito. O que você percebe é que 

os ateliês, como eles são mais abertos, eles têm que criar uma referência, eles têm que 

ser referências em algumas áreas. Então isso de formação, ou de espaço experimental, 

ou de cursos bons e baratos, essas coisas têm que ser consolidadas, porque senão é 

difícil. Se você faz uma atividade é difícil porque você não alcança as pessoas que 

poderiam se interessar. A gente está querendo voltar a Feira de Zine, por exemplo, que 

foi muito legal – eu não estava, mas sei que foi e até agora o pessoal do 42, né?  
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[BM] A Lote 42? 

 

[TR] Isso. É referência, “é, sim, da Feira de Zine”, quer dizer, essas coisas que você 

começa você tem que pensar se você tem condição de continuar. A gente achou que 

podia continuar. Depois as coisas tomaram outro rumo, eu acho que elas deveriam 

continuar, uma delas é essa Feira de Zines. Eu estou querendo voltar, porque é um 

espaço, Bia, na Barra Funda, do outro lado do trem, que é da família do Edu, e tem uns 

400 metros, mas divididos. É um galpão com cinco salas, assim, é onde vai fazer essa 

exposição e o Edu quer pelo mesmo aluguel que a gente está pagando na casinha, 

porque ele quer também se consolidar como um espaço de uso, levar o Ateliê que é um 

espaço que ele conhece, que ele convive, então a gente ocuparia uma das salas. Mas 

tem espaço para muita coisa.  

 

[BM] Que legal! 

 

[TR] É, então estamos pensando. 

 

[BM] E para quando é isso? 

 

[TR] A ideia louca minha é mudar em julho. 

 

[BM] A ideia louca [risos]. 

 

[TR] A ideia maluca da Tania. Então, essas coisas que a gente pensou em fazer no 

Ateliê, mas era uma fase. Agora o desafio é diferente. Uma foi lá, naquele período. 

Porque uma coisa que a Thais falou e é verdade, assim, parece que o Ateliê, fora a 

Thais, não é projeto de ninguém. Como as pessoas veem muito a marca da Thais, 

talvez, não sei, não sei o porquê acontece. Parece que o Ateliê: “ah, mas não é meu 

projeto”. Então é o projeto de quem, se você olha, olha e não tem ninguém? Aí aos 

poucos, quem vai ficando, percebe que é seu projeto. Ou por conta de um subprojeto, 

as pessoas vão, mesmo com medo, medo da gestão. As pessoas têm medo de dizer 

“eu sou o responsável”, e aí quando a gente foi aos poucos mudando site, o texto não 

ficava tão contundente. Ficava um texto “mas será que está à altura?”, porque tinha uma 

história do Ateliê crítico, experimental, ousado, e a gente lá precisando manter o Ateliê 

vivo, pagar as contas, e fazer uma programação com pessoas que foram herdadas. Eu 

lembro essas coisas. Os centros culturais, eu acho que você passa isso também, tem 

umas pessoas readaptadas ou que têm vontade, mas não têm experiência. Então muita 
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gente que está lá com vontade, mas não tem aquela coisa de comer feijão junto, não, 

são pessoas que foram de alguma forma, sobraram. Sobramos nós, o que a gente faz? 

[risos]. E fomos, fomos depois dessa experiência da Que barra!, a gente foi fazendo 

algumas coisas poucas. Por exemplo, a Carol queria muito ficar só com a curadoria, e 

a gente mandou dois projetos para ela de editais ou eu acho que a gente ficou de 

suplente, mas ficou aquele módulo, não ganhamos, mas ficaram alguns módulos que 

depois serviram de semente para outros projetos. E uma coisa que, sem querer, a Thais 

mesmo saindo, ficou essa semente – não gosto muito dessa imagem, mas essa 

semente –, foi o Vozes Agudas, que era um grupo experimental – experimental não, um 

coletivo para estudar algumas mulheres e que com o afastamento da Thaís a gente ficou 

“pra quem vai?”, mas primeiro de tudo teve a exposição. Teve a exposição que cada 

uma de nós – você não quis entrar, mas cada uma de nós, presentes no Vozes – acho 

que você não era do Vozes, né? 

 

[BM] Eu ainda não era do grupo. Eu entrei depois com o podcast. 

 

[TR] É, isso. Nossa! Aí quando a gente fez, cada uma escolheu, eu escolhi a Marcia 

Pastore, mas foi uma exposição meio... Até agora se fala que foi uma exposição que 

não tinha uma linha curatorial, mas de alguma forma, eu acho que foi a exposição que 

mais conversou com o entorno. Acho que as obras conversavam com a altura, 

conversavam com as paredes rústicas, parece que as mulheres tinham olhar para o 

lugar. Eu acho que as mulheres têm esse olhar para o caseiro, para o que está dentro, 

sabe? Para o chão, para a parede, para o teto, para a sujeira, para a limpeza, para a 

luz, porque é um cotidiano que a mulher fica olhando mais. Eu acho, pode mudar, eu 

acho que essas coisas estão mudando, mas esse olhar mais para o espaço interno foi 

útil, porque de alguma forma as artistas convidadas conversaram com aquele espaço, 

coisa que eu não acho que tinha conversado tanto na primeira exposição. Na segunda 

foi médio. Eu acho que nessa teve, para mim, uma conversa muito grande com o 

espaço.  

 

[BM] Mostra o Ateliê também como esse laboratório, né? Tipo, vocês eram sei lá, acho 

que oito mulheres, não me lembro, que decidiram fazer uma exposição a partir das 

discussões, e eu acho que o espaço estava lá para cumprir essa função também de 

acolher.  

 

[TR] De concretizar. A gente percebeu que o Vozes tinha muita artista e curadora, 

vamos fazer essa exposição. Então cada uma trouxe uma artista, e se ocupou, e teve 
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uma conversa inicial, muita gente na abertura. E o que acontece é que as pessoas 

também vão se repensando através da exposição, do grupo, pensar algumas obras, que 

relação tem com o feminino, com o feminismo, com o espaço independente, porque foi 

aos poucos ficando um espaço muito gerido por mulheres. A gente tinha o Escobar em 

um grupo de mulheres que estavam levando a coisa adiante. Eu acho que essa 

exposição, o grupo primeiro e depois a exposição, foi um marco nesse sentido, das 

mulheres se apossarem mais do jeito que elas conseguiam. Mulheres diferentes, 

mulheres que tinham projetos diferentes e que foram levando com um respeito ao olhar 

do outro, mas com esse fantasma: “não sei se é o meu projeto” ou “não é o meu projeto, 

mas vou tocar”. E o que aconteceu: teve uma grande largada do Vozes Agudas que foi 

a chegada da Talita [Trizoli], que foi você entrar e a gente dialogando muito, começar a 

pensar no que estava também aparecendo, que era o podcast. Hoje a Talita fala “a 

Tania do podcast, a Tania é a doida do podcast”; imagina, até hoje eu escuto pouco. É 

que a nossa interação, eu e você, era tão grande que a gente foi “não, vamos lá!” e ficou 

uma coisa boa. Nessa news que está saindo eu indico duas pessoas a Ana Teixeira, 

por exemplo, ela está abrindo a exposição e ela está no podcast; depois a gente fez o 

lançamento do podcast, estava a Ana Teixeira lá. Então são essas ligações com artistas 

que começam ou mais experientes, a Lady Incentivo, por exemplo, quando ela fez 

aquele chá, como era mesmo? 

 

[BM] O Seminário da Fofoca? 

 

[TR] Seminário da Fofoca, né, a Raylander [Martis] provavelmente vai participar da 

exposição, ela estava lá. A Bruna [Kuri], que agora está no Vozes, ela conheceu porque 

foi levada pela Raylander naquele Seminário da Fofoca. Então essas coisas, a gente 

ficou muito fechando as contas e fazendo esses pequenos atos. Alguns com um 

resultado melhor tanto de público como para a gente pensar, e outros não, não tanto, 

mas eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte, embora eu ache muito desgastantes, 

porque eles exigiam, e, também, as redes sociais foram tomando, assim, um espaço 

que claro, com a pandemia, a coisa foi à enésima potência. Mas naquela época, tanto 

que você sabe que a memória do Ateliê que ficava muito no site foi migrando para o 

Instagram. E é uma coisa, o que aconteceu. Claro, a necessidade de você ter uma 

programação e de você divulgar a programação, então essa necessidade a gente 

percebeu muito. Então parecia que o Ateliê tinha muita coisa. Por quê? Porque a gente 

fazia posts legais, simpáticos, mas o resultado nem sempre. Dava muito trabalho e o 

resultado às vezes era pequeno. Então são coisas assim, não ganhamos mais nenhum 

edital e nem editais apareceram, o que apareceu a gente tentou, mas não conseguiu. E 
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fomos fechando, mas era muito de levar. E aí o que aconteceu: outra vez “vamos 

fechar”, mas por que vamos fechar? Porque a outra metade do galpão ia entregar o 

prédio. “Ah, vocês têm que alugar, arrumar alguém que queira alugar”; imagina, a gente 

tinha dificuldade de alugar. Como a pessoa que tinha um depósito de móveis e colchões 

ia falir, não sei se faliu, mas estava falindo e ia entregar. “Não tem jeito, não dá para 

ficar”, e o que aconteceu? Teve um evento por conta do Fábio, que voltou a ter uma 

ligação efêmera com o Ateliê, trouxe um lançamento de um livro e uma pessoa, a Paula 

Borghi, que foi nesse lançamento, porque de alguma forma conhecia o autor, mais ou 

menos essa história. Eu não estava lá, você estava conversando, “vamos entregar, 

vamos entregar”, ela falou “nossa, por que vocês não fazem um Abraço Coletivo?”. É 

mais dessas coisas, coincidências que aparecem nessa hora, mas o que que acontece, 

eu acho que as pessoas dos espaços, dessas coisas assim mais fluídas, elas ficam 

mais antenadas ou as pessoas mais antenadas é que ficam nesses lugares, entende? 

Então, de alguma forma, “nossa, como é o Abraço?” E a gente foi, embarcou nessa. Ela 

ficou como curadora e até hoje esse grupo, que também é um dos responsáveis pela 

nossa continuidade, que é liderado pela Alayde [Alves], as pessoas falam “eu estava na 

exposição Abraço Coletivo”. Era assim, gente de 18 anos e gente de 70. Muito incrível.  

 

[BM] De todas as áreas e linguagens, que acho que conversaram muito com o espaço, 

porque o negócio era: onde você pode colocar sua obra? Tinha obra no banheiro, tinha 

obra na cozinha [risos]. 

 

[TR] E o olhar para o espaço e para possibilidades, e o que aconteceu: deu uma grana, 

sei lá, cinco mil que deu, não sei direito. 

 

[BM] Foi seis mil reais. 300 artistas, seis mil. 

 

[TR] É! E aí o que que deu, para fechar as contas e, principalmente, o resultado que a 

gente percebeu, porque com isso a gente falou “vamos montar uma residência para 

pagar esse seguro-aluguel”. E a gente conseguiu muita inscrição, de jovem, por conta 

do Abraço Coletivo também, que aumentamos muito a nossa visibilidade nas redes 

sociais. Então isso, aí começamos com o Temos Vagas!, que foi assim uma experiência 

muito significativa – eu acho das mais – para o segundo período. O primeiro foi “onde 

estamos? O que vamos fazer? Que características temos agora aqui no galpão?”. E 

com essa conversa cada vez mais fechada, e com os espaços fechando, quase todos 

os espaços estavam se fechando ou viraram galerias, ou viraram outras coisas. Então, 

eu acho que essa primeira fase e essa segunda fase tiveram desafios, tiveram pessoas 
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mais à frente de algumas questões colocadas. O Clínica se fortalecendo, que é um 

programa relativamente novo, tanto que começou com um, foi para dois e agora está 

em quatro para cinco turmas. Turmas ainda baratas, tudo online por enquanto. Nós 

temos a ideia da residência, que volta e meia volta a ideia da residência, capitaneada 

pelo Escobar e pela Carol, que está saindo do Ateliê por conta de demandas muito 

grandes, ela é curadora assistente da Bienal Mercosul e está com muita demanda 

mesmo. Mas a ideia da residência volta sempre, e a ideia que começou lá atrás do 

Vozes Agudas, agora que teve a exposição que deu o nome ao grupo e que aí começou, 

não tanto exposições menores lá dentro, mas também o podcast tem mais visibilidade. 

E no meio disso tudo, em junho do ano passado a gente se alia à Alayde para ter verba 

para fazer o prêmio e depois a chamada da Jaqueline Martins para fazer exposição. É 

isso, é esse olhar, e a gente conseguir esse apoio, essa parceria com as pessoas ou 

instituições que estavam mais estruturadas, talvez. E foi muito bom.  

 

[BM] Acho que é isso, uma atenção constante ao momento. Você tem que estar sempre 

com a antena ligada. 

 

[TR] E o que é gestão, né? O que é gestão? Quer dizer, na verdade é um pouco isso 

que a gente faz. As tabelas, o que entra, o que sai, por onde entra, o contador; tudo 

isso, até agora, é uma coisa pequena com o contador, mas você vê: mesmo o Ateliê 

tem duas contas. A minha, que é Rivitti, que desde que eu entrei a Rivitti que entra. 

Porque o Ateliê, à medida que o dinheiro foi escasseando, foi deixando de pagar aqueles 

tributos necessários e está inadimplente até agora.  

 

[BM] A empresa não está regular, né? Isso é um desafio também de gestão dos 

espaços. 

 

[TR] Um desafio! 

 

[BM] Fica uma burocratização que às vezes a gente não consegue dar conta. 

 

[TR] Não, e quando você pensa que para o edital você precisa. Hoje mesmo vou fazer 

uma reunião daqui a pouco para falar de editais e qual CNPJ que a gente tem? Só um. 

Então, é outro desafio, entende? Como é que a gente fica entre o público e o privado, 

entre institucionalizar e não, e ficar uma coisa mais solta. São desafios constantes. Aos 

poucos eu fui entrando nessa, mas a gestão mesmo, toda hora a gente tem uma pessoa 

com um perfil maior para gestão, e fazendo. Tivemos o Grasso lá no início, depois o 



297 
 

Marcelo e a Thais entraram, depois a Carol entrou, você entrou também, aquelas 

planilhas que a gente fazia desde as coisas pequenas às coisas maiores. 

 

[BM] Cafezinho, o mercado [risos]. 

 

[TR] E agora está entrando de novo a Lorena, que quer também. Primeiro a Paula 

[Marujo], que foi uma produtora muito boa para o desafio do prêmio e das exposições, 

e agora a Lorena, tentando também dar conta, que de repente esses projetos mais ou 

menos autônomos do Ateliê estão ganhando corpo e precisam de alguma forma estar 

amarrados. 

 

[BM] Que legal, que importante. Queria saber se você quer fazer alguma fala final, 

alguma coisa que reforce a importância desse espaço, porque a gente sabe que é uma 

história que vai continuar. Cada hora que a gente fala do Ateliê, tem isso: será que a 

gente fecha ou a gente muda e se reinventa? 

 

[TR] Eu acho que um dos desafios atuais do Ateliê é entender – e não só do Ateliê, da 

cultura do mundo em geral com o home office – o que veio para ficar online e o que veio 

para ficar presencial, é uma das questões. Acho que a questão da multiplicação de 

plataformas – então a gente tem um site que é um desafio desde o início. Agora, qual é 

o significado do site? Qual é o significado desse registro todo, quando o próprio Vozes 

já está fazendo um site específico, o Clínica está fazendo pelo 397, fez um site 

específico? Então, um dos desafios é entender esse mundo virtual e a necessidade não 

só da arte, mas que fundamenta o Ateliê: dos encontros físicos, aquele cafezinho, 

cerveja, da gente jogar conversa fora. Não acho que é um desafio só do Ateliê, mas eu 

acho que é um desafio que a gente deve levar para esse novo galpão em termos de 

programação, em termos de propor novos projetos, como que a gente pensa nesse 

âmbito local, e no âmbito nacional e até internacional. Como é que a gente pensa o 

projeto maior e os projetos específicos, assim, pensar a característica de cada um. Eu 

acho que assim, ao lado do levantamento de recursos para continuar, essa nova forma 

de funcionar. Eu acho que agora a gente espera, a partir de outubro, com todo mundo 

vacinado, como é que a gente vai sair disso. Vamos ver como é, né? Tomara que todo 

mundo esteja vacinado, e tomara que a gente consiga lidar com essas novas duas 

realidades. Acho que é um pouco isso o desafio que vem aí.   
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Anexo 8 – Entrevista com a curadora Thais Rivitti 

19 de junho de 2020 

Google Meet – gravado 

 

[BIANCA MANTOVANI] Conte brevemente como foi sua entrada no Ateliê, como você 

se aproximou do espaço? 

 

[THAIS RIVITTI] Cada hora que eu vou contar isso, sai de um jeito, porque tem vários 

jeitos de contar. Então, foi em 2010, eu tinha já passado por duas experiências 

importantes, assim várias, duas mais recentes naquela época importantes para mim que 

tinha sido a curadoria do MAM e eu tinha sido assistente curatorial do Ivo Mesquita 

quando ele era curador-chefe da Pinacoteca e nesse mesmo período ele estava fazendo 

a Bienal. Então foram duas coisas bem marcantes. Teve outras coisas, que eu já tinha 

feito na vida, e aí eu tive um pouco essa impressão de instituição. Conhecia também 

bastante o Maria Antonia, já escrevia para lá há alguns anos, não sei quando eu parei 

também, não me lembro direito. E também escrevi para o CCSP. Eu tinha um pouco 

essa bagagem institucional. E foi depois que acabou essa experiência lá com o Ivo em 

2008, no final de 2008. Em 2009 eu fiquei trabalhando de casa, basicamente editando 

catálogo, trabalhando como curadora, editora independente. E era muito amiga do 

Marcelo Amorim, que estava no Ateliê397 já. E o Marcelo me convidou na época era ele 

e a Silvia [Jábali]. Ele falou assim: “A Silvia está saindo”. Assim memória, né, vamos 

ver. Acho que foi isso. Ela se encheu porque enfim, porque a gente sabe como é. Ela 

se encheu e falou que não dava. E ele falou acho que a gente podia fazer alguma coisa. 

Ele tinha começado a fazer o Sessão corredor que era um programa de vídeo lá. Em 

2009 fiz eu acho, acho que foi em 2009, antes de eu entrar lá, fiz uma curadoria para o 

Sessão corredor. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de entrar lá. Era uma curadoria 

de vídeo e se chamada Desgaste, não me lembro bem, lembro de um ou outro trabalho, 

mas deve estar por aí. Que aliás, vou abrir um parênteses aqui. Só para a gente retomar 

isso depois, alguma hora, que eu acho que é uma outra coisa de arquivo que é: O que 

foram essas Sessões, por exemplo? Ao lado da exposição também tem o Sessão 

corredor que também eram coisas autorais e aquele link que eu mandei do The Kitchen. 

Acho que são os arquivos das obras filmadas lá, das atividades e tal que está na Getty. 

Me lembro que o Maikon estava fazendo uma compilação. Acho que ele chegou a fazer 

uma compilação de todos os Sessão corredor que existiram. A coisa foi ficando bem 

profissional, embora sempre confusa, desse jeito guerrilha. Mas foi ficando cada vez 

melhor o Sessão corredor, eu acho. Mas aí fecha os parênteses. Eu estava lá e o 
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Marcelo me convidou, eu frequentava, sabia onde era. Porque o Ateliê397 nasce de 

uma outra experiência que era a 10,20 por 3,60. Você sabe disso? 

 

[BM] Você me falou. 

 

[TR] Era na Jaguaribe, esse grupo que o Rafael [Campos Rocha] fazia parte. Eu 

frequentava a 10,20, era muito a minha turma, assim. Uma das minhas turmas, a Tati 

Blass, a Flavia Bertinato, a Tati Ferraz. A Tati Ferraz e a Tati Blass eram do Ceuma 

também. Escreviam lá, então tinha uma coisa. Sei lá, a Taisa Palhares frequentava, que 

já era minha amiga. O Cauê [Riccioppo], esse pessoal ia nessa e depois a gente 

começou a ir também um pouco no Ateliê397 do Rafael. E eu vi várias exposições lá 

nessa época, ia mais no dia de abertura. Mas quando o Marcelo me chama para fazer 

isso, para ir lá, eu fico super animada. Embora eu não soubesse muito bem o que estava 

fazendo. Mas fiquei muito animada. A Silvia ainda demorou um pouco para decidir, se 

ela ia, não ia, se toparia ou não. No fim ela topou passar para a gente o aluguel, para 

não ter que renegociar os valores. Ela topou e aí a gente começou. Então eu acho que 

o Marcelo em 2009 já vinha numa tendência, numa vontade de abrir o espaço, que antes 

eram ateliês de artistas, para coisas mais públicas. E quando eu entro lá, converso muito 

com ele sobre isso. Que eu achava que tinha que ser um lugar, um ateliê de projetos, 

um lugar voltado não mais para uma produção de um artista, mas sei lá um lugar com 

vocação pública, isso também era super difícil de a gente entender. Porque claro que é 

um lugar que não é nada público, é privado, mas que cumpre um papel público. Mas a 

gente não entendia muito bem como funcionar. A gente deu sorte porque em 2010, acho 

que foi o primeiro edital que eu escrevi a gente já passou. Que a gente fez o livro da 

Funarte. 

 

[BM] Sei. 

 

[TR] Aí o livro veio muito dessa vontade de saber como os outros espaços faziam para 

funcionar. Porque eu sabia que tinha outros, eu visitava e sempre fiquei super atraída 

por essa coisa de autogestão, de espaços geridos por artistas, sempre gostei. E fiquei 

me perguntando como fazia. E eu falei, acho que a melhor coisa é consultar essas 

pessoas, saber as estratégias de financiamento, de onde tiram dinheiro, o tipo de 

programação que eles fazem. O livro é um pouco esse apanhado. Lembro que antes de 

fechar o livro, o Arquipélago lá de Floripa já tinha fechado. Aí a gente começou a tomar 

muita consciência de como era instável, como não tinha uma resposta no sentido, uma 

cartilha de você faz um leilão no fim do ano, você pede ajuda aqui, depois ali. Não tinha 
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isso. Era um monte de estratégias e, na maioria das vezes, bem pouco eficientes. Muito 

divertidas, mas bem pouco eficientes. Como as tantas que a gente fez também. E era o 

começo dessa época de editais. Eu me lembro que antes, na Número, a gente já tinha 

conseguido um Proac, eu já tinha ajudado, coletivamente, a escrever o edital. Mas esse 

da Funarte, o Conexão Artes Visuais, foi o primeiro que ganhei no Ateliê e escrevi de 

cabo a rabo. Foi muito legal porque a gente entrou em contato com esses outros 

espaços, já começou a formar rede que é uma outra coisa que acontece muito 

espontaneamente entre os espaços e que é muito legal para troca de informação, de 

um ver o outro, copiar o outro também um pouco. 

 

[BM] Que interessante pensar que o primeiro edital do ateliê é para pensar sobre ele 

mesmo. Não é um edital de uma exposição ou voltado para artista. Não, é para tentar 

se entender. Que legal. 

 

[TR] Sim. Muito legal. E era uma coisa de “eu sei que a gente não está partindo do zero, 

não existe zero, o que as pessoas estão fazendo?”. Tem uma parte que é muito 

engraçada também de revisitar as pessoas. O último capítulo do livro era um 

levantamento de todos os espaços independentes. Por sorte era só do Brasil. Tem uma 

coisa desse livro, eu vou lembrando, que é uma citação do D. Quixote. A gente sabia 

muito bem que o passo era maior do que a perna. Sempre soube e o Marcelo foi ótimo. 

Ele fala essas coisas, ele achava assim, se a gente sentasse e fizesse conta, não vai 

fechar e quem vai fechar é a gente. Então não vamos fazer a conta. Ele pegava uma 

frase do Orson Welles e ficava repetindo “viver dentro do orçamento é viver sem 

criatividade”. Parece que é do Orson Welles. Então a coisa era meio assim. Mas foi 

super importante fazer esse primeiro mapeamento que foi o Jaime Lauriano que fez. 

Mandou e-mail e aí a gente começou a entender, quem responde, quem não responde. 

Através dessas respostas a gente já se apresentava também de algum jeito. Uma marca 

muito forte, eu acho, desse momento é que eu e o Marcelo e depois a Mari [Trevas] e 

um pouco menos tempo a Carol [Soares], a Carol acho que entrou depois. Não me 

lembro se a Mari entrou comigo, acho que ela entra logo depois de mim. Porque ela 

ainda fica no MAM. Eu não me lembro bem. Mas acho que eram todas as pessoas – a 

Carol, Carolina Soares, conheci na curadoria do MAM – então assim, todo mundo. E o 

Marcelo saía de uma experiência de anos do Paço das Artes – todo mundo tinha uma 

cabeça muito institucional, o que ajudou a criar um espaço muito com jeito de museu, 

de alguma forma.  

 

[BM] Sim, vocês carregaram isso. 
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[TR] A gente carregou. A gente logo assim queria fazer etiqueta comentada. Toda 

exposição tinha um texto: isso foi até o fim dos meus dias do Ateliê. Uma certa 

insistência num texto consistente, sei lá.  

 

[BM] Você acha que isso, dessa experiência de instituição, e esse olhar de vocês é o 

que contribui para o Ateliê ser longevo e sólido? Você acha que seria diferente se vocês 

não tivessem esse pensamento de instituição? Você acha que funcionou como uma 

certa garantia, organização? 

 

[TR] Eu acho que tem uma coisa, acho que isso deu um certo perfil para o espaço, um 

perfil de ser levado a sério. Porque tinha muito oba-oba, muita festa, muita coisa, agora 

tinha esse lastro que era muito forte. Não sou contra espaço que é só oba-oba, adoro, 

acho super legal. Acho que a gente ficava um pouco dando conta das duas coisas. E 

tinha isso de ser levado a sério por ter uma prática muito muito reflexiva sobre o meio, 

sobre a exposição. Acho que isso era marca minha, muito, do Marcelo também, que 

embarcava. Mas o oba-oba era mais do Marcelo. Nunca consegui empreender muito 

isso. Acho que isso afastava a gente dessas áreas mais administrativas. A gente tinha 

muita dificuldade de encarar isso. Enfim, acho que o Marcelo nunca encarou. Não via 

conta, não via planilha. Não é off não, pode falar para ele. Não adiantava, eu falava com 

ele “Marcelo, não tem dinheiro, o que a gente vai fazer?” O Marcelo levantou muito essa 

coisa dos Múltiplos. Ele se envolveu muito e conseguiu levantar uma grana que a gente 

viveu aquele ano com o dinheiro desses Múltiplos que eram do Nino Cais e da Leda 

Catunda. A gente fazia toda a articulação de pensar e ele era melhor que eu para pensar 

o mercado. Não digo vendas, mas mercado. Eu não tenho muita noção. Acho que o 

negócio vai vender e não vende. Ou que não vai vender e vende horrores. Acho que 

isso também é desse perfil mais de crítico de arte, de alguém sempre muito descolado 

do que acontece no mercado, do que acontece, não sei, nas formas de financiamento. 

Tudo isso sempre foi um aprendizado para mim. Acho que dava esse perfil. Também, 

nesse momento, no começo do Ateliê, apostávamos muito nas publicações. Porque o 

Marcelo é designer, além de ser artista, e eu gosto de escrever. Então também, ao lado 

das exposições, apostávamos no Edições397. Nessa época, chegamos a publicar o 

livro da Funarte, publicamos o livro do Nino, o do Marcelo foi bem depois e na verdade 

ele fez meio sozinho. Eu acho que eu tenho um texto lá, eu sei que eu tenho um texto, 

mas que eu não lembro se é uma reedição de um texto que já havia escrito para o 

trabalho dele, ou se é um texto novo. Nesse momento era isso. Fizemos o catálogo do 

REC><GRU, mas aí os editais para publicação acabaram e não viabilizamos muito. E 



302 
 

teve um outro livro que ajudamos a Leticia a fazer, não me lembro bem como foi. Que 

foi da Leticia Ramos, chama Cadernos de Bitácora, uma artista muito legal do Rio 

Grande do Sul. Não sei se você tem essas publicações todas. 

 

[BM] Tenho do Nino, REC><GRU, do Marcelo. Naquela primeira conversa que a gente 

fez, você me deu algumas coisas para eu olhar. Acho que estão aqui comigo. 

 

[TR] Pois é, tinha isso. Tem um catálogo que acho que foi mais a Carol e o Marcelo que 

fizeram. E aí tem a exposição a 4 graus do Equador que foi um catálogo que a Carol 

fez, eu não participei muito mas é o Ateliê Também. Um catálogo verde grande. Acho 

que foi o que saiu de publicação pelo Ateliê. Apostamos muito nisso. Era uma coisa que 

gostávamos de fazer e fazíamos bem, mas não deu para viabilizar isso. Não 

conseguimos. Um pouco do começo é isso que eu lembro. Logo vem a ideia dos 

múltiplos, eles são de 2010. E aí nós convidamos quatro artistas e também não me 

lembro como a Adriana Penteado, que foi galerista nos anos 1990, aí fechou a galeria 

e aí ela se aproxima da gente e banca essa ideia dos Múltiplos. Ela entra com uma 

grana nos ajuda a tentar formatar. E aí depois a coisa rola, mas não é esse sucesso de 

vendas e fica complicado, enfim, vira uma grande decepção para ela, para nós também. 

Mas é curioso, hoje o Luiz Roque me ligou, que é um dos artistas dos Multiplos de 

2010, e falou assim “Thais, estava lá com o Pedrinho, a gente lembrou muito de você 

ontem. Queria te dizer que minha exposição que vai acontecer na Pivô assim que tudo 

isso abrir, tem o filme Dourado que foi o vídeo que a gente fez na exposição de 2010”. 

Porque os múltiplos seriam lançados numa exposição desses quatro artistas. E o Luiz 

montou uma projeção desse filme Dourado. Enfim, a vida passa, ele estava muito no 

começo naquele momento. É engraçado ele falar disso hoje. Nós ficamos muito 

envolvidos com os múltiplos, com essa primeira edição. Fizemos um número muito 

grande, depois percebemos que era necessário reduzir. Nem sei se tinha que reduzir. 

 

[BM] Qual era o primeiro número, você se lembra? 

 

[TR] Então, tem que olhar, mas acho que fizemos 40 exemplares de cada. E os múltiplos 

serviram muito durante todos esses anos como moeda de troca. Então, olha, a gente 

estava falando do Cauê Alves, ele tem um múltiplo do Flaks. A Taisa tem o da Débora 

Bolsoni, sabe? De críticos que vinham, davam uma palestra. 

 

[BM] Até eu tenho um de quando ajudei no financiamento. 
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[TR] Pois é, então, funcionou muito assim. Acho muito legal isso. É uma coisa que fomos 

aprendendo. Não sei se foi exagerado 40. Hoje sei que se a gente tivesse mais do Luiz, 

seria bom. Vendemos o último esses dias. Talvez se tivesse mais uns tantos, pudesse 

vender ainda. É muito a longo prazo, isso sim. Mas nunca sei se é muito ou pouco. Na 

época, não existia nenhuma galeria de múltiplo. Existia gravura brasileira, existiam 

galerias de gravura. Não tinha essa ideia tipo da Carbono, outra que já fechou que era 

a Multiplique Boutique, ao lado da Mendes Wood. Existia lógico esse pensamento, mas 

foi um negócio meio novo que nós fizemos. Não que tenha algum mérito por ser novo, 

muitas delas deram muito trabalho, mas foram muito interessantes. Aprendemos para 

caramba, mas a grana mesmo não veio naquela hora. Foi isso que aconteceu. E aí o 

que mais eu lembro desse comecinho? Tinham as Sessões corredor que chamávamos 

curadores para fazer. Mas enfim, isso eu estava falando. A tua pergunta era de como 

eu entrei... 

 

[BM] Nesse comecinho vocês tinham mais equipe? Era você, o Marcelo, a Carol e a 

Mari. Tinha um produtor, um designer, alguém da comunicação? 

 

[TR] No primeiro momento, quem estava lá era a gente, aí estava o César [Rivitti], logo 

que nós entramos, ele já era produtor. Fazia umas coisas tipo B.O.: apareceu rato no 

banheiro, resolva. Não sei mais o que ele fazia, gráfica. E eu já trabalhava com a Isa 

Rjeille, na época ela trabalhava comigo em casa, nos catálogos e ela também vai para 

o Ateliê. Então a Isa fica um tempo, um ano. No REC><GRU ela estava, no primeiro 

Surpraise ela estava. Ela começou como minha assistente em casa, foi minha aluna na 

Belas Artes, foi lá que nos conhecemos. Ela era novíssima. Acho que tinha 18 anos, 

mas sempre super competente. E aí era essa equipe. A Mari entra, ela era produtora, 

assim, quer dizer, a Mari era do educativo, depois da curadoria e aí ela se entendeu 

mais como produtora. Mas ela sempre teve um desejo de ser curadora e ela fez uma 

curadoria também do Sessão corredor. E a Carol ela, sei lá, minha memória, ela fez 

muito – porque ela é cearense, morava aqui – e ela tinha uma ligação com o pessoal do 

Banco do Nordeste que possibilitou essa exposição A 4 graus do Equador. O que ela 

faz lá no Ateliê que ajudou muito foi isso. Mas no resto das outras coisas ela nunca 

conseguiu se envolver muito na gestão. Não conseguiu porque ela estava com filho 

muito pequeno. Um dos motivos até da saída dela, enfim. De nos desentendermos no 

final é porque era muito desigual o envolvimento. É difícil equacionar. Acho que para 

mim foi muito um aprendizado de que cada um vai se envolver como pode. E olhar para 

mim que eu sou sempre uma das pessoas que mais se envolvem. Azar o meu, sorte a 

minha. Mas assim eu não sou parâmetro, cada um pode um pouco e, em geral, para 
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mim, parece muito pouco o que a pessoa pode. Sempre tive essa impressão. Mas fui 

aprendendo isso, para não virar essa chave de cobrança. Não sei se eu consegui. No 

começo eu saía atropelando muito as pessoas, eu acho. 

 

[BM] Nesse começo, eu sei que no final agora não, mas as pessoas eram remuneradas 

de alguma forma? Vocês conseguiam manter alguma constância? 

 

[TR] Não, então, eu acho que o César e a Isa, sim, mas era uma coisa muito simbólica, 

tipo meio salário mínimo. Não sei se eles vão lembrar. Acho que eles ganhavam a 

mesma coisa, tinham uma jornada de trabalho, durante a tarde. Isso foi uma coisa que 

também foi super polêmica. O Marcelo nunca, embora ele ficasse bastante e sobretudo 

à noite, ele não gostava da ideia de não poder trabalhar de casa. Ter que vir, fazer 

expediente. Mas isso, sei lá, são jeitos e nunca me convenceu muito a necessidade de 

você ter um espaço físico e não ter ninguém. Não fazia muito sentido para mim. Mas foi 

uma coisa muito questionada. Muita gente que passava por lá pedia para trabalhar de 

casa. 

 

[BM] Até porque o Ateliê quer se pensar como um espaço, uma instituição, essa 

preocupação desde o começo. Ter um horário de funcionamento, parece que anda 

junto. Porque aí o público pode contar com ele.  

 

[TR] Sim, as pessoas pensam “vou dar uma passada”. Claro. E aí acho que eles 

ganhavam e a história do Ateliê acho que foi sempre de remunerar mais as outras 

pessoas do que os gestores. Acho que os gestores foram os últimos a ganhar. E 

ganharam durante muito pouco tempo, durante um ano ou um ano e meio tiveram um 

salário. 

 

[BM] Olhando para trás, quais eram suas maiores preocupações como gestora?  

 

[TR] Como um projeto, acho que o nosso projeto era dar espaço para nossa geração 

de artistas, uma geração que ainda não tinha espaço em museu, ainda não tem. Vai 

tendo, porque a gente vai ficando mais velho e vai abrindo. Mas, às vezes, eram 

trabalhos em outras linguagens que não interessavam tanto às galerias, que eram mais 

difíceis de circular. Ou que faziam perguntas mais complexas sobre o sistema, sobre o 

mercado. Então a nossa ideia é abrir espaço para essa geração de artistas poder expor, 

poder mostrar o trabalho. Poder ter uma discussão um pouco mais livre, porque também 

eu acho que essa experiência institucional nos mostra o quanto a instituição, em geral, 
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é guiada às vezes muito por um olhar de quem está lá dentro. Ou muito pelo acervo que 

já existe, que aquilo vai gerar uma programação, às vezes também por interesses 

políticos, negociações políticas. Então tinha uma ânsia nossa de fazer as exposições 

que nós queríamos. Quero fazer desse artista. E isso acho que a gente conseguiu fazer 

super bem. Enfim, trazer trabalhos que nós gostávamos, trazer discussões e debates 

que pareciam importantes na época. Também começamos a tentar fazer aquela coisa 

de expandir, prestar atenção em outras cenas que estavam acontecendo em outros 

lugares, Recife, Ceará, Fortaleza. E aí tivemos contato com aquele cara que tem o 

Contemporão, que tem esse outro espaço que também é um cara do sul. Ele dá aula no 

Espírito Santo, mas acho que ele é de Curitiba. Enfim, queríamos muito fazer essas 

trocas. Acho que a última tentativa disso foi lá no Maranhão, quando fomos no espaço 

da Samantha Moreira, no Chão. E tinha uma ideia de fazer essa exposição de volta. 

Chamar os artistas. Mas aí não tinha edital, não tinha como viabilizar. Fizemos em 

Belém e Marabá. Enfim, acho que tinha um pouco também essa pretensão de trazer 

artistas de outros lugares, de outras regiões para cá e havia uma vontade política grande 

durante o governo do PT de que isso acontecesse. E aí meio que casou, né? Foi muito 

legal, acho que foi outra coisa que nós conseguimos e que foi muito importante. Acho 

que foi marcante. São encontros, trocas que guardamos, que rendem. Foi o que eu falei 

do Luiz me ligando hoje. Claro, se não fosse no Ateliê, talvez eu conhecesse ele, óbvio. 

O Rodrigo Braga, que temos uma relação de acompanhar, eu fiz a exposição dele no 

Rio, que para mim foi super importante fazer. Chamava Tombo, na Casa França-Brasil. 

Acho que eu conheço o Rodrigo Braga na pesquisa para o REC><GRU, que foi assim: 

“Ah, vamos aí, vamos juntar milhas”. Juntamos milhas, eu e a Mari ficamos na casa do 

Bruno, não me lembro, mas de um artista. O Marcelo ficou na casa de outro artista que 

ele conhecia. Nos juntamos com uma galerista que era Mariana Moura que, ao mesmo 

tempo que ajudou com uma quantia mínima, sobretudo para os artistas dela, foi uma 

parceirona. Enfim, como se negocia com galeria. O que chama a atenção nesse primeiro 

momento é como nós estávamos muito afim. Tínhamos uma energia meio inesgotável. 

De ir, de cavar, de fazer a coisa acontecer. E não fazia muita conta mesmo. Acho que 

nesse primeiro momento não tinha uma expectativa de ganhar. Dividíamos o aluguel, 

no fim. Sabíamos que nesse primeiro ano, com certeza, íamos ter que por dinheiro. 

Agora o duro é manter isso. Essa coisa da grana que você falou. 

 

[BM] Como regra, né? 
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[TR] Sim, porque o Ateliê vai tomando muito espaço nosso. Não sei o que acontece, 

juro. Ele toma conta da tua vida e, de repente, você só está pensando nisso. É muito 

maluco. 

 

[BM] Pensando nesses artistas que começaram no Ateliê, que tiveram esse espaço de 

experimentar, de trocar, geralmente, jovens artistas, como você acha que o Ateliê 

influencia a cena da arte contemporânea? Ao mesmo tempo que ele é um espaço 

independente e fica nas bordas do sistema, ele influencia, forma artistas, manda para 

dentro. Qual você acha que é a relevância do Ateliê e como ele influencia? 

 

[TR] É engraçado porque, algumas vezes, as pessoas falavam que era muito pouco 

claro o que a gente fazia. Em geral, muito bravas. Vocês têm que falar, vocês são o 

celeiro da arte. Tinha um pouco essa ideia de que a gente formava ou revelava artistas 

para o mercado, para o sistema. Olha, acho que vez ou outra isso aconteceu. Mas acho 

que aconteceria em qualquer circunstância porque os artistas não desistiram, porque os 

artistas estavam com uma produção que fazia sentido para aquele momento, porque 

também o que a gente podia fazer, fazia. Aproximava e batalhava. Mas não sei se é o 

Ateliê. É difícil medir isso. Porque também tem muito artista que passou por lá e que 

não é mais artista e que desistiu. 

 

[BM] Mas o Ateliê desempenha um papel importante nisso? Os espaços independentes 

cumprem isso de que as pessoas podem ir lá enquanto ainda não estão maduros e aí 

esse espaço de conversa, você acha relevante? 

 

[TR] Acho que sim, claro. Isso acontece no Clínica Geral, acontecia muito no Colônia 

de Férias que era uma coisa super importante, que nos envolvíamos muito para fazer. 

Então acho que tinha programas totalmente voltados para isso. Para acolher e para 

também cutucar. E é um acolhimento que não é assim muito “Ai pode vir”. Tanto que foi 

se criando um perfil de alunos, que é muito diferente do perfil de alunos de outros 

lugares. Porque eu sempre começava a primeira aula de tudo falando desse lugar que 

é o espaço independente, que é um espaço de crítica, que é um espaço que nós falamos 

mesmo, sem concessão, e que espero que as pessoas tenham maturidade de ouvir. E 

como que teu trabalho vai reagir no circuito, não sejam ingênuos, todo mundo chega 

aqui pensando que é um caminho para se inserir e esse aqui não é. Só tem um caminho 

de inserção que é amadurecer a tua poética. Muita gente gosta de opiniões fortes. A 

minha sorte é essa, que ainda tem gente que gosta disso. Mas sempre falamos muito 

disso, então claro, vão sobrando os artistas que se identificam mais com esse discurso. 
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É isso, nós programamos falas para esses alunos do Colônia muito muito legais, de 

artistas que eu considero muito. O Nicolas Robbio, por exemplo, é um artista que eu 

gosto demais. Já escrevi sobre ele, já trabalhamos juntos. Queria trabalhar de novo 

porque eu adoro o que ele faz. E ele ficou lá com o pessoal do Colônia em uma fala 

interminável. Era para acabar às sete e eram dez da noite e ele estava lá falando. Isso 

também é uma coisa legal de resgatar. Quais são os artistas que nós convidamos para 

falar? Um pouco eu, um pouco o Marcelo que fazia o convite. Depois foi ficando muito 

pesado para mim acompanhar tudo. Porque eram 15 dias de imersão e ainda no fim de 

semana, entre um e outro, nós inventávamos. Me lembro uma vez que fomos no 

JAMAC, no Jardim Miriam, num sábado. Era uma proto-residência. Era uma ideia 

parecida como a residência. Uma coisa imersiva. Então acho que dávamos o sangue, e 

aposto que isso faz uma diferença. Agora essa ideia do celeiro, que algumas pessoas 

achavam que nós tínhamos que marcar mais. Claro, a palavra é ruim, mas nunca 

falamos “a gente promove novos artistas”, não sei, mas eu acho que tinham programas 

que falavam disso. Tanto que uma das minhas primeiras formalizações quando eu vou 

pensar em espaços independentes tinha nesse tripé muito forte a ideia de formação. 

Tinha essa ideia do experimental, formação e gestão. São coisas que, para mim, nesse 

período de oito anos, eu definiria assim o que foi para mim trabalhar no Ateliê. Tinham 

programas voltados para a formação, outros para pensar a gestão mesmo e outros para 

experimentação. E muitos nas duas frentes. Mas acho que tinha então essa frente da 

formação. E acho que tem muito artista, muito trabalho que nasceu lá. Por exemplo, o 

trabalho do Sergio Pinzón que foi na fachada do Paço das Artes, nasce no corredor do 

Ateliê. Enfim, acho que pesquisarmos com calma, tem muito trabalho que aparece pela 

primeira vez no Ateliê e depois cresce, depois se resolve num outro espaço, com outro 

convite. O Sergio acho que é um artista interessante mesmo para pensar isso. Porque 

ele viveu muito o Ateliê e é engraçado porque um dos últimos trabalhos dele aqui foi um 

trabalho que ele faz na CAL em Brasília, e ele faz no prédio deles um quarto para eles 

alugarem por Airbnb. 

 

[BM] Me lembro desse trabalho. 

 

[TR] Pois é, é um pensamento que sabe que um espaço como esse precisa gerar 

receita. É uma cabeça de alguém muito de dentro. E eu acho muito legal esse trabalho 

dele, porque ao mesmo tempo que fala da situação do residente, incentiva o espaço a 

ter mais residência, enfim, mostra uma apropriação do circuito, um entendimento 

complexo do circuito. O Escobar fala que se formou lá. O Jaime também frequentou 

muito. Assim, são esses exemplos que lembramos de imediato. Mas acho besteira ficar 
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nomeando. Acho que todos esses aí seriam artistas bons, qualquer que fosse o 

caminho. Mas que bom que o Ateliê pode somar. Tem a coisa do experimental que acho 

que é um desafio qualificar e entender o que é. Até para a matéria que eu fiz para 

Helouise [Costa] e fiquei devendo o trabalho final, porque o Otto chegou antes. Nunca 

escrevi. Eu estava como aluna especial. Ai que vergonha. São muitos textos que eu 

ainda preciso escrever. Eu tenho várias ideias e eu não consigo tempo. Esse, que eu 

queria muito escrever, era essa ideia de como o lugar foi apropriado por diversas 

exposições lá dentro. Porque enfim, a matéria era muito de discutir museografia, 

expografia. Como isso vai mudando ao longo do tempo. Como esses dispositivos têm 

sua ideologia. O que é considerado arte em um momento. E eu queria pegar por 

exemplo a exposição do Edu Marin. O Edu também é outro artista que encontrou no 

Ateliê um gás, um diálogo. Acho que no Ateliê e em mim também. Acho que é isso, as 

coisas se confundem. Que é uma outra complicação dos espaços. 

 

[BM] Muito personificado. 

 

[TR] Muito. É difícil, discutíamos muito isso. Não adianta nada, né? Ficar lá discutindo. 

Mas existe a consciência. Mas a ideia, por exemplo, como o Edu faz. Ele tenta afundar 

o espaço. Toneladas de água para resgatar um caráter de mangue, porque a Vila 

Madalena era um mangue. Comentando os processos de gentrificação, o que estava 

acontecendo, o que está afundando, o velho, essa casinha. Então era alguém que tinha 

um lastro muito forte no bairro. Ele tinha ateliê lá e tem uma coisa toda de uma 

investigação sobre água no trabalho dele. Mas acho que isso é uma apropriação do 

espaço, que, vamos dizer, tem certas características, da geografia até do lugar.  

 

[BM] Do espaço físico. 

 

[TR] Isso, porque, claro, o que está dentro dessa discussão e que nesse futuro artigo 

que um dia eu vou escrever, é uma ideia de site-specific. Como essa ideia também virou 

uma coisa um pouco genérica demais. Porque, a rigor, acho que todas as exposições 

eram site-specific lá. Poucas eram uma coisa que não se relacionava muito com as 

características físicas, sociais e do entorno. 

 

[BM] Lembrei aqui daquela obra do João Loureiro que inverteu o muro. 

 

[TR] Pois é, então. Do sorvetinho. Já é no galpão, eu acho que é isso. Essa obra dele 

também trata disso. Essa ideia de vocação pública. Super complicado. Eu tenho meu 
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espaço, mas falo que ele tem uma vocação pública. Milú Villela também acha que o 

MAM tem. E tem, não tem? Mas nós sempre ficamos um pouco donos desse discurso. 

Vocação pública, você tem que dar dinheiro porque é um espaço que fica aberto. Aí eu 

vou falar numa mesa com a Márcia Fortes e ela fala a mesma coisa da galeria: “A gente 

está aberto de terça a sábado, é uma exposição gratuita, as pessoas podem ver”. 

Parece cínico ela falando. Eu sei que tem uma diferença. 

 

[BM] São muitas camadas. 

 

[TR] Não sou cega a esse problema de falar em vocação pública em um espaço como 

o Ateliê. Enfim, tem que tomar cuidado, mas acho que tem que marcar essa diferença 

em relação à galeria. Outra discussão. Mas eu estava pensando na exposição do Edu, 

da Ana Luisa Dias Batista, o Faça Aqui. Até o final dos nossos dias lá tinha sempre 

alguém que entrava e perguntava se era um chaveiro. Aquela portinha. Que tinha uma 

outra apropriação deste espaço, que é uma coisa assim bem do jeito da Ana, um pouco 

crítica de “ah vocês são tipo um chaveiro para nós, artistas, que não têm muito onde 

mostrar, é um pequeno servicinho, é o que fica na rebarba da economia da arte, vocês 

prestam esse serviço do chaveiro”. 

 

[BM] Meio invisível, mas todo mundo precisa. 

 

[TR] Sim, um pouco antigo, que não faz mais tanto sentido. Mas é legal, um pouco 

nostálgico. Acho que a exposição dela tinha muito essa ironia em relação ao espaço. 

De colocar a gente nessa portinha. Ela refez a calçada. 

 

[BM] Vi as fotos. 

 

[TR] Sim, tinha dentro também, ela refez o piso de todo o corredor e para fora ela fez a 

calçada. Porque era uma coisa assim, a fachada do Ateliê era muito pequena. Parecia 

mesmo essa coisa do chaveiro que é muito pequenininho. É engraçado, acho que tem 

um pensamento também em relação ao espaço bem forte. E aí você vê uma exposição 

como a do Rodrigo Andrade, que fala para mim “Eu tive uma ideia de uma exposição 

que só pode acontecer aqui”. Chama Praça da República, que também é uma outra 

leitura dele do espaço, eu acho. Acho que ele aproxima esse pintor amador, desse pintor 

de domingo do espaço. Vocês não são bem do circuito, vocês são produção meio B. 

Mas não acho que isso é só, não acho isso desrespeitoso. Acho engraçado. No fim, é 

um elogio a esse amadorismo todo. E tem toda a concepção da exposição. Claro, 
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também dentro das linguagens. Mas acho que são apropriações muito diferentes desse 

espaço. Acho que a experiência toda do Ateliê foi essa, sabe? De desafiar o artista a 

produzir a partir dessas condições. Que eram condições de baixa grana, mas de muita 

conversa, muita ajuda, muita seriedade em tratar as coisas. Isso que eu acho que é 

muito um jeito de museu, sabe? Tinha muito compromisso. E mesmo assim, baixa 

grana, mas sempre teve para essas exposições. O Edu acho que não, acho que ele fez 

porque ele quis fazer. Mas enfim, teve sempre muito companheirismo assim, sabe? Uma 

coisa, me lembro do Edu, a Aline era a produtora naquela época, na época da escassez 

da água a gente contratou um caminhão pipa, parou em frente ao Ateliê de madrugada, 

despejando aquela água. Ele achava que era mais uma camada do trabalho. Eu 

pensava “será que é a hora de fazer isso?”. Enfim, tudo foi sempre assim, muito tenso, 

muito cuidado, muito pensado. E também houve uma época em que eu e o Marcelo 

dividíamos as exposições. Então tinha artistas que ele ficava mais próximo. Muitas das 

exposições eu assumi mais, mas muitas também o Marcelo. Na maioria eu, não foi 50%, 

mas deve ter sido 40%. O Marcelo também assumia. Então ele tinha outro jeito de lidar, 

que não era talvez tão assim de fritação teórica, de ficar analisando, de devolver um 

texto. Para mim era muito importante devolver um texto para o artista, para que ele 

pudesse usar depois. Eu achava que era o que eu podia fazer. O Marcelo era mais a 

cervejinha, vamos trocar uma ideia na montagem. Que é super importante também. Não 

que ele não fizesse o resto, fazia, escrevia texto. Ele era muito parceiro. Acho que foi 

uma parceria muito legal. Com poucos artistas não rolou, nos desentendemos e ficou 

uma coisa chata. Acho que sempre ficou uma impressão de algo bem feito e que foi 

bem sucedido. 

 

[BM] Que vale a pena. 

 

[TR] É. Mas acho que tem alguns que devem ter ficado. Não consigo me lembrar. Ainda 

bem que a gente apaga.  

 

[BM] Melhor. Aí tem todos esses projetos do Ateliê que eu estou recuperando, 

anotando, vendo como eles estão documentados. Fiz uma planilha com acho que todas 

as atividades do Ateliê e como elas estão documentadas. Por exemplo, a exposição do 

Rodrigo Andrade, não tem nada no Drive, nenhuma foto, nem do HD. E eu acho que 

tem um álbum no Facebook. E aí eu coloquei na planilha. Isso está em tal lugar, para 

mostrar como a memória está um pouco dispersa. Então, queria perguntar a você que, 

enquanto você esteve lá, como era a preocupação com a preservação do arquivo. Sei 

do livro que conta uma história a partir das pessoas que frequentavam. O site que você 
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já me falou outras vezes sobre a migração. Enfim, quero saber como se documentavam 

as exposições, ou se é tudo muito corrido? No tempo que eu fiquei no Ateliê, eu achava 

que nunca dava tempo. Se a coisa não está organizada e sistematizada, você esquece 

e é atropelado por informações. Queria te ouvir nisso porque você e o Marcelo tiveram 

um cuidado com esse arquivo, dá para perceber. 

 

[TR] Então, acho que o Marcelo sempre, muito mais do que eu. Eu claro, era a favor, 

de repente eu ficava apavorada porque ele falava. Eu não tiro foto, não sei mexer na 

máquina, nenhuma foto que você vai encontrar no Ateliê fui eu que fiz. E o Marcelo sabe 

mexer nisso. O trabalho dele como artista é basicamente um arquivo. Então ele tem 

esse pensamento, quer ele queira quer não, ele tem esse pensamento de arquivar, de 

guardar. Ele, como designer, sabia muito bem da resolução da foto, da qualidade, mas 

é claro que a coisa extrapolava. E ele tem mais noção que eu, por exemplo, do mapa 

do site. O Roberto, que foi o cara que fez o site novo, é muito amigo dele. É uma parte 

que ele cuidava mais. Acho que toda a comunicação do Ateliê é meio que um trabalho 

do Marcelo. Ele batia muito nessa tecla de definir padrões. Sabe essa coisa da 

seriedade, que eu falo que a gente foi tendo. Acho que em parte era pela profundidade 

das discussões, pelo textão, e parte era por um cuidado do Marcelo com toda a 

comunicação do Ateliê que era uma coisa gigantesca. Era muito detalhado, era muito 

pensado, cada mudança de logo, cada padrão do convite. Tinha que ser ágil, meio essa 

coisa substituir a foto, mas que tinha que ter uma pegada, um humor. O Marcelo tem 

uma facilidade para colocar título nas coisas. Ele vem com uns títulos muito bons. Ele 

tem mais noção. Acho que ele sempre foi mais. Digo assim, claro que sim, sou a favor, 

vamos fazer. Tipo só tem dinheiro para uma coisa e tem que ser isso. Eu sempre fui 

muito solidária e acho importante. Mas que eu consegui contribuir para esse lado, não. 

Me lembro muitas vezes de conversarmos meio tristes. Ou fazemos, ou documentamos. 

A ideia de documentar é muito trabalhosa. A própria Ana Elisa, que era bem amiga do 

Marcelo na época, começou a fazer os vídeos dos eventos que aconteciam lá. Em parte 

era uma contrapartida de Proac e tal que precisava mandar junto com o relatório para 

provar que tal performance aconteceu. Mas uma vez que você tem que fazer um vídeo 

e ele é instituição, entram todas as preocupações do material ter qualidade, de ser uma 

boa edição. Eu nem me lembro da questão da Ana, acho que pagávamos. Teve uma 

outra menina que fez depois e essa eu me lembro que o Marcelo já tinha saído. 

Pagamos caro para os nossos padrões, para fazer o vídeo. Teve uma tentativa de fazer 

um acordo com a Expresso 4 também, mas que, enfim, para eles era mais um job que 

não dava muita grana. É difícil isso, mas era um esforço nosso para manter essa 
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documentação e também um esforço motivado às vezes pelos editais que pediam a 

comprovação das coisas. 

 

[BM] Isso eu percebi mesmo. Quando tem um edital, você tem que mandar a 

comprovação, você é obrigado, então o olhar fica um pouco mais apurado. 

 

[TR] Imagine filmar todas as palestras? Essa parte que você acompanhou mais de 

perto, que teve palestra. Difícil, né? Filmar tudo. Aí pega essa memória, onde guarda 

esse filme? Disponibiliza? Já pede para a pessoa assinar um termo? São muitos 

processos. É um pouco esse pensamento, falávamos “puts, não gravamos”. Ah, mas é 

isso. Porque acho que esse encontro que foi bem importante dos gestores, a potência 

independente, acho que quem gravou em áudio foi o Jorge [Sepúlveda]. A Expresso 

estava lá. Mas eu me lembro que no dia ninguém podia vir. Aí mandaram um cara, que 

ficou horrível. Não entendia nada. Mandamos o vídeo para o edital porque tinha que 

mandar para dizer “olha, está filmado, as pessoas falaram”, mas não faz sentido. E era 

o dia do [Ricardo] Basbaum, um dia superlegal. Era o Basbaum, o Marcelo. Foi um dia 

muito muito legal na mesa. 

 

[BM] O Sérgio fez um artigo sobre esse dia. 

 

[TR] Então acho que o Sergio conseguiu o áudio com o Jorge, entendeu? Porque o 

Jorge teve a presença de espírito de gravar. Você entende? Como você organiza um 

evento e não pensa? Não é não pensar também, é tipo você acha que a Expresso vai, 

aí não vai. Aí você tem que pegar o Basbaum no aeroporto, levar ele para jantar, sabe?  

 

[BM] Um monte de passos. 

 

[TR] Era uma coisa assim, faltava braço.  

 

[BM] Vários passos que devem ser feitos. E pensando na sua experiência de instituição, 

como você compara um pouquinho. É muito mais organizado ou não? Às vezes a gente 

fica com a impressão de que são muito diferentes. 

 

[TR] Eu acho que nesses 20 anos de trajetória, já acompanhei tempos áureos de 

instituições, decadência, também acontece isso na instituição. Acho que tem o papel do 

gestor, de como consegue organizar as coisas. E as condições de trabalho que tendem 

a ser precárias. Se a gente pensar em uma instituição pública. As privadas acho que 
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tem uma estrutura maior. Acho que isso tem muito a ver com grana, na verdade. Mas 

eu não sei comparar, sei lá. Eu acho que o Ateliê cumpriu um papel quase institucional, 

numa época. No sentido de fazer exposições que não deixavam nada a dever nas 

exposições que aconteciam, sei lá, numa temporada de projetos do Paço, no CCSP, 

que tem outro nome, que é aquela anual. Sabe assim, salões. Claro que não estou 

comparando com uma exposição retrospectiva da Pinacoteca, mas acho que cumpria e 

cumpria muito bem esse papel mais institucional. Agora, claro, falta continuidade, 

entendeu? Toda hora tinha que, isso que dá muita preguiça, não é que resolveu, ano 

que vem a gente vai daqui para melhor. Todo ano começa do zero, do zero não, do 

menos aluguel, água, luz. Você não começa do zero, se fosse do zero ainda estava 

bom. Você começa no negativo todo mês. Acho que, por exemplo, uma das coisas que 

a gente vê muito em outros países, em outras administrações, é que os prédios do 

espaços independentes são cedidos pela prefeitura, por exemplo.  

 

[BM] Estava lendo um pouco sobre os de Nova York e é bem isso. Têm políticas. 

 

[TR] Já ajuda muito, não é? Não quero falar mal dessa ou daquela gestão, mas o que 

tem de prédio da prefeitura, até museus, que não são usados, que ficam fechados. Isso 

é uma coisa, por exemplo, em termos de gestão, que eu não consegui chegar. Eu lembro 

o Nabil Bonduki, na época que era secretário, chamou uma reunião e ouviu, eu falei um 

pouco. Mas ele estava com um milhão de pessoas. Mas assim, como a gente cria um 

canal? Eu acho que até uma prefeitura assim que a gente acha mais distante, tipo a do 

Dória, que tem outros, gostaria que alguém administrasse esse prédio. 

 

[BM] O prédio está lá, gerando despesa. 

 

[TR] Uma coisa que eu sempre me perguntei é por que esse fluxo não acontece aqui? 

Não acontece e eu fico também vendo, aí por uma questão profissional minha, agora de 

pensar um pouco para onde ir, para onde foram esses gestores? Eles são absorvidos? 

Porque o que aprendemos é uma loucura. Sabemos lidar com galeria, com museu, com 

artista, aprendemos a participar de edital e promover edital, a lidar com divulgação, 

receber público, é um negócio que em termos de formação é muito legal. E a minha 

impressão é que esses gestores depois não são absorvidos. Tem que pensar um pouco 

caso a caso, mas não sei se eles são absorvidos pelos órgãos públicos. Qual o caminho 

para reaproveitar isso? Mas eu acho que tem uma coisa que o espaço independente 

ainda é algo muito novo no Brasil, acho que as pessoas não entendem. Eu fiquei oito 

anos lá e pessoas próximas a mim me encontravam no meu oitavo ano de espaço e 
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perguntavam “como está a galeria? está vendendo bastante?”. Porque acho que as 

pessoas não entendem. Acho que tem uma coisa das pessoas não entenderem para 

que você trabalha se não te dá dinheiro. Eu entendo as pessoas não entenderem isso. 

E acho que me custou muito dissociar uma coisa da outra. Acho que eu trabalhei muito 

sem dinheiro e, para a vida pessoal traz consequências duras. E eu entendo a pessoa 

não entender porque tanto empenho, tanta força para uma coisa que não está pagando 

minha conta, você fica com dor de cabeça, fica brava. Mas acho que passa por isso e 

passa por ser uma coisa nova mesmo. E aí chega a Casa do Povo e o Pivô que são os 

mais proeminentes e também dão uma impressão um pouco diferente do Ateliê. Porque 

eles são espaços independentes, mas aí também já muito amparados por uma rede de 

financiamento que não é a situação do Ateliê. Sei lá, é muita coisa para conversar. 

Porque a gente falou um pouco da formação, um pouco do caráter experimental das 

exposições, acho que teria mais coisas para falar. Se tivesse que falar só de uma coisa 

acho que a gente tinha que falar disso. O que é esse experimental, por que é 

experimental, por que retomar uma palavra dos anos 70? Ainda vale? Tem alguma 

margem para esse tipo de experiência radical? Acho que tem, acho que tem um monte 

de fronteira que nós transgredimos nas ações ali de linguagem, do que pode, de papéis, 

acho que esse seminário dos gestores falava muito sobre isso, sobre isso que está no 

conceito etc do Basbaum e está na prática diária dos espaços. Você sabe disso, você é 

etc. Você é quem cuida da grana, vai lá e sei lá cobra alguém, escreve o texto. O Marcelo 

falava “eu não sou bom na gestão de pessoas”, uma coisa assim. Eu falava “gestão de 

pessoas é só ir lá e reclamar com a estagiária que não fez direito, Marcelo”. Me lembro 

muito um dia que o Marcelo falou assim “Thais, você sabe que a gente é chefe e tem 

várias vezes que eles não querem sair com a gente para tomar cerveja porque eles 

querem falar mal da gente”. “Não, Marcelo, você acha isso?” [risos] O Marcelo me abria 

os olhos para algumas questões óbvias. Eles querem falar mal da gente [risos]. Mas o 

etc é isso, né? 

 

[BM] Sim. E eu fico pensando no arquivo, porque uma coisa que eu queria falar um 

pouco, não sei deixar um pouco claro nessa organização, são as formas de 

financiamento. Porque eu acho que isso é muito importante para o Ateliê, porque se 

mescla um pouco com a programação. Surpraise era um grande evento que todo mundo 

esperava, quando fez o financiamento coletivo, gerou programação também para o 

Ateliê. Eu gostaria de dar um destaque para isso, porque eu acho que também é um 

ponto para outros espaços olharem. E para o próprio Ateliê olhar para o passado e ver 

o que foi feito. Eu queria te ouvir como você pensa que isso pode ser colocado, pode 

ser documentado. Acho que a gente não precisa, ou precisa, abrir planilhas de custos. 
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Mas talvez documentar as estratégias, os projetos. Porque eu fico pensando que isso é 

uma parte importante da história do Ateliê. Não só a história de atividades, mas também 

de financeiro. 

 

[TR] Sim, eu também não sei, eu me lembro que a gente tinha um esforço muito grande 

para chegar até o fim nessas planilhas, então da projeção e da realização. Quando você 

faz uma coisa tipo Surpraise, foge do controle, é uma coisa extrema. É uma tensão 

muito grande, é uma coisa que as pessoas ficam muito em cima e para nós também 

tem um investimento. Então a ressaca do Surpraise era gigantesca. De você mexer 

naquilo. Você queria colocar o dinheiro no banco, ver quanto deu e esquecer. Aí depois, 

ah não pagamos a moldura. Então eu acho que algumas planilhas foram até o fim. 

Outras eu acho que não. Acho importante dizer, por exemplo, tem Surpraise que deu 

40, mas 20 foi investimento nosso no próprio evento, então dava 20 mil. Teve Surpraise 

que deu prejuízo. E teve acho que um que deu mais, acho que deu 30 limpo. Mas acho 

que é legal falar de valores. É que está tudo meio defasado. E o Surpraise mesmo 

começa de um jeito, ele era um sorteio, depois vamos mudando. Acho que tem espaços 

muito precários também em outros lugares, como a lista que você mandou. O Sérgio 

tem um artigo legal no site do Ateliê falando “Da onde vem o dinheiro”. Eu acho que tem 

uma coisa que é conseguir documentar a programação. Aliás, as fotos do Rodrigo estão 

com ele porque ele pediu para alguém tirar as fotos. Teria que pedir para o Rodrigo. Um 

passo, acho que é pedir para os próprios artistas que tipo de documentação eles têm. 

 

[BM] Pensei isso mesmo, em fazer uma construção colaborativa, pedir para as pessoas. 

Pensei em fazer uma chamada “Você que tem fotos, memória, história do Ateliê, 

deposite aqui” [risos]. 

 

[TR] Acho que seria super legal. “Estamos fazendo um projeto de memória do Ateliê, 

você tem alguma imagem?”. Isso seria legal de conversar com o Marcelo porque os 

relatos orais do livro deram um trabalho imenso. Quem editou foi o Yudi, ele estava 

entrando no Ateliê. Ele não entendia como ele tinha que fazer isso. E deu um trabalhão, 

sobretudo para o Marcelo. Esse livro é muito obra do Marcelo. De algum jeito, acho que 

esses projetos de arquivo e memória, ele que tinha a câmera. Nem lembro do Marcelo 

fotografar tanto, lógico muito mais que eu, mas logo depois o Pedrinho que é o 

companheiro dele agora. O Sergio fotografava. O etc, né? Quem fazia eram essas 

pessoas. E eu me lembro do Maikon, ele queria ter o controle dessas fotos, porque tinha 

algumas fotos, sei lá se tinha pinto, não sei. Ah lembro nos primeiros dias que a Carol 

foi lá, aí as meninas se fecharam na cozinha e ficaram todas sem blusa dançando. Tinha 
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isso, também. Então devem ter umas fotos aí que está todo mundo pelado. E aí o Maikon 

acho que queria ter essa fotos, ter domínio. Mas quem dominava mais esse negócio era 

o Marcelo, das imagens. Eu lembro que tinha umas pastas que ele chamava de 

“proibidonas” que não sei que fim levaram. Nem quero saber [risos]. 

 

[BM] Esses dias eu olhei todos os CDs e DVDs que estavam no Ateliê. Tinha um montão 

na gaveta, comecei a olhar e tinha um só com músicas da Madonna. Foi divertido! 

 

[TR] Faz sentido, faz sentido. Mas você tem acesso às proibidonas? 

 

[BM] Não. 

 

[TR] O Maikon deu uma limpada, eu acho. Que toca um pouco na história do e-mail. 

Como não tenho um distanciamento da coisa, me sinto esquisita. Não ficar relendo e-

mail, mas ao mesmo tempo acho importante ver, porque são os momentos da nossa 

hesitação, são os momentos de que a coisa vai tomando outro rumo, não sei. 

 

[BM] Eu pensei em olhar o do contato que está lá. Tem muita coisa. 

 

[TR] Acho que isso é a última coisa, mas assim queria muito refazer o site, não sei se 

essa estrutura é suficiente. Ou vai para uma coisa de banco de dados. O que você fala 

de cruzamento, é interessante para entender as recorrências. Tipo o Luiz Roque, está 

em múltiplo, em exposição, depois sei lá. Sabe, poder pesquisar por essas entradas, 

acho muito legal. 

 

[BM] Tem um software livre que foi desenvolvido pela UnB e a Federal de Goiás, é a 

plataforma que o IBRAM usa para os museus todos, ele é livre, é pelo WordPress. 

Talvez seja interessante hospedar um banco de dados dentro do site do ateliê. Percebo 

que os espaços independentes mais estruturados tem uma aba escrito “arquivo”. Porque 

o do Ateliê se confunde com a programação. Está na memória, mas parece divulgação. 

Fiquei pesquisando o banco, teria que colocar metadados. Parece elaborado. Pensei 

também em fazer uma dissertação-arquivo, colocando nos anexos uma memória do 

espaço. Estou pensando em algo que vai do muito simples ao mais elaborado. 

 

[TR] Você falou, né? Nesse sentido eu também fico pensando se agora, nessa fase 

atual do Ateliê, não é a hora de mudar de nome. Chamar outra coisa. Que surge a partir 

de outra experiência. É isso, são fluxos. A gente consegue ver olhando para trás. A 
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mudança para cá, já deveria ter outro nome. O Marcelo sai em 2015 e a gente muda em 

2016. Acho que o ciclo é até a saída do Marcelo. Acho que tem um ciclo importante. É 

uma outra fase, que leva coisas, a gente ainda faz múltiplo, ainda faz o Clínica que 

começa lá. É que o Marcelo sempre teve o acompanhamento no Hermes, então ele não 

era muito a favor de abrir uma concorrência para ele mesmo. E eu como tenho essa 

coisa de participar muito de júri, eu achava que dar um curso de acompanhamento ia 

me colocar em uma situação difícil. Não que fosse antiético, mas que, de repente, 

poderia me deixar em uma situação e não insistia muito. Com o Escobar e o Jaime, 

abrimos. Foi bem no finzinho do Ateliê na Wisard. Entende? Acho que tem blocos e 

acho que tem a ver com os gestores.  

 

[BM] Podemos criar o arquivo 397, algo que seja constantemente alimentado, ter uma 

política de arquivo. Tem que salvar isso, apagar aquilo. Tem muito lixo virtual. 

 

[TR] Que consomem o Drive. 

 

[BM] Acho que consegui perguntar as coisas mais imediatas. Mas podemos marcar 

outras vezes. 

 

[TR] Ah sim, acho que eu fico numa coisa muito reflexiva, de memória. Mas alguém tem 

que fazer isso, né? O e-mail, por exemplo, acho difícil porque eu uso ele até hoje na 

minha vida, então fica misturado. 

 

[BM] Talvez podemos pesquisar por palavra-chave. 

 

[TR] Mas eu acho que isso para um outro momento, não para essa primeira 

organização. 

 

[BM] É, agora queria falar dos arquivos, fotos, ver a memória que tem lá.  

 

[TR] Sim, acho isso. 
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Anexo 9 – Tabela com as atividades do Ateliê397 (2003-2020) 

 

ANO TÍTULO ARTISTAS CURADORES AUTOR SEDE DOCUMENTAÇÃO 

2003 Criação do Ateliê397 
Rafael Rocha Campos, 
Silvia Jábali e Bruna 
Costa 

  vila madalena  

2003 Coletiva 397 
Rafael Rocha Campos, 
Silvia Jábali e Bruna 
Costa 

  vila madalena 

SITE: página sem foto, apenas 
indicando que a exposição 
aconteceu 
 
HD EXTERNO: 1 arquivo .JPG 

2004 Arte para todos   Fernanda Calgaro vila madalena SITE: página com o texto 

2004 
Wagner Malta Tavares, 
o zelador da porta do 
inferno 

  
Rafael Campos 
Rocha 

vila madalena SITE: página com o texto 

2004 Sonho meu 
Hélio Melo, Clark 
Ferguson e James Prior 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
curatorial escrito por Fernanda 
Calgaro e uma foto 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .JPG 

2004 Atavio Tatiana Blass   vila madalena 

SITE: apenas uma foto 
 
FACEBOOK: 1 foto (Álbum 
Ateliê397) 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2004 Lobisomem Rafael Campos Rocha   vila madalena 
SITE: apenas uma foto 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2004 Horizonte de eventos Wagner Malta Tavares   vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2004 
Ewá contra o surfista 
prateado 

Wagner Morales   vila madalena 

SITE: página com o vídeo e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 
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2004 Voo Vanderlei Lopes   vila madalena 

SITE: página com 10 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 10 arquivos 
.JPG 

2004 Videofluxo    vila madalena 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2004 Peso líquido Patrícia Pisanelli   vila madalena 

SITE: página com 3 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 3 arquivos .JPG 

2004 Miolo de quadra Tatiana Ferraz   vila madalena 

SITE: página com 10 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 11 arquivos 
.JPG 

2004 Cerca Ana Paula Oliveira   vila madalena 

SITE: página com 2 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 3 arquivos .JPG 

2005 
Arranha-céu de 
improviso 

  Juliana Monachesi vila madalena SITE: página com o texto 

2005 Sonho Fabiana Queirolo   vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 6 arquivos .JPG 

2005 Torre 
Bruna Costa e José 
Berno 

  vila madalena 

SITE: página com 4 fotos e texto 
crítico escrito por Juliana 
Monachesi 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2005 Das tentativas 
Dália Rosenthal e 
Alexandre Tripiciano 

  vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 6 arquivos .JPG 

2005 Poltrona 42 
Andrea Cavagnaro, 
Daniel Trench e Edu 
Marin 

  vila madalena 

SITE: página com 13 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 13 arquivos 
.JPG 
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2005 Agudas Stela Barbieri   vila madalena 

SITE: página com 9 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 9 arquivos .JPG 

2006 
Erika Engel e Nino 
Cais 

Erika Engel e Nino Cais   vila madalena 

SITE: página com 2 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 3 arquivos .JPG 

2006 Coletiva 397 

Silvia Jábali, Henrique 
Oliveira, Marcelo 
Comparini, Rafael 
Campos Rocha e Pedro 
Torres 

  vila madalena 

SITE: apenas uma foto 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2006 Pintura de cavalete Antonio Malta   vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 5 arquivos .JPG 

2006 Aula de plástica Rubens Espírito Santo   vila madalena 

SITE: página com 12 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
FACEBOOK: 1 foto (Álbum 
Ateliê397) 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2007 Ateliê das quatro   Juliana Monachesi vila madalena SITE: página com o texto 

2007 Fogo fátuo Maurício Adinolfi   vila madalena 

SITE: página com 4 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 52 s. 

2007 Pronto 
Chico Togni, Bruno 
Palazzo, Artrockbureau e 
Tiago Alem 

  vila madalena 
SITE: apenas uma foto 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2007 
Da insanidade à 
salvação 

Bruno Sipavicius   vila madalena 

SITE: página com 8 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .JPG 
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2007  Bruno Dunley   vila madalena 

SITE: só há uma página em 
branco com o título "Bruno 
Dunley" e a TAG de 
"exposições" 
 
HD EXTERNO: 3 arquivos .JPG 

2007 Ateliê das quatro 
Lyn Carone, Carol Seiler, 
Natasha Barricelli, 
Helena Cavaliunanas 

  vila madalena 

SITE: página com 2 fotos e texto 
crítico escrito por Juliana 
Monachesi 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .JPG 

2008 Equal Daniel Steegmann   vila madalena 

SITE: página com 9 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
FACEBOOK: 1 foto (Álbum 
Ateliê397) 
 
HD EXTERNO: 10 arquivos 
.JPG 

2008 Inverso   José Bento Ferreira vila madalena SITE: página com o texto 

2008 Inverso 
Mariane Abakerli e Karen 
Kabbani 

Rafael Campos 
Rocha 

 vila madalena 

SITE: página com 6 fotos e 
release 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2008  
Sofía Borges e Marcelo 
Amorim 

  vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
release 
 
HD EXTERNO: 10 arquivos 
.JPG 

2008  
Isabela Lucchesi e Bruno 
Monteiro 

  vila madalena 

SITE: página com 2 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 3 arquivos .JPG 

2009 Piscinas e papeluchos 
Camila Alvite e Diogo de 
Moraes 

  vila madalena 

SITE: página com 8 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 6 arquivos .JPG 

2009 Nada mais   Lais Myrrha vila madalena SITE: página com o texto 

2009 Nada mais Fábio Tremonte   vila madalena 
SITE: página com 3 fotos, 1 
vídeo e pequeno texto descritivo 
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FACEBOOK: 1 foto (Álbum 
Ateliê397) 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2009 Sessão corredor #1 

Carla Chaim, Fabio 
Tremonte, Fernando 
Velazquez, Helio Melo, 
Katia Maciel, Lia Chaia, 
Luiz Roque & Mariana 
Xavier, Marcelo Amorim, 
Marcelo Comparini, Nino 
Cais e Thiago Thome 

Marcelo Amorim  vila madalena 
SITE: página com 2 fotos, 
pequeno texto descritivo e ficha 
de obras 

2009  
Anne Cartault d´Olive e 
Diego Castro 

  vila madalena 

SITE: página com 12 fotos, 
pequeno texto descritivo e 
currículo dos artistas 
 
FACEBOOK: 1 foto (Álbum 
Ateliê397) 
 
HD EXTERNO: 19 arquivos 
.JPG 

2009 Sessão corredor #2 

Adriano Casanova, Bel 
Goudart, Cristiano 
Lenhardt, Fernando 
Peres, Flaminio 
Jallageas, Leo Ayres, 
MM não é confete, 
Marcio Shimabukuro, 
Kika Nicolela, Paulo 
Meira 

Marcelo Amorim  vila madalena 
SITE: pequeno texto descritivo e 
vídeo fora do ar 

2009  
Biel Carpenter e Celina 
Portella 

  vila madalena 

SITE: página com 8 fotos, 
pequeno texto descritivo, 1 
vídeo e currículo da artista 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2009 Obra menor 

Albano Afonso, Estela 
Sokol, Fernanda 
Figueiredo e Eduardo 
Mattos, Lucas Arruda, 
Marcia de Moraes, Naiah 

Mario Gioia  vila madalena 

SITE: página com 8 fotos e texto 
crítico escrito por Mario Gioia 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto (26 
x 16 cm) 



323 
 

Mendonça, Patricia 
Brandstatter, Paula 
Coelho, Paulo Almeida, 
Sérgio Sister, Anne 
Cartault D'Olive e Diego 
Castro 

 
HD EXTERNO: 53 arquivos 
.JPG 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2009 
Sessão corredor: 
Desgaste 

Ana Luiza Dias Batista, 
Kilian Glasner, Luiz 
Roque, SMR 
Construtora, MST, 
Nicolau Bruno, Pedro 
Palhares, Bruno Maricato 
& Gabriel Siqueira, 
Rodrigo Matheus & Laura 
Faerman 

Thais Rivitti  vila madalena 
SITE: página pequeno texto 
descritivo, vídeo fora do ar e 
ficha de obras 

2009 
A paixão de Mickey – 
Vida, morte e 
ressurreição 

Bruno Sipavicius, 
Marcelo Gandhi e Monica 
Rizzolli 

  vila madalena 

SITE: página com 7 fotos e 
release 
 
HD EXTERNO: 14 arquivos 
.JPG 

2009 
Realidades 
impossíveis 

Bob N, Brígida Baltar, 
Cadu D’Oliveira, Carla 
Chaim, Carolina Ponte, 
Celina Portella, Chico 
Fernandes, Cristiano 
Lenhardt, Daniel Zarvos 
Elisa Pessoa, Glaucia 
Mayer, João Penoni, Leo 
Ayres, Luiz Roque, 
Marcelo Amorim, Maria 
Laet, Mariana Leal, 
Marina Wefort, Marlon de 
Azambuja, Miha Mlaker, 
Nino Cais, Pedro Varela, 
Reginaldo Pereira e 
Rodrigo Torres 

  vila madalena 

SITE: página com 15 fotos e 
release 
 
HD EXTERNO: 266 arquivos 
.JPG 

2009  
Marcelo Amorim e Silvia 
Jábali 

  vila madalena 

SITE: página com 4 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 50 arquivos 
.JPG 
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2010 Surpraise #1 

Adams Carvalho, Andrea 
Facchini, Anne Cartault 
D´Olive, Alexandre 
Hypólito, Alice Shintani, 
Ana Luísa Dias Batista, 
Ana Teixeira, Bettina Vaz 
Guimarães, Carolina 
Ponte, Cristiano 
Lenhardt, Edith Derdyk, 
Fabio Tremonte, Felipe 
Cama, Fernanda Chieco, 
Flavia Sammarone, 
Glaucia Mayer, Gustavo 
Ferro, Jaime Lauriano, 
João Loureiro, Lais 
Myrrha, Leo Ayres, Luiz 
Roque, Malu Saddi, 
Leticia Ramos, Manoel 
Novello, Marcelo Gandhi, 
Maurício Adinolfi, Mel 
Guerra, Mônica Nador, 
Nino Cais, Pedro Varela, 
Rafael Campos Rocha, 
Rebeca Rasel, Reginaldo 
Pereira, Renato Leal, 
Rodrigo Torres, Silvia 
Jábali, Sofia Borges, Tais 
Ribeiro, Teresa Berlinck, 
Vanderlei Lopes 

  vila madalena 

SITE: página com 2 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 26 
fotos 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2010 Sessão corredor #4 

Caetano Dias, Carlota 
Mazon, Glaucia Mayer, 
Inês Moura & Maura 
Grimaldi, Juliana 
Mundim, Letícia Ramos, 
Mariana Xavier e Tiago 
Rivaldo 

Marcelo Amorim  vila madalena 

SITE: página com 1 vídeo e 
pequeno texto descritivo 
 
VIMEO: 1 vídeo 37 min. 16 s. 

2010 Múltiplos397 
Fabio Flaks, Laura Huzak 
Andreato, Luiz Roque, 
Nazareno 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo do projeto, 4 obras, 
ficha técnica e currículo dos 
artistas 
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MATERIAL FÍSICO: 1 livreto A4 
com texto crítico em português e 
inglês 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 1 
foto; 1 álbum com 14 fotos; 1 
álbum com 13 fotos, 1 álbum 
com 15 fotos 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 min. 16 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 2 min. 16 s. 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2010 REC><GRU:ida e volta 

A Casa. Como Convém, 
Amanda Melo, Bárbara 
Wagner, Branco do Olho, 
Bruno Vieira, Bruno 
Vilela Carlos Mélo, 
Cristiano Lenhardt, 
Fernando Peres, Kilian 
Glasner, Lourival 
Cuquinha, Marcelo 
Coutinho, Oriana Duarte, 
Paulo Meira e Rodrigo 
Braga 

  vila madalena 

SITE: página com 11 fotos e 
release 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livro (60 
páginas, 15 x 14 cm, texto em 
português e inglês) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 2 
fotos 
 
HD EXTERNO: 38 arquivos 
.JPG 

2010 
Sessão corredor REC 
>< GRU 

Carlos Melo, Marcelo 
Coutinho, Oriana Duarte, 
Paulo Meira e Branco do 
Olho 

  vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo 

2011 Lampejo   Leandro Costa vila madalena 

SITE: página com o texto 
 
HD EXTERNO: 26 arquivos 
.JPG 

2011 Bem além de Beuys   Paula Borghi vila madalena SITE: página com o texto 

2011 X3   Fabio Morais vila madalena SITE: página com o texto 

2011 Um tempo latente   Carolina Soares vila madalena SITE: página com o texto 
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2011 Aqui e lá   Ernesto Neto vila madalena SITE: página com o texto 

2011 Bienal de Curitiba   Keila Kern vila madalena SITE: página com o texto 

2011 
Edwin Sanchez: Arte e 
política longe do “bom 
mocismo” 

  Isabella Rjeille vila madalena SITE: página com o texto 

2011 
América Latina: um 
ideal pós-utrópico? 

   vila madalena SITE: página com o texto 

2011 Em nome do quê?   Daniel Rubim vila madalena SITE: página com o texto 

2011 Estado Expositivo   Daniel Rubim vila madalena SITE: página com o texto 

2011 O futuro, novamente   Carla Zaccagnini vila madalena SITE: página com o texto 

2011 

Bienal do Mercosul: 
uma tentativa de 
compreender o 
movimento 
espetacular e o 
modelo expositivo 

   vila madalena SITE: página com o texto 

2011 A 4 graus do Equador 

Alexandre Veras, Clarice 
Lima, Danilo Carvalho, 
Enrico Rocha, Fernando 
Catatau, Ivo Lopes, 
Jonnata Dol, Marcio 
Távora, Mariana Smith, 
Milena Travassos, 
Patrícia Araújo, Simone 
Barreto, Solon Ribeiro, 
Vitor Cesar, Waléria 
Américo e Yuri Firmeza 

  vila madalena 

SITE: página com 58 fotos, 1 
vídeo e release 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 cartão 
com a programação (15 x 20 
cm) 
 
HD EXTERNO: 15 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 min. 50 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 49 s. 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2011 
Eveintos – Carnaval 
inferno 

Vinicius Manoel, Aline 
Martinez, Mavi Veloso, 
Andre Vareiro, Douglas 
E. Pero, Leandro Pardí, 
Lipe Rowe, Gisele 

  vila madalena 
SITE: página com 1 vídeo e 
texto descritivo 
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Nogueira, Glamour 
Garcia, Natália Lima 
Castro, Nino Cais e 
Thelma Bonavita 

2011 
Sessão corredor – A 4 
graus do Equador 

Ivo Lopes   vila madalena SITE: página com 1 vídeo 

2011 
Sessão Corredor – 
Exquisite corpse video 
project 

Alvaro Campo [Suíça], 
Fernando Velazquez 
[Brasil], Jorge Castro 
[Argentina], Jan Hakon 
Erichsen [Noruega], Stina 
Pehrsdotter [Suécia], 
Alysse Stepanian [EUA], 
Simone Stoll [Alemanha], 
Jorge Lozano [Canadá], 
Marcelo Amorim [Brasil], 
Kai Lossgot [África do 
Sul], John Criscitello 
[EUA], Alexandra Gelis 
[Colombia/Canada], Per 
Eriksson [Suécia], 
Sohrab M. Kashani [Irã], 
Pila Rusjan [Eslovênia], 
Alicia Felberbaum [Grã-
Bretanha], Ronee Hui 
[Grã-Bretanha], Nung-
Hsin Hu [Taiwan], Ulf 
Kristiansen [Noruega], 
Brad Wise [EUA], Nika 
Oblak & Primoz Novak 
[Eslovênia], Dellani Lima 
[Brasil], Jan Kather 
[EUA], Evelin Stermitz 
[Áustria], Anders Weberg 
[Suécia], Gérard Chauvin 
[França], Deirdre Logue 
[Canadá], Wai Kit Lam 
[China], Nia Pushkarova 
[Bulgária], Gabriel 
Soucheyre [França], 
Sojin Chun [Coréia do 

Kika Nicolela  vila madalena 
SITE: página com 3 fotos, 1 
vídeo, pequeno descritivo e lista 
de artistas 
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Sul/Canada], Josh and 
Zachary Sandler [EUA], 
Niclas Hallberg [Suécia], 
Anthony Siarkiewicz 
[EUA], Kim Dotty 
Hachmann [Alemanha], 
Giada Guiringuelli 
[Suiça], Lucas Bambozzi 
[Brasil], Mads Ljungdahl 
[Dinamarca] 

2011 Colônia de férias #1  

André Komatsu, 
Carla Zaccagnini, 
JAMAC (Jardim 
Miriam Arte Clube), 
João Loureiro, Nino 
Cais, Runo 
Lagomarsino, Túlio 
Pinto 

- vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2011 
Sessão Corredor – Ó 
lhó lhó 

Bil Lühman, Diego de los 
Campos, Fernando 
Weber, Flávia Klein, 
Karina Segantini, Letícia 
Weiduschadt, Mabel 
Fricke e Cláudia Lira, 
Noara Quintana, Raquel 
Stolf, Roberto Freitas, 
Teresa Siewerdt 

Kamilla Nunes  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo e lista de artistas 

2011 
Sessão Corredor – 
Enfrentamiento 

Alberto Lezaca e Camila 
Corredor, Ariel 
Maluenda, Cintia 
Romero, Dario 
Schvarzstein, Eli Neira, 
Fabricio CaiazzaFaca, 
Janine Mapurunga, 
Jocelyn Muñoz, Javiera 
Ovalle, Jo Muñoz, 
Joaquin Aras, Jorge 
Catoni, Luis Soldevilla, 
Lutek, Marcelo Faunde, Z 
MACHERANO, Marcos 
Calvari, Margarita Angel, 

ESPACIO G 
(Maurício Román e 
Juvenal Barría) 

 vila madalena 

SITE: página com pequeno 
texto descritivo, 1 vídeo e lista 
de artistas 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 h. 26 min. 53 
s. 
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Hnos. Albarracin, 
Mauricio Rivera, Noelle 
Lieber, Oscar 
Salamanca, Patricio 
Ponce, Paz Marina, 
Antonia Lopez, Renzo 
Ortega, Sergio Sosa e 
Sonia Hynes 

2011 
Galpão de 
testemunhos 

Leo Resende Ferreira   vila madalena 

SITE: página com 5 fotos e 
pequeno texto descritivo 
 
HD EXTERNO: 24 arquivos 
.JPG 

2011 Feira Parte    vila madalena 
SITE: página pequeno texto 
descritivo e programação 

2011 Projeto corredor Pedro Varela   vila madalena 

SITE: página com 3 fotos, 
pequeno texto descritivo e texto 
crítico de Paula Braga 
 
HD EXTERNO: 71 arquivos 
.JPG 

2011 
Lançamento da revista 
crítica “Maré” 

   vila madalena 
SITE: mesma página da 
divulgação do "COrredor 397", 
com Pedro Varela 

2011 O fim da civilização 
com discotecagem de Dj 
Stereoleo e performance 
de Glamour Garcia 

  vila madalena 

SITE: página com 6 fotos, 
release e programação 
 
HD EXTERNO: 32 arquivos 
.JPG 

2011 Sobre ser animal Mauricio Adinolfi   vila madalena 
SITE: página com 6 fotos, 
release e programação 

2012 Para repensar a cidade   Pedro Neves vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Políticas da gambiarra   Hermano Callou vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Profissão curadora   Paula Borghi vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Redação de férias   Paula Borghi vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Os Espaços Imantados 
– a edição brasileira e 

  Leonardo Araújo vila madalena SITE: página com o texto 
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um possível “corpo 
coletivo” 

2012 
Múltiplos397: Raphael 
Escobar 

  Daniel Rubim vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Múltiplos397: Marcelo 
Amorim 

  Thais Rivitti vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Playtime   Igor Vidor vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
36 hours, de Walter 
Hopps, e algumas 
reverberações 

  Laurem Crossetti vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
“Quem é você? O que 
você faz?” 

  
Junia Cordeiro e 
Patrícia Barroso 

vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
No braço de uma 
galáxia, nas costas de 
uma gota de chuva 

  Felipe Nóbrega vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Baixo Centro   Malu Andrade vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Arte como serviço, 
trabalho como arte 

  Isabella Rjeille vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Ocupação narrativa (e 
a narrativa residual) e 
FÓRMICA 

  Gustavo Colombini vila madalena SITE: página com o texto 

2012 911    vila madalena SITE: página vazia 

2012 
Ocupação como gesto 
insubordinado 

  Thais Rivitti vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Em direção ao 
inegociável 

  Marília Loureiro vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
A capacidade de 
ressoar 

  Gabriel Lemos vila madalena SITE: página com o texto 

2012 

Orlando Maneschy e 
uma Belém selvagem 
como caixa de 
Pandora 

  Ricardo Macêdo vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Ai, pareciam eternas (3 
lamas) 

  Daniel Rubim vila madalena SITE: página com o texto 

2012 
Uma bienal por seus 
leitores 

  
Fernanda 
D’Agostino 

vila madalena SITE: página com o texto 

2012 Colônia de férias #2 
Bruno Dunley, Letícia 
Ramos, Lia Chaia, 

Paulo Miyada  vila madalena 
SITE: página com texto e peça 
gráfica com informações 
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Maurício Adinolfi, Sidney 
Philocreon 

2012 
Lançamento do site 
Experiência 

Paula Braga, Regina 
Johas e Thais Rivitti 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2012 Os legitimados 

Adriana Honorato, 
Antonio Lee, Escobar, 
Felipe Cidade, Felipe 
Oliveira Mello, Fernanda 
Carvalho, Leka Mendes, 
Myrian Zini, Pedro 
Easterlic, Thiago Ruiz 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 9 fotos 
 
HD EXTERNO: 9 arquivos .JPG 

2012 
Future generation art 
prize 

   vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 1 vídeo 

2012 Rapidinha 

Aletéia Daneluz, Carlos 
Monroy, Clara Benfatti, 
Éder Roolt, Estela 
Miazzi, Jaime Lauriano, 
Janaina Wagner, Laurem 
Crossetti, Luciano 
Carmo, Luize Coutinho, 
Simone Cupello, Tiago 
Cardoso Gomes 

  vila madalena 

SITE: página com pequeno 
texto descritivo, 1 vídeo e lista 
de artistas 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 12 min. 58 
s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 12 min. 57 s.; 1 
vídeo 50 s. 

2012 
Workshop “Prática 
corporal aliada a 
materiais plásticos” 

   vila madalena 
SITE: página com texto e 2 
peças gráficas com informações 

2012 
Sessão Corredor: 
Soltem os bichos 

Vanderlei Lopes, Marcia 
Vaitsman, Rodrigo 
Mathias, Antje 
Engelmann, Monique 
Allain, Cyrill Lachauer, 
Lilian Simofusa, Hugo 
Fortes, Joseph Peragine 
e Marcia Rosa – com 
curadoria de Hugo Fortes  

  vila madalena 

SITE: página com release, 10 
fotos e lista de artistas 
 
HD EXTERNO: 345 arquivos 
.JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 48 s. 

2012 Natureza ressuscitada Síssi Fonseca   vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 19 fotos 

2012 
Sou a favor de uma 
arte 

Tiago Gomes   vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 3 fotos 

2012 Atrator de libélulas Hugo Fortes   vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 8 fotos 
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2012 Surpraise #2 

Amanda Melo, Bárbara 
Hoffmann, Brígida Baltar, 
Bruno Baptistelli, Bruno 
Mendonça, Carla Chaim, 
Celia Saito, Chico 
Santos, Cildo Meireles, 
Claudio Trindade, 
Coletivo Repartição 
Pública, Daniel Lie, 
Daniel Rubim, Daniela 
Antonelli, Denise Alves-
Rodrigues, Diego Castro, 
Edwin Sanchez, Estela 
Miazzi, Fabio Flaks, 
Felipe Meres, Flavia 
Bertinato, Gabriela 
Brioschi, Gabriela 
Vanzetta, Grácia 
Casaretto, Guga 
Szabzon, Gustavo 
Prafrente, Henrique 
Oliveira, Jaime Lauriano, 
Janaina Wagner, Jimson 
Vilela, Joanna Barros, 
Júlia Armentano, Júlia da 
Rocha, Kika Nicolela, 
Laura Wrona, Laurem 
Crosetti, Leandro Costa, 
Leo Ayres, Leo Resende 
Ferreira, Leonardo Akio, 
Marcelo Amorim, Márcia 
Beatriz, Mariana Serri, 
Marta Jourdan, Mônica 
Rubinho, Nei Franclin, 
Nino Cais, Patrícia 
Araújo, Pedro Varela, 
Rodrigo Andrade, 
Rodrigo Torres, Sidney 
Philocreon, Simone 
Cupello, Susana 
Guardado, Thiago 

  vila madalena 

SITE: página com pequeno 
texto descritivo, lista de artistas 
e 3 peças gráficas 
 
HD EXTERNO: 28 arquivos 
.JPG e outros documentos 
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Honório, Tiago Gomes, 
Viviane Tabach, Wagner 
Malta Tavares, Yara 
Dewachter 

2012 Superperformance 
Daniela Mattos, Orlando 
Maneschy, Victor Cesar 
e Yuri Firmeza 

  vila madalena 

SITE: página com release e 4 
fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
HD EXTERNO: 257 arquivos 
.JPG 

2012 Múltiplos397 
Raphael Escobar e 
Marcelo Amorim 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 4 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
HD EXTERNO: 97 arquivos 
.JPG 

2012 Colônia de férias #3  

Cauê Alves, Edwin 
Sanchez, Fernanda 
Chieco, Marcelo 
Cidade, Wagner 
Malta Tavares 

 vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
VIMEO: 1 vídeo 54 s. 

2012 
Michê – coisas que 
fazemos por dinheiro, 
mas com muito prazer! 

Adauany Zimovski, 
Alexandre Paiva, Cibele 
Vieira, Cesar Garcia, 
Claudia Hersz, Daniel 
Eizirik, Daniela Antonelli, 
Danielle Spadotto, Estela 
Miazzi, Eletrico88 
(Susana Guardado e 
Tatiana Dager), 
Fernanda Chieco, 
Francilins, Francisco 
Hurtz, Gabi Vanzetta, 
Hudinilson Jr., Coletivo 
Pornô Clown, Coletivo 
Pornopapel, Karina 
Segantini, Leo Ayres, 
Letícia Rita, Luciana 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 1 vídeo e 12 fotos 
 
HD EXTERNO: 296 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 55 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 55 s. 
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Magno, Luiz Roque, 
Maíra Dietrich, Mauro 
Fainguelernt, Márcia 
Rosolia, Mariana Xavier, 
Marcelo Amorim, Rodrigo 
Torres, Serena Labate 
Cardoso, Sol Casal, 
Solange Ardila, Thiago 
Hattnher, Tiago Rivaldo e 
Victor de la Roque 

2012 Welcome Laura Andreato   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 10 fotos 
 
HD EXTERNO: 1 arquivos .JPG 

2012 
Protótipos, similares e 
genéricos 

Marcelo Berg   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 10 fotos 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2012 Projeto Rizoma 
Jaqueline Beltrame, Lara 
Alcadipani e Vinicius 
Stein 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
HD EXTERNO: 5 arquivos .JPG 

2012 Michê na Parte    vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2012 Surpraise #3 

Maurício Adinolfi, 
Marcelo Amorim, Laura 
Andreato, Neiliane 
Araujo, Lucas Arruda, 
Leo Ayres, Brígida Baltar, 
Marcelo Berg, Tatiana 
Blass, Débora Bolsoni, 
Sofia Borges, Aslan 
Cabral, Nino Cais, 
Fernanda Carvalho, Sol 
Casal, Leda Catunda, 
Fernanda Chieco, Felipe 
Cidade, Angella Conte, 
Renata Cruz, Maíra 
Dietrich, Escobar, Pedro 
Esquerra, Daniel 
Fagundes, Fabiana 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, lista de artistas e 9 
fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post 
 
HD EXTERNO: 82 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 min. 33 s.; 
1 vídeo 31 s.; 1 vídeo 42 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 2 min. 32 s.; 1 
vídeo 1 min. 29 s.; 1 vídeo 31 s.; 
1 vídeo 41 s. 
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Faleiros, Iara Freiberg, 
Bartolomeo Gelpi, 
Carmela Gross, Claudia 
Hersz, Silvia Jábali, 
Flamínio Jallageas, 
Larissa Jordan, 
Hudinilson Jr., Flávia 
Junqueira, Julia Kater, 
André Komatsu, Runo 
Lagomarsino, Lucas 
Länder, Jaime Lauriano, 
Gabriel Lemos, Cristiano 
Lenhardt, Azeite de Leos, 
Pablo Lobato, João 
Loureiro, Carlos Mélo, 
Leka Mendes, Ana 
Miguel, Felippe Moraes, 
Lais Myrrha, Mônica 
Nador, Henrique Oliveira, 
Carolina Ponte, 
Pontogor, Gustavo 
Prafrente, Ana Prata, 
Bernardo Ramalho, 
Lucas Rampazzo, Rafael 
RG, Letícia Rita, Isabella 
Rjeille, Éder Roolt, Luiz 
Roque, Marcia Rosolia, 
Thiago Ruiz, Genilson 
Soares, Marlene Stamm, 
Daniel Steegmann, 
Mangrané, Raquel Stolf, 
Ana Teixeira, Fábio 
Tremonte, Bettina Vaz, 
Guimarães, Mavi Veloso, 
Eidglas Xavier, XTO, 
Carla Zaccagnini, Myrian 
Zini 

2012 Livro Maria Estela Miazzi   vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo e programação 
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2012 
Sessão corredor – 
Além das 7 cores 

Camila Biau   vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo, programação, 2 
vídeos e 4 fotos 

2012 

Espaços 
Independentes – a 
alma é o segredo do 
negócio 

na Funarte, com 
participação dos espaços 
independentes Ateliê397 
(São Paulo – SP), Ateliê 
Aberto (Campinas – SP), 
Atelier Subterrânea 
(Porto Alegre – SP), 
Casa Contemporânea 
(São Paulo – SP), Casa 
Tomada (São Paulo – 
SP) e Casa da Xiclet 
(São Paulo – SP) 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, programação, 
publicação online, lista de 
artistas e 6 fotos 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto (16 
páginas, 26 x 20 cm), 1 jornal 
(16 páginas, 27 x 40 cm) 
 
HD EXTERNO: 22 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 10 min. e 13 
s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 10 min. 12 s. 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2013 Migrações    vila madalena SITE: página com o texto 

2013 

Catálogo Espaços 
Independentes – A 
Alma é o Segredo do 
Negócio 

   vila madalena 
SITE: página com o texto 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2013 Onde o rio acaba   
Camila Fialho e 
Thais Rivitti 

vila madalena SITE: página com o texto 

2013 
Laura Andreato: Como 
Pintar Picos Nevados 

  Thais Rivitti vila madalena SITE: página com o texto 

2013 Workshop: Silk Screen 
Alcides Rodrigues e 
Roberta Segura 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo e 4 fotos 

2013 Migrações Daniel Rubim   vila madalena 

SITE: página com release e 8 
fotos 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 cartão 
com foto e texto crítivo (15 x 20 
cm) 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 
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2013 
Festival Sessão 
corredor 

Sessão Corredor 1a 
edição – curadoria 
Marcelo Amorim 

  vila madalena 

SITE: página com release, 
programação e 10 fotos 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2013 Eveinto: fora de si 
Carlos Monroy, Glamour 
Garcia, Mavi Veloso e 
Shima 

  vila madalena 

SITE: página com release e 5 
fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 26 
fotos 
 
HD EXTERNO: 29 arquivos .jpg; 
68 arquivos .MOV e 68 arquivos 
.THM 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 min. 31 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 2 min. 31 s. 

2013 
Sessão Corredor – 
Repetição 

Luciana Magno, Luiz 
Roque, Pedro Esquerra, 
Repartição Pública e 
Flora Plá – curadoria de 
Mariana Trevas 

  vila madalena 

SITE: página com release e 1 
vídeo 
 
VIMEO: 1 vídeo 22 min. 12 s. 

2013 Surpraise #4 

Adriana Affortunati, 
Alessandra Duarte, Alex 
Cassimiro, Alex Cerveny, 
Aline Van Langendonck, 
Andrei Thomaz, Aslan 
Cabral, Bruno Baptistelli, 
Carla Chaim, Celia Saito, 
Celina Portella, Cesar 
Garcia, Chico Santos, 
Clara Benfatti, Daniel 
Caballero, Daniel 
Nogueira, Deyson 
Gilbert, Diego Castro, 
Diogo Lucato, Edith 
Derdyk, Eduardo Salvino, 
Estela Miazzi, Fábio 
Leão, Felipe Bracco, 
Felipe Cama, Fernanda 
Chieco, Fernanda Izar, 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, lista de artistas e 10 
fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 9 
fotos; 1 álbum com 45 fotos 
 
HD EXTERNO: 10 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 min. 30 s.; 
1 vídeo 1 min. 23 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 22 s. 
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Flora Leite, Francesco Di 
Tillo, Frederico Filippi, 
Giba Gomes, Gracia 
Casaretto, Guga 
Szabzon, Gustavo 
Prafrente, Gustavo 
Torrezan, Hélio Melo, 
Ícaro Lira, Inês Moura, 
Jardineiro André 
Feliciano, Jimson Vilela, 
Jorge Menna Barreto, 
Julia Armentano, Júlia 
Rocha, Julio Meiron, 
Karen Picciotto, Leticia 
Ramos, Luciana Felippe, 
Marcelo Amorim, Marcelo 
Gandhi, Mariana Xavier, 
Maura Grimaldi, Milena 
Edelstein, Monica 
Tinoco, Nino Cais, Nuno 
Cassola, Paulo 
Climachauska, Paulo 
Pjota, Renata Egreja, 
Renato Pera, Roberta 
Segura, Roberto 
Unterladstaetter, Rodrigo 
Bivar, Tchelo Nogueira, 
Teresa Viana, Tiago 
Rivaldo, Vanderlei Lopes 

2013 
Como era gostoso 
meu antropófago! 

Clarice Steinmuller, Guto 
Valentin, Noemi 
Assumpção, Rafael 
Machado e Rafael 
Perpétuo 

  vila madalena 

SITE: página com release, 1 
vídeo e 10 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 13 
fotos 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2013 
Caribe: arquipélago 
para o pensar 

   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 2 vídeos e 8 fotos 
 
HD EXTERNO: 15 arquivos 
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.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 h. 32 min. 
59 s.; 1 vídeo 3 min. 07 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 h. 32 min. 59 
s.; 1 vídeo 3 min. 06 s. 

2013 Carajás hoje    vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo, 1 vídeo e 8 fotos 

2013 Onde o rio acaba 

Antônio Botelho, 
Comissão Pastoral da 
Terra de Marabá/PA, 
Domingos Nunes, Helder 
Messiahs, José Viana 
Maurício Adinol, Marcone 
Moreira, Pedro Morbach, 
Projeto Biizu, Rios de 
Encontro, Ulisses 
Pompeu e Vozes do 
Campo – curadoria de 
Camila Fialho e Thais 
Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
curatorial e 24 fotos 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 cartão (15 
x 20 cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 14 
fotos 
 
HD EXTERNO: 49 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 h. 40 min. 
47 s.; 1 vídeo 1 h. 06 min. 31 s.; 
1 vídeo 2 min. 59 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 h. 40 min. 47 
s.; 1 vídeo 1 h. 06 min. 30 s.; 1 
vídeo 5 min. 59 s. 

2013 
conversas – Do fato 
social à obra de arte 

Mônica Nador, Nuno 
Ramos e Thais Rivitti 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2013 Colônia de férias #4    vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 26 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 138 
fotos 

2013 Abertura 

Adler Murad, Ana 
Takenaka, Andrey 
Zignnatto, Fábio Leão, 
Fernanda Hengler, Kauê 
Garcia, Larissa Jordan, 
Luana Lins, Luciano 

  vila madalena 

SITE: página com release, lista 
de artistas e 17 fotos 
 
HD EXTERNO: 24 arquivos 
.JPG 
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Favaro, Marília Del 
Vecchio, Mauricio Mallet, 
Pedro Easterlic, Pedro 
Esquerra, Priscila 
Gonçalves e Yasmin 
Guimarães 

2013 Visite nosso acervo 

Marcos Brias, Bruno 
Baptistelli, Raquel Uendi 
e Filipe “Tomate” Vaz – 
curadoria de Rodrigo 
Grasso 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 4 fotos 
 
HD EXTERNO: 133 arquivos 
.JPG 

2013 
Como pintar picos 
nevados 

Laura Andreato   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 8 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 cartão 
com foto e texto crítico (21 x 15 
cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 7 
fotos 
 
HD EXTERNO: 13 arquivos 
.JPG 

2013 
Como pintar picos 
nevados 

Laura Andreato   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 4 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2013 Un pequeño deseo Casa 13   vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2013 
A construção da 
paisagem 

Vera Pallamin, Thais 
Rivitti e Laura Andreato 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2013 O bom sucesso 

Pedro Gallego, Paula 
Borghi, Paulo Gallina, 
Camilo Meneghetti, 
Marcelo Amorim, Thais 
Rivitti, Chelsea Guys, 
Fancy, Coletivo A Arte 
Estamparia Estampas: 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 2 vídeos e 15 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 113 
fotos 
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Camisetas e Rodrigo 
Grasso 

 
HD EXTERNO: 115 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 min. 36 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 2 min. 36 s. 

2013 Surpraise #5    vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 2 vídeos e 19 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 132 
fotos 
 
HD EXTERNO: 20 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 min. 58 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 57 s. 

2013 Aniversário 10 anos 

Fábio Leão, Patricia, 
Chelsea Guys, Livia 
Azeredo, Camilo 
Meneghetti, Pedro 
Gallego, Paula Borghi, 
Rodrigo Grasso, Paulo 
Gallina, Marcelo Amorim 
e Thais Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 2 fotos e 3 peças 
gráficas 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2013 Ateliê sobre ateliê Fábio Leão   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 3 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2014 Scales   Thais Rivitti vila madalena SITE: página com o texto 

2014 Lá e ali Bartolomeo Gelpi   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 2 fotos 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
vídeo) 
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MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 

2014 
O espaço na pintura 
contemporânea 

Alberto Tassinari, 
Bartolomeo Gelpi e Thais 
Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2014 
Como se faz um 
deserto 

Marina Camargo   vila madalena 

SITE: texto descritivo na página 
de outro evento 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2014 
Scotoma e Experiência 
de Viagem 
Fragmentada 

Carlos Monroy e Sergio 
Pinzón 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 5 fotos 
 
INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 folha A4 
dobrada ao meio com foto e 
texto crítico 

2014 
Sabatina com os 
artistas 

Carlos Monroy, Sergio 
Pinzón, Julia Lima, 
Luciana Miyuki, Diego 
Castro, Paulo Gallina, 
Marcelo Amorim e Thais 
Rivitti 

  vila madalena 
SITE: página com release 
 
INSTAGRAM: 2 posts (fotos) 

2014 #VAITEROBAOBA 

Bob N, Bianca Bernardo, 
Daniel Albuquerque, 
Evandro Machado, Joana 
Traub Cseko, Maria 
Mattos, Leo Ayres, Leo 
Videla, Paloma Ariston, 
Simone Cupello, IOIA e 
Glamour Garcia 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 19 fotos 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 80 
fotos 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .AVI; 
23 arquivos .MOV; 9 arquivos 
.mp4; 2 arquivos .FCP 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 14 s. 

2014 Barcelona 92 
Paulo D’ Alessandro – 
curadoria de Thais Rivitti 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo e 7 fotos 
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INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 folha A4 
dobrada ao meio com foto e 
texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 19 
fotos 

2014 Múltiplos397 
Leda Catunda e Nino 
Cais 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, ficha técnica das 
obras, 2 fotos e currículo dos 
artistas 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 26 
fotos 

2014 
O retrato na fotografia 
contemporânea 

Rejane Cintrão, Paulo D’ 
Alessandro e Thais Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 3 fotos e currículo 
dos artistas 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2014 
A volta grande que o 
mundo dá 

Edu Marin   vila madalena 

SITE: página com texto 
curatorial, 10 fotos e 1 vídeo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (fotos e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 4 folhas A4 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 17 
fotos 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 min. 06 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 05 s. 

2014 
A água, o mangue, o 
alagamento, o 
afundamento, a seca, 

Felipe Julian, Claus 
Lehmann e Edu Marin 

  vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 5 fotos 
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os prédios, as coisas; 
e tudo mais que você 
quiser 

 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 

2014 Desafundamento Edu Marin   vila madalena 
SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 1 foto 

2014 
Churrasco e casa 
cheia 

   vila madalena 
FACEBOOK: 1 álbum com 13 
fotos 

2015 

Compilado de 
entrevistas sobre a 
exposição 
“ToChipado”, do 
grafiteiro Cranio 

  
Tatiane de Assis e 
Luis Maluf 

vila madalena SITE: página com o texto 

2015 
Alguns apontamentos 
sobre National Gallery 

  Felipe Polillo vila madalena SITE: página com o texto 

2015 
A mão de quem dá de 
comer, revisões sobre 
a Casa Daros 

  Sergio Pinzón vila madalena SITE: página com o texto 

2015 
A interferência urbana 
em Rodrigo Braga 

  Felipe Molitor vila madalena SITE: página com o texto 

2015 
Orientação para sete 
observações em “Isle 
of Innocence” 

  Gracieli Scremin vila madalena SITE: página com o texto 

2015 
falar com PHASMIDES, 
de Daniel Steegman 
Mangrané 

  Inês Nin vila madalena SITE: página com o texto 

2014 
Surpraise: Não vai pra 
Miami, bitch! 

Amanda Mei, Ana Beatriz 
Elorza, Ana Luisa Araujo, 
Ana Luiza Dias Batista, 
Ana Prata, Arthur C. 
Arnold, Azeite de Leos, 
Bartolomeo Gelpi, Beatriz 
Chachamovitz, Bettina 
Vaz Guimarães, Brígida 
Baltar, Carina Paoletti, 
Carla Chaim, Carla 
Zaccagnini, Celina 
Portella & Roberto 
Unterladstaetter, Claudio 
Trindade, Cristiano 
Lenhardt, Daniel 
Caballero, Daniel Lie, 

  vila madalena 

SITE: página com pequeno 
texto descritivo e 1 vídeo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (fotos e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 2 
fotos; 1 álbum com 98 fotos; 1 
álbum com 36 fotos 
 
HD EXTERNO: 151 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 34 s. 
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Daniel Steegmann 
Mangrané, Daniela 
Antonelli, Débora 
Bolsoni, Dudi Maia Rosa, 
Edouard Fraipont, Edu 
Marin, Eloá Carvalho, 
Estela Sokol, Fábio Leão, 
Fábio Tremonte, 
Flamínio Jallageas, 
Flávia Kitasato, Flora 
Leite, Frederico Filippi, 
Gabriela Michelini, 
Gokula Stoffel, Gustavo 
Torrezan, Haroon Gunn-
Salie, Henrique Oliveira, 
Inês Moura, Isadora 
Brant, Jacqueline Faus, 
Jaime Lauriano, Janina 
McQuoid, João 
Gonçalves, João Livra, 
João Loureiro, Leandro 
Eiki, Leandro Muniz, 
Leka Mendes, Leo Ayres, 
Leonardo Stroka, Letícia 
Rita, Luana Lins, Lucas 
Malkut, Luciano Zanette, 
Luiz Roque, Maíra 
Dietrich, Marcelo 
Amorim, Márcia Beatriz 
Granero, Marco Antonio 
Portela, Mari Nagem, 
Mariana Serri, Maura 
Grimaldi, Maurício 
Adinolfi, Nazareno, 
Noara Quintana, Patricia 
Osses, Paulo 
D’Alessandro, Pedro 
Gallego, Pedro Hórak, 
Pedro Varela, Pontogor, 
Raphael Escobar, Raquel 
Stolf, Ricardo Reis, 

VIMEO: 1 vídeo 37 s.; 1 vídeo 
34 s. 



346 
 

Rochelle Costi, Rodrigo 
Torres, Rubens Mano, 
Runo Lagomarsino, 
Sergio Pinzón, Sidney 
Philocreon, Simone 
Moraes, Sofia Larroca, 
Sol Casal, Suzana 
Queiroga, Tchelo, Thais 
Guglielme, Theo 
Craveiro, Thiago 
Honório, Vanderlei 
Lopes, Victor Leguy, 
Wagner Malta Tavares, 
Wagner Pinto, SORTEIO: 
Laura Andreato 

2015 
Bate-papo com Matias 
Mesquita 

Matias Mesquita   vila madalena 
SITE: página com release e 5 
fotos 

2015 Milagros Milton Marques   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em inglês e português e 8 fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
vídeo) 
 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
HD EXTERNO: 33 arquivos 
.JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 7 min. 21 s. 

2015 Ouça-me, ressoa-se Thiago R   vila madalena 

SITE: página com texto crítico, 5 
fotos e 1 vídeo 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer (15 x 
20 cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 20 
fotos 
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HD EXTERNO: 5 arquivos .JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 2 min. 34 s. 

2015 
Bate-papo com Milton 
Marques 

Milton Marques e Thais 
Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo com os 
participantes 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
HD EXTERNO: 1 arquivos .JPG 

2015 
Cineclube397 #01: 
Fundos sonoros 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2015 Pintar a China agora 
Ondrej Brody e Kristofer 
Paetau 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em inglês e português, 12 fotos 
e 1 vídeo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 36 
fotos; 1 álbum com 12 fotos 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 5 min. 44 s. 

2015 
Propriedade de uso 
comum 

Fabio Tremonte   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês, 14 
fotos e programação 
 
INSTAGRAM: 6 posts (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 cartão (15 
x 20 cm) 
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FACEBOOK: 1 álbum com 21 
fotos, 1 álbum com 22 fotos 
 
HD EXTERNO: 33 arquivos 
.JPG 

2015 
Cineclube397 #02: 
Propriedade de uso 
comum 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2015 
Before pictures: 
Encontro com Douglas 
Crimp 

Douglas Crimp, Ivo 
Mesquita, Thais Rivitti, 
Mônica Nador, Sylvia 
Furegatti, Fabio 
Cypriano, Maristela 
Bizarro 

  vila madalena 

SITE: página com release e 
programação em português em 
inglês 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livro (34 
páginas, 15 x 21 cm, texto em 
português e inglês); 1 livreto (8 
páginas, 15 x 20 cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 36 
fotos 
 
HD EXTERNO: 285 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 h. 57 min. 
42 s. 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2015 Lusco Fusco Karlla Girotto   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês e 30 
fotos 
 
INSTAGRAM: 9 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
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com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 54 
fotos; 1 álbum com 24 fotos 
 
HD EXTERNO: 39 arquivos 
.JPG 
 
VIMEO: 1 vídeo 5 min. 11 s.; 1 
vídeo 1 min. 

2015 
Lusco fusco e a 
filosofia da jangada em 
Deligny 

Karlla Girotto e Peter Pál 
Pelbart 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, 30 fotos e currículo 
dos participantes 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 8 
fotos 
 
HD EXTERNO: 8 arquivos .JPG 

2015 

Alastramento, 
aproximações 
possíveis Belém x São 
Paulo 

Alexandre Sequeira, 
Armando Queiroz, Elaine 
Arruda, José Viana, 
Keyla Sobral, Lucas 
Gouvêa e Wellington 
Romário, Luciana 
Magno, Luis Junior, 
Marcílio Costa, Miguel 
Chikaoka, Nando Lima, 
Pablo Mufarrej, Paula 
Sampaio, Camila Fialho 
e Véronique Isabelle 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês e 39 
fotos 
 
INSTAGRAM: 20 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 CD, 1 
flyer A4 com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 32 
fotos 
 
HD EXTERNO: 269 arquivos 
.jpg 
 
VIMEO: 1 vídeo 1 min. 

2015 

Cineclube397: I really 
want to kiss you, new 
queer cinema norte 
americano 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 7 fotos 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
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peça de divulgação) 
 
HD EXTERNO: 36 arquivos 
.JPG 

2015 
O artista gestor e a 
potência independente 

Sally Mizrachi, Giuseppe 
De Bernardi, Samantha 
Moreira, Camila Fialho, 
Yudi Rafael, Renan 
Araujo, Marcelo Amorim, 
Sergio Pinzón, Thais 
Rivitti, Ricardo Basbaum, 
Benjamin Seroussi, Jorge 
Sepúlveda 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês, 27 
fotos, programação e currículo 
dos participantes 
 
INSTAGRAM: 10 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto (12 
páginas, 15 x 20 cm, texto em 
português e inglês) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 18 
fotos 
 
HD EXTERNO: 158 arquivos 
.jpg; 3 arquivos .WAV; 3 
arquivos .mp3; 1 arquivo PDF; 2 
arquivos .doc 

2015 Xauilau, papai    vila madalena 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2015 Faça aqui Ana Luiza Dias Batista   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês e 23 
fotos 
 
INSTAGRAM: 14 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 24 
fotos; 1 álbum com 12 fotos 
 
HD EXTERNO: 171 arquivos 
.JPG 
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VIMEO: 1 vídeo 3 min. 41 s. 

2015 
Bate-papo com Ana 
Luiza Dias Batista 

Ana Luiza Dias Batista e 
Thais Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com release e 
currículo dos participantes 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2015 
Cineclube397: 
Claustrofobia e 
Intimidade 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2015 Escrita em arte Thais Rivitti   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 15 
fotos 
 
HD EXTERNO: 7 arquivos .JPG 

2015 Livro Queima Débora Bolsoni   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo dos 
participantes 
 
INSTAGRAM: 4 posts (fotos e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livro (28 
páginas, 12 x 17 cm) 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2015 Toque-me 
Eduardo Salvino & 
OSNÁUTICOS 

  vila madalena 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2015 Surpraise #7 

Adler Murad, Adriana 
Affortunati, Adriana 
Aranha, Alessandra 
Duarte, Alex Cerveny, 
Aline Van Langendonck, 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e lista de artistas 
 
INSTAGRAM: 12 posts (vídeo e 
peça de divulgação) 
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Ana Luiza Dias Batista, 
Antonio Wolff, 
Associação Massa 
Falida, Camilo 
Meneghetti, Carla Chaim, 
Carlos Borsa, Carlos 
Monroy, Celia Saito, 
Cesar Fujimoto, Cida 
Junqueira, Clarice 
Cunha, Claudia Hersz, 
Claudio Trindade, 
Cristiane Mohallem, Dani 
Spadotto, Deyson 
Gilbert, Diego Castro, 
Ding Musa, Éder Roolt, 
Eduardo Salvino, Elen 
Gruber, Erika Malzoni, 
Escobar, Estela Miazzi, 
Evandro Prado, Fábia 
Schnoor, Fábio 
Tremonte, Felipe Góes, 
Fernanda Chieco, 
Fernanda Preto, Filipe 
Berndt, Flavia Bertinato, 
Flávia Junqueira, 
Francisco Hurtz, Iara 
Freiberg, Ícaro Lira, Isis 
Gasparini, Ivan 
Padovani, Jaime 
Lauriano, Janaina 
Wagner, Karlla Girotto, 
Kika Nicolela, Laura 
Andreato, Leo Ayres, 
Leonardo Stroka, Leticia 
Ramos, Lucia Koch, 
Luciano Araujo, Mano 
Penalva, Marcela Tiboni, 
Marcelo Amorim, Marcelo 
Barros, Marco Maria 
Zanin, Maria Helena 
Bastos, Martin Lanezan, 

 
FACEBOOK: 1 álbum com 120 
fotos 
 
HD EXTERNO: 4 arquivo PDF; 
5 arquivos .AI; 5 arquivos .EPS; 
24 arquivos GIF; 184 arquivos 
.JPG; 19 arquivos .PNG; 3 
arquivos . JPEG; 1 arquivo 
PAGES; 1 arquivo WAV 
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Mônica Nador, Myriam 
Zini, Nicolás Robbio, 
Nino Cais, Pajé, Patrícia 
Araújo, Paulo 
Climachauska, Paulo 
Nenflidio, Paulo Pasta, 
Pedro Gallego, Rafael 
Campos Rocha, 
Raphaela Melsohn, 
Raquel Uendi, Reginaldo 
Pereira, Renato Leal, 
Renato Maretti, Renato 
Pera, Roberto Freitas, 
Rodrigo Andrade, 
Rodrigo Bivar, Rodrigo 
Linhares, Renata Cruz, 
Rodrigo Moreira, Sara 
Não Tem Nome, Sergio 
Pinzón, Silvia Jábali, 
Simone Cupello, Simone 
Moraes, Thiago R, Tiago 
Mestre, Thiago Navas, 
Vitor Mizael, Wagner 
Pinto, Yara Dewachter, 
Yasmin Guimarães. 
Sorteio: Jaime Lauriano 

2015 Dirty Looks NYC 

Tom Rubnitz, Chris E. 
Vargas, Narcissister, 
Charles Atlas, Michael 
Robinson, Luther Prince, 
Charles Lofton, Jill 
Reiter, Michael Lucid e 
Bradford Nordeen 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês e 9 
fotos 
 
INSTAGRAM: 16 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 16 
fotos; 1 álbum com 13 fotos 
 
HD EXTERNO: 6 arquivos mp4; 
59 arquivos .JPG 
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VIMEO: 1 vídeo 4 min. 52 s. 

2015 Praça da República 
Rodrigo Andrade – 
curadoria de Thais Rivitti 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico e 
release em português em inglês 
 
INSTAGRAM: 7 posts (fotos e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 38 
fotos 

2015 
texto curso Escrita em 
arte 

Thais Rivitti   vila madalena 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2015 
Cineclube397: Gênero 
e expansão 

Sofía Machain Soria   vila madalena 
INSTAGRAM: 3 posts (peça de 
divulgação) 

2016 
Praça da República: 
pintura boa ou pintura 
ruim? 

  Felipe Polillo vila madalena SITE: página com o texto 

2016 
Escrever estado em 
minúscula 

  Yudi Rafael vila madalena SITE: página com o texto 

2016 

Entrevista com a 
curadora Sofía 
Machain – 
Cineclube397 

   vila madalena SITE: página com o texto 

2016 
Praça da República: 
Pintura boa ou pintura 
ruim? 

Rodrigo Andrade e Thais 
Rivitti 

  vila madalena SITE: página com release 

2016 
Ateliê397 2010-2015 – 
O único que vai até o 
chão 

   vila madalena 

INSTAGRAM: 4 posts (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 23 
fotos 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .AI; 2 
arquivos .EPS; 14 arquivos 
.JPEG; 432 arquivos .JPG; 1 
arquivos .PNG; 1 arquivo; 1 
arquivo .TIF; 1 arquivo .INDD; 8 
pastas com fotos variadas 

2016 Clínica Geral 

Thais Rivitti, Carlos 
Eduardo Riccioppo, 
Jaime Lauriano e 
Raphael Escobar 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo dos 
participantes 
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INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
HD EXTERNO: 2 arquivos .JPG 

2016 estado 
Gustavo Torrezan – 
curadoria de Yudi Rafael 

  vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português em inglês e 13 
fotos 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 11 
fotos 
 
HD EXTERNO: 24 arquivos 
.JPG 

2016 estado 
Gustavo Torrezan, Yudi 
Rafael 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2016 
Ateliê (muito) aberto + 
Ruído 397 

Aline Motta – André 
Damião – Clarice Cunha 
– Fernanda Chieco – 
Gabriel Francisco Lemos 
– Thomas Roher – 
Pontogor 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 16 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 24 
fotos 
 
HD EXTERNO: 245 arquivos 
.JPG 

2016 
Cineclube397: James 
Richards 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 9 fotos 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 2 encartes 
(15 x 20 cm com programação e 
texto crítico) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 14 
fotos 
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HD EXTERNO: 39 arquivos 
.JPG 

2016 
Cineclube397: James 
Benning 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 3 fotos 
 
INSTAGRAM: 10 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer com 
texto crítico e programação (11 
x 15 cm), 1 flyer A4 com foto e 
texto crítico 
 
HD EXTERNO: 23 arquivos 
.JPG 

2016 
Encerramento: 
Estamos 
(muito)abertos 

Janaina Barros, Wagner 
Leite Viana, Aryani 
Marciano, André Damião, 
Clarice Cunha, Fernanda 
Chieco 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 35 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 95 
fotos 
 
HD EXTERNO: 392 arquivos 
.JPG 

2016 Pino    vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo em português e inglês 
 
INSTAGRAM: 7 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 12 
fotos 

2016 Livro Metadados Ateliê Aberto   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2016 Erotx Aurore Zachayus   vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo em português e inglês 
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e 8 fotos 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 2 folhas A4 
dobradas ao meio com texto 
crítico e foto 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 16 
fotos 
 
HD EXTERNO: 17 arquivos 
.JPG 

2016 Encerramento: Pino    vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo 

2016 
Cineclube397: Teen 
Angst 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com release, 
programação e 5 fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto) 
 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
HD EXTERNO: 17 arquivos 
.JPG 

2016 
Sessão Corredor + 
Extras | Pixel Carne 

Krefer   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês, currículo 
e 7 fotos 
 
INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto (8 
páginas, 15 x 20 cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 18 
fotos 
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HD EXTERNO: 19 arquivos 
.JPG 

2016 Colônia de férias #5  
Carlos Eduardo 
Riccioppo 

 vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e programação 
 
INSTAGRAM: 9 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 12 
fotos 
 
HD EXTERNO: 77 arquivos 
.JPG 

2016 Cineclube397: Infantil Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 5 
fotos 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 encarte 
(15 x 20 cm com programação e 
texto crítico) 
 
HD EXTERNO: 12 arquivos 
.JPG 

2016 Encerramento Erotx    vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2016 
Cineclube397: Girls 
sleepover 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, currículo dos 
participantes e 5 fotos 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
HD EXTERNO: 5 arquivos .JPG 

2016 Clínica Geral 
Thais Rivitti, Carlos 
Eduardo Riccioppo, 

  vila madalena 
SITE: página com texto 
descritivo e currículo dos 



359 
 

Jaime Lauriano e 
Raphael Escobar 

participantes 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2016 Múltiplos397 
Debora Bolsoni, Antônio 
Ewbank, Chico Togni e 
Edu Marin 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, currículo dos 
participantes, 2 fotos e ficha 
técnica das obras 
 
INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 

2016 Corredor397: Covil Leonardo Stroka   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês e 12 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 folha A4 
dobrada ao meio com foto e 
texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 18 
fotos 
 
HD EXTERNO: 63 arquivos 
.JPG 

2016 

Sessão corredor + 
Extras: Coisas de 
viado! Coisas de 
bichinha! 

Yann Beauvais   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês, currículo 
dos participantes e 4 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto A4 
com texto crítico em português e 
inglês 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 94 
fotos (em conjunto com Sessão 
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corredor + Extras: 
TransAmaZônica) 
 
HD EXTERNO: 4 arquivos .JPG 

2016 
Sessão corredor + 
Extras: 
TransAmaZônica 

Adler Murada   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês, currículo 
dos participantes e 18 fotos 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto A4 
com texto crítico em português e 
inglês 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 94 
fotos (em conjunto com Sessão 
corredor + Extras: Coisas de 
Viado! Coisas de bichinha!) 
 
HD EXTERNO: 117 arquivos 
.JPG 

2016 Circulando Kauê Garcia, Ana Grama   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês e 15 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 folha A4 
dobrada ao meio com foto e 
texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 15 
fotos 
 
HD EXTERNO: 16 arquivos 
.JPG 

2016 
Sessão corredor: Não 
vamos obedecer 

curadoria Daniel Lima   vila madalena 

SITE: página com texto crítico 
em português e inglês e 8 fotos 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 27 
fotos 
 
HD EXTERNO: 28 arquivos 
.JPG 
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MATERIAL FÍSICO: 2 cartazes 
(45 x 65 cm) 

2016 
Cineclube397: Mulher 
imagem 

Sofía Machain Soria   vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e programação 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 encarte 
(15 x 20 cm com programação e 
texto crítico) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 11 
fotos 
 
HD EXTERNO: 11 arquivos 
.JPG 

2016 
Estamos muito abertos 
news 

Alexandre Furcolin Filho, 
Milena Edelstein, Noara 
Quintana e Victor Leguy 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 7 fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
vídeo) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 jornal (16 
páginas, 27 x 40 cm) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 24 
fotos 
 
HD EXTERNO: 70 arquivos 
.JPG 

2016 Surpraise #8 

Bernardo Ramalho, 
Bettina Vaz, Bruno 
Baptistelli, Carla Chaim, 
Cecilia Walton, Chico 
Santos, Clarice Cunha, 
Daniel Nogueira de Lima, 
Diego Castro, Ding 
Musa, Edu Marin, Erica 
Ferrari, Flávia Junqueira, 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 15 posts (peça de 
divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 27 
fotos 
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Flora Leite, Frederico 
Filippi, Geórgia 
Kyriakakis, Gustavo 
Torrezan, Iara Freiberg, 
Isis Gasparíni, Jaime 
Lauriano, Janaína 
Wagner, João Laureiro, 
Karlla Girotto, Kika 
Nicolela, Mano Penalva, 
Marcelo Amorim, Marcia 
Xavier, Marco Maria 
Zanin, Mirella Marino, 
Nazareno, Nicolás 
Robbio, Nino Cais, Nuno 
Ramos, Pedro Gallego, 
Pino, Raphael Escobar, 
Raquel Stolf, Renata de 
Bonis, Rochelle Costi, 
Rodrigo Andrade, 
Rodrigo Sassi, Rubens 
Mano, Sergio Pinzon, 
Sergio Sister, Shirley 
Paes Leme, Sidney 
Amaral, Teresa Viana, 
Victor Leguy, Yuli 
Yamagata 

HD EXTERNO: 27 arquivos 
.JPG 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 13 min. 17 
s.; 1 vídeo 2 min. 06 s.; 1 vídeo 
39 s.; 1 vídeo 38 s.; 
 
VIMEO: 1 vídeo 13 min. 17 s.; 1 
vídeo 2 min. 06 s.; 1 vídeo 38 s. 

2016 
Gran finale: Clínica 
Geral 

   vila madalena 

SITE: página com texto 
curatorial 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 19 
fotos 
 
HD EXTERNO: 22 arquivos 
.JPG 

2016 
Colônia de férias #5: 
Ponto cego 

Anna Leite, Leandro 
Muniz, Talita Hoffman, 
Ricardo Vila, Wagné 
Carvalho, Yuli Yamagata, 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo e 18 fotos 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
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Bruno Brito, Rodrigo 
Arruda, Isabella Finholdt, 
Manu 

peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 20 
fotos 

2016 
A formação de valor 
nas artes visuais 

Organização: Tatiana 
Ferraz e Thais Rivitti – 
Convidados: Elisio 
Yamada, Pedro Barbosa, 
Rubens Mano, Ana 
Leticia Fialho, Ilana 
Goldstein, Vera Pallamin, 
Vinicius Spricigo, Taisa 
Palhares, Julie Belfer, 
Mariana Lorenzi, Renata 
Castro e Silva, Celso 
Fioravante, Regina 
Pinho, Tadeu Chiarelli, 
Fabio Cypriano 

  vila madalena 

SITE: página com texto 
descritivo, programação, 
currículo dos participantes e 10 
fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto) 
 
MATERIAL FÍSICO: 1 livreto (4 
páginas, 15 x 20 cm) 
 
HD EXTERNO: 41 arquivos .jpg 
e 9 arquivos .MOV 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 h. 08 min. 
53 s.; 1 vídeo 2 h. 26 min. 38 s.; 
1 vídeo 1 h. 55 min. 29 s.; 1 
vídeo 2 h. 27 min. 44 s.; 1 vídeo 
2 h. 37 min. 06 s. 

2016 
Estamos (muito) 
abertos 

Pedro Gallego, Aline 
Motta, André Damião, 
Clarice Cunha e 
Fernanda Chieco 

  vila madalena INSTAGRAM: 15 posts (foto) 

2016 
Estamos (muito) 
abertos – 2º ciclo 

Jaime Lauriano, Raphael 
Escobar, Alexandre 
Furcolin, Milena 
Edelstein, Noara 
Quintana e Victor Leguy 

  vila madalena 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 Get2gether Alessandro Facente   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo em 
português e inglês 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 Clínica Geral 
Isabella Rjeille, Jaime 
Lauriano e Raphael 
Escobar 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo dos participantes 
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INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 
Tridimensional: 
objetos no mundo 

Chico Togni e Renata 
Pedrosa 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo dos participantes 
 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 
 
HD EXTERNO: 10 arquivos 
.JPG 

2017 Aberto para visitação    galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
O Episódio São Paulo 
– The GAM#6 
[curaticism] 

Curadoria de Alessandro 
Facente Artistas: Renata 
de Bonis, Flora Leite, 
Maura Grimaldi, Beto 
Shwafaty, Daniel de 
Paula, Curadora 
convidada: Thais Rivitti 

  galpão 

SITE: página com texto crítico e 
currículo em português e inglês 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 10 
fotos 
 
HD EXTERNO: 9 arquivos .JPG; 
4 arquivos .MOV 

2017 

A academia vai ao 
Ateliê: A imagem em 
Descartes, Kant, 
Bergson e Baudrillard 

Franklin Leopoldo e Silva   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
Escrição: da escrita-
leitura à obra-texto 

Fabio Morais e Leonardo 
Araujo 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2017 

Forma, processo e 
prática política – 
Experiências críticas e 
alternativas na 
arquitetura brasileira 

Curadoria Ícaro Villaça   galpão 

SITE: página com texto crítico, 
release e currículo 
 
INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 
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MATERIAL FÍSICO: 1 flyer A4 
com foto e texto crítico 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 48 
fotos 

2017 

A academia vai ao 
Ateliê: O Projeto 
Moderno Brasileiro em 
Questão 

Anderson Gonçalves da 
Silva 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
A academia vai ao 
Ateliê: O moderno nas 
artes e na fotografia 

Heloisa Espada   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 

A academia vai ao 
Ateliê: O projeto 
moderno na 
arquitetura brasileira 

Rodrigo Queiroz   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 

A academia vai ao 
Ateliê: Arte e vida: do 
moderno ao 
contemporâneo 

Ricardo Fabbrini   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 

2017 A role play Roberto Winter   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 
À noite, o mundo se 
divide em dois 

Jaime Lauriano e 
Raphael Escobar 

  galpão 

SITE: página com texto 
curatorial em português e inglês, 
release e currículo 
 
INSTAGRAM: 12 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
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FACEBOOK: 1 álbum com 31 
fotos 

2017 Férias397    galpão 
SITE: página com texto 
descritivo e programação 

2017 
Gentrificação, 
especulação 
imobiliária e arte 

Guilherme Boulos, 
Raphael Escobar e Thais 
Rivitti 

  galpão 

SITE: página com release 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 h. 11 min. 
10 s. 

2017 
Pensando a cultura 
popular hoje 

Yuri Firmeza e Rafael 
Vogt 

  galpão 

FACEBOOK: 1 álbum com 10 
fotos 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 h. 57 min. 
44 s. 

2017 Palimpsesto Yuri Firmeza   galpão 

SITE: página com texto 
curatorial em português e inglês 
e release 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgaçã) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 6 
fotos 

2017 
Escola da Floresta: 
Nuestro norte es el sur 

Fabio Tremonte   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2017 Conversa aberta 
Escola da Floresta, 
Intervalo escola e sub-
escuela 

  galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
O contemporâneo na 
história da arte 

Carlos Eduardo 
Riccioppo 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 
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2017 
Territorialidades livres 
– Chão SLZ 

Samantah Moreira e 
Rodrigo Campuzano 

  galpão 

INSTAGRAM: 3 posts (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 8 
fotos 

2017 Clínica Geral 
Isabella Rjeille, Jaime 
Lauriano e Raphael 
Escobar 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 
Acompanhamento de 
produção em arte 
contemporânea 

João Loureiro   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
Acompanhamento de 
pintura 

Rodrigo Bivar   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 Oficina de montagem Pablo Vieira   galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 
Workshop de projetos 
em artes visuais 

Ananda Carvalho   galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2017 
Sketchup para 
iniciantes 

Clarice Cunha   galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2017 Crowdfunding397    galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e 2 fotos 
 
INSTAGRAM: 42 posts (foto, 
vídeo e peça de divulgação) 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 4 min. 14 s. 
 
VIMEO: 1 vídeo 4 min. 14 s.; 1 
vídeo 4 min. 31 s. 

2017 Almoço de domingo    galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
vídeo) 
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FACEBOOK: 1 álbum com 48 
fotos 

2017 
Antropologia da arte: 
estéticas, identidades 
e memórias 

Rita Alves   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 
Identidade Nacional, 
Cultura e Dominação 

Jaime Lauriano, Raphael 
Escobar e Thais Rivitti 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 h. 23 min. 
44 s. 

2017 
Cultura, Identidade 
Nacional e Dominação 

   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo em português e inglês 
 
ISSU: 1 arquivo disponível 

2017 
Treasures from the 
Wreck of the 
Unbelievable 

Thais Rivitti   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2017 A pureza é um mito 
Paola Berenstein 
Jacques, mediação de 
José Lira 

  galpão 

INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 16 
fotos 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 2 h. 26 min. 
04 s. 

2017 
Arquitetura Radical X 
Arquitetura como 
prática política 

Com Diego Mauro e 
Ícaro Vilaça, mediação 
de Raphael Escobar 

  galpão 

INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 6 
fotos 
 
YOUTUBE: 1 vídeo 1 h. 56 min. 
08 s. 
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2018 
Cruzeiro do Sul 
27.04.18 

  Thais Rivitti galpão SITE: página com o texto 

2018 
Carta Aberta – Thais 
Rivitti 

  Thais Rivitti galpão SITE: página com o texto 

2018 
Carta Aberta – Nova 
Gestão Ateliê397 

  
Carollina Lauriano, 
Tania Rivitti e 
Alessandra Carrijo 

galpão SITE: página com o texto 

2018 Imaginar sin imágenes    galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2018 
Quem não sabe 
desenhar? 

Flora Leite   galpão 
SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 

2018 Trela #1: Lobisomen Janaina Wagner   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2018 Antes como era 
Antônio Ewbank, Chico 
Togni e Edu Marin 

  galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2018 
Acompanhamento de 
pintura 

Rodrigo Bivar   galpão 
SITE: página com texto 
descritivo 

2018 Clínica Geral 
Raphael Escobar e 
Carlos Eduardo 
Riccioppo 

  galpão 
SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 

2018 

Mulheres não 
precisam estar nuas 
para entrarem nos 
museus 

Thais Rivitti   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2018 Trela #2: Flora Rebolo Flora Rebollo   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (foto) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 8 
fotos 

2018 
Trela #3: Denise Alves-
Rodrigues 

Denise Alves Rodrigues   galpão 
SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
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INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2018 Cruzeiro do sul Flora Leite   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e texto curatorial 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 
 
HD EXTERNO: 145 arquivos 
.JPG; 2 arquivos PDF 

2018 Que barra! 
Curadoria: Carollina 
Lauriano, Flora Leite e 
Thais Rivitti 

  galpão 

SITE: página com release 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 54 
fotos 
 
HD EXTERNO: 342 arquivos 
.JPG 

2018 O boletim da juventude Daniel Jablonski   galpão 
HD EXTERNO: 14 arquivos 
.MOV 

2018 Sketchup básico Clarice Cunha   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e programação 
 
INSTAGRAM: 2 posts (vídeo e 
peça de divulgação) 

2018 Filosofia Daniela Picchiai   galpão 
INSTAGRAM: 2 post (vídeo e 
peça de divulgação) 

2018 Vozes Agudas    galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 9 posts (foto e 
peça de divulgação) 
 
FACEBOOK: 1 álbum com 27 
fotos 

2018 Clínica Geral 
Carlos Eduardo 
Riccioppo e Raphael 
Escobar 

  galpão 
SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
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INSTAGRAM: 1 post (vídeo) 

2018 Escrita criativa Carol Rodrigues   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (vídeo e 
peça de divulgação) 

2018 
Encontro para 
imaginação e escuta 

Fábio Tremonte e 
Claudia Holanda 

  galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2018 Mulheres em rede FliArt UK   galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2018 
Experiências poéticas 
contemporâneas 

Angélica Freitas   galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2018 
Visita guiada à 33ª 
Bienal de São Paulo 

Carollina Lauriano, Tania 
Rivitti e Thais Rivitti 

  galpão 
INSTAGRAM: 4 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2018 Sorte ou revés 

Ananda Trezena, Antonio 
Gama, Cassio Raabe, 
Elaine Galdino, Diego 
Guillen, Felipe Mei, Jade 
Aiello e Paola Ribeiro 

  galpão 
INSTAGRAM: 6 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2018 Astrologia e arte Marcelo Rafael   galpão INSTAGRAM: 2 posts (foto) 

2018 Múltiplos397 
Edu Marin, Jaime 
Lauriano, Raphael 
Escobar e Sergio Pinzón 

  galpão INSTAGRAM: 10 posts (foto) 

2019 
Mulheres no mundo da 
arte: conquistas e 
desafios 

Cristiana Tejo, Giulia 
Lamoni e Margarida Brito 
Alves 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
Vale tudo? conversas 
sobre Brumadinho 

Pietra Cepero Rua 
Perez, Lucas Bambozzi e 
Renan Nuernberger 

  galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Escrita de invenção I Carol Rodrigues   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 4 posts (foto e 
peça de divulgação) 
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2019 
Um teto ou chão todo 
nosso 

Talita Trizoli   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Clínica Geral 
Raphael Escobar e Thais 
Rivitti 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 

Falas e trocas com a 
literatura 
contemporânea: Igiaba 
Scego 

Francesca Criceli   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 

Pesquisar mulheres na 
arte em meio à 
primavera feminista: 
um relato 

Daniela Kern   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Fabiana Faleiros Fabiana Faleiros   galpão  

2019 Virginia de Medeiros Virginia de Medeiros   galpão  

2019 Ana Teixeira Ana Teixeira   galpão  

2019 Isabela Rjeille Isabela Rjeille   galpão  

2019 Kiki Mazzucchelli Kiki Mazzucchelli   galpão  

2019 Juliana Gontijo Juliana Gontijo   galpão  

2020 Marina Viana Marina Viana   galpão  

2020 Juliana Godoy Juliana Godoy   galpão  

2020 Aline Motta Aline Motta   galpão  

2020 Renata De Bonis Renata De Bonis   galpão  

2020 Juliana Crispe Juliana Crispe   galpão  

2019 Céus cruzados Sol Casal   galpão 
SITE: página com release 
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INSTAGRAM: 11 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
Laboratório Céus 
cruzados 

Sol Casal e Priscilla 
Zanini 

  galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 

Falas e trocas com a 
literatura 
contemporânea: Aline 
Bei 

Aline Bei e Michelle 
Henriques 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Tarde de poesia e mito Ismar Tireli Neto   galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 
Violência e 
masculinidade: o 
massacre de Suzano 

Isabela Venturoza, 
Leonardo Foletto e 
Marcelo Amorim 

  galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 
O oposto 
complementar do 
infinito 

Guilherme Cunha   galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
Um teto ou chão quase 
nosso 

Curadoria Talita Trizoli   galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 

Falas e trocas com a 
literatura 
contemporânea: 
Gabriela Aguerre 

Gabriela Aguerre e Julia 
Bac 

  galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Abraço coletivo curadoria Paula Borghi   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo 
 
INSTAGRAM: 14 posts (peça de 
divulgação) 

2019 
Bamba: encontro de 
zines 

   galpão 
INSTAGRAM: 7 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Treta 

Antonio Gama, Bruno 
Baietto, Marta Masiero, 
Pedro Ermel, Ananda 
Trezena, Beatriz 
Guimarães, Yan Copelli, 
Elaine Galdino, Mariana 
Lachner e Paola Ribeiro 

  galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2019 Temos Vagas!    galpão 
SITE: página com texto 
descritivo, edital e formulário 
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INSTAGRAM: 18 posts (peça de 
divulgação) 

2019 

Lady incentivo 
sex2018 – um disco 
sobre amor, tese e 
dinheiro 

Fabiana Faleiros   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Clínica Geral 
Carollina Lauriano e 
Raphael Escobar 

  galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Escrita de invenção II Carol Rodrigues   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
Vozes agudas 
conversam 

Ana Teixeira   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Escritos no Galpão397   
Gabriel Paulino e 
Luciana Den Julio 

galpão 

SITE: 8 páginas com texto 
literário e currículo do autor 
 
INSTAGRAM: 11 posts (peça de 
divulgação) 

2019 Estamos muito abertos    galpão 
INSTAGRAM: 7 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
Vozes Agudas: nosso 
corpo, nossa voz 

Ana Teixeira, Fabiana 
Faleiros e Virginia de 
Medeiros 

  galpão 

SITE: página com texto crítico e 
3 fotos 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 
Vozes agudas 
conversam 

Isabella Rjeille   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo e currículo 
 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Aula pública I Carol Tonetti   galpão 
SITE: página com texto crítico e 
3 fotos 
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INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Aula pública II Nino Cais   galpão 

SITE: página com texto crítico e 
4 fotos 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 
A menina mais feia da 
turma 

curadoria Juliana 
Bernardino 

  galpão 
INSTAGRAM: 5 posts (peça de 
divulgação) 

2019 O vazio do cheio Julia Milward   galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2019 Só hoje bar e lanches    galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2019 Seminário da fofoca Fabiana Faleiros   galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 
Arte no campo – a 
permanência do 
provisório 

   galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2019 Festa Crush    galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2019 Michê    galpão 
INSTAGRAM: 6 posts (peça de 
divulgação) 

2020 Temos Vagas! 2    galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, edital e formulário 
 
INSTAGRAM: 20 posts (peça de 
divulgação) 

2020 
Monte seu projeto: 
portfólio para editais 

   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 4 posts (peça de 
divulgação) 

2020 

Escrita não criativa e 
outras ideias não 
criativas de Kenneth 
Goldsmith 

   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (peça de 
divulgação) 
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2020 
Autoescola de vídeo: 
aprenda a dirigir e 
finalizar seus projetos 

   galpão 

SITE: página com texto 
descritivo, programação e 
currículo 
 
INSTAGRAM: 5 posts (peça de 
divulgação) 

2020 
Primeira aula aberta da 
residência Temos 
Vagas! 2 

Guilherme Wisnik   galpão 

SITE: não consta 
 
INSTAGRAM: 2 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2020 Clínica Geral 
Carollina Lauriano, 
Raphael Escobar e Thais 
Rivitti 

  galpão 
INSTAGRAM: 2 posts (peça de 
divulgação) 

2020 
A cidade que eu 
caminho só existe em 
sonho 

Clara Benfatti   galpão 
INSTAGRAM: 3 posts (foto e 
peça de divulgação) 

2020 Lab Extremidades    galpão 
INSTAGRAM: 1 post (peça de 
divulgação) 

2020 

Cineclube397: 
Mulheres de 
vanguarda – Cinema e 
performance na 
vanguarda 
estadunidense 

Ivan Amaral   galpão 

SITE: uma página com 
descritivo e informações sobre 
cada encontro 
 
INSTAGRAM: 3 posts (peça de 
divulgação) 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

Thais Rivitti   galpão sem documentação 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

Germano   galpão sem documentação 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

Flora Leite   galpão sem documentação 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

José Bento Ferreira   galpão sem documentação 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

Jaime Laurino   galpão sem documentação 

2020 
Residência Temos 
Vagas: conversas 

Marcelo Amorim   galpão sem documentação 

2020 Proteja o Ateliê397    galpão 
 
INSTAGRAM: 15 posts (peça de 
divulgação) 

2020 
Finalização Temos 
Vagas! 2 

Carlos Medina, Érica 
Magalhães, Gabriel 

  galpão 
SITE: 10 páginas com fotos dos 
trabalhos dos artistas residentes 
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Pessoto, Gabriela 
Monteiro, Gustavo 
Torres, Heloisa Hariadne, 
Isabella Lescure, Luiza 
Branco, Mariana 
Rodrigues, Martina 
Krapp, Nicole Kouts, 
Renata Egreja 

 
Passagem e 
permanência 

Andrea Cavagnaro, 
Bruna Costa e José 
Bernnô, Dália Rosenthal 
e Alexandre Tripiciano, 
Edu Marin e Daniel 
Trench, Fabiana 
Queirolo, Rafael Campos 
Rocha, Tatiana Ferraz , 
Wagner Malta Tavares 

   
YOUTUBE: 1 vídeo 58 min. 21 
s. 

 Sobre o Ateliê     YOUTUBE: 1 vídeo 4 min. 31 s. 



378 
 

Anexo 10 – Levantamento de arquivos de espaços independentes 

 

ESPAÇO BIO PAÍS ARQUIVO 

LUGAR A 
DUDAS 

Lugar a dudas é um espaço independente sem fins lucrativos. Seu objetivo é 
promover e difundir a criação artística contemporânea através de um 
processo articulado de investigação, produção e confronto aberto.  
 
É um laboratório para fomentar o conhecimento da arte contemporânea, 
facilitar o desenvolvimento do processo criativo e provocar a comunidade a 
interagir por meio de práticas artísticas.  
 
Como o próprio nome sugere “lugar para dúvidas”, é um espaço para pensar 
e refletir sobre as práticas artísticas e as complexidades que vivemos em 
nosso contexto. 

Colômbia 
(Cali) 

-- centro de documentação de arte 
contemporânea; 
-- uma página para cada exposição, com 
foto, texto e vídeo separadas por 
espaços/projetos; 

THE 
KITCHEN 

The Kitchen é um dos mais antigos espaços sem fins lucrativos da cidade de 
Nova York, mostrando um trabalho inovador de artistas emergentes e 
estabelecidos em todas as disciplinas. Nossos programas abrangem desde 
dança, música, performance e teatro, até vídeo, cinema e arte, além de 
eventos literários, palestras de artistas e séries de palestras. Desde a sua 
criação, The Kitchen tem sido uma força poderosa na formação da 
paisagem cultural deste país e ajudou a lançar as carreiras de muitos 
artistas que passaram a ter destaque mundial. 

EUA 
(Nova York) 

-- página específica dedicada ao arquivo 
da instituição;;; 
-- arquivo separado por décadas e 
também por linguagens (dança; 
exposições; filme/vídeo; música; 
performance; literatura...); 
-- página de cada evento com imagem e 
texto; 
-- na página inicial, há uma linha do 
tempo interativa; 

MAPA – 
MEMÓRIA 
PAÇO DAS 
ARTES 

MaPa: Memória Paço das Artes é uma plataforma digital de arte 
contemporânea, que reúne todos os artistas, críticos, curadores e membros 
do júri que passaram pela Temporada de Projetos* desde sua criação em 
1996. 
 
A plataforma, composta por imagens, textos, vídeos e entrevistas – 
especialmente desenvolvidas, desde 2014, para este projeto – foi pensada 
para ser um dispositivo não somente de pesquisa, mas de memória de 
parcela significativa da jovem arte contemporânea brasileira.” 

Brasil 
(São Paulo) 

-- banco de dados; 
-- permite a busca por cinco campos 
diferentes e também por ordem 
cronológica;; 

ARTISTS 
SPACE 

Nosso nome "Artists Space" destila nossa missão em sua forma mais 
essencial, com um ilimitado que se provou extremamente gerador. Nosso 
logotipo inicial era simplesmente um quadrado em branco com um grande 
"A" estampado, um diagrama que é ao mesmo tempo simples e 
infinitamente complexo. Quais artistas? Que espaço? Qual público? Nossas 
apostas culturais são particularmente voláteis neste momento, e como essas 

EUA 
(Nova York) 

-- página específica para o arquivo; 
-- arquivo organizado por décadas; 
-- cada evento tem uma página com 
informações específicas, como imagens, 
textos, links que saíram na imprensa e 
agradecimentos; 
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perguntas são estruturadas e respondidas é uma responsabilidade 
importante e pela qual a Artists Space se comprometeu inabalavelmente ao 
longo de seus 47 anos de história. 

REAL ART 
WAYS 

Real Art Ways é uma organização artística multidisciplinar alternativa que 
apresenta e apóia artistas contemporâneos e seus trabalhos, facilita a 
criação de novos trabalhos e envolve, cria e desenvolve criativamente o 
público e as comunidades.  
 
Real Art Ways é uma organização sem fins lucrativos 501 (c) 3 que depende 
do apoio de nossos membros e da comunidade para continuar cumprindo 
nossa missão de exposições e programação inovadoras. 

EUA 
(Connecticut) 

-- arquivo em uma página de Tumblr; 
-- uma lista com todos os eventos sem 
separação; 
-- cada evento passado tem uma página 
com textos e imagens; 

FRANKLIN 
FURNACE 

A missão de Franklin Furnace é apresentar, preservar, interpretar, 
proselitizar e advogar em nome da arte de vanguarda, especialmente formas 
que podem ser vulneráveis devido a negligência institucional, viés cultural, 
sua natureza efêmera ou conteúdo politicamente impopular. A Franklin 
Furnace dedica-se a servir artistas, fornecendo locais físicos e virtuais para 
a apresentação de arte baseada no tempo, incluindo, entre outros, livros e 
periódicos de artistas, arte de instalação, arte performática e formas de arte 
vanguardistas contemporâneas e imprevistas; e realizar outras atividades 
relacionadas a esses fins. A Franklin Furnace está comprometida em servir 
artistas emergentes; assumir uma postura pedagógica agressiva em relação 
ao valor da arte de vanguarda para a vida; e fomentar o zelo dos artistas em 
transmitir ideias. 

EUA 
(Nova York) 

-- Este banco de dados contém 
informações fundamentais sobre cada 
obra de arte performática, instalação 
temporária, exposição ou evento de 
benefício já apresentado ou financiado 
por Franklin Furnace. O Arquivo de 
Eventos é um serviço gratuito que 
fornece acesso eletrônico ao que agora 
são artefatos raros de obras singulares 
de expressão social, política e cultural; 
-- banco de dados que você pode 
procurar por palavra-chave, período, 
título, criador e press-release; 
-- cada evento tem uma entrada nesse 
banco de dados (estilo file maker) e 
apresenta texto, imagens, releases, site 
do artista, data e descrição; 

ATELIÊ 
ABERTO 

Fundado em 1997, em Campinas (São Paulo), o Ateliê Aberto é um 
organismo que investiga, idealiza e fomenta novos processos de gestão e 
criação em cultura contemporânea. Este laboratório permanente de 
processos colaborativos e de convívio é estruturado em três frentes 
coexistentes que se relacionam entre si: espaço cultural, criação de projetos 
e prestação de serviços. 

Brasil 
(Campinas) 

-- é possível pesquisar por 22 TAGs 
predeterminadas ou por 8 categorias; 
-- há uma página específica dentro do 
site destinada ao arquivo; 
-- também é possível navegar por ano; 
-- o layout é uma espécie de calendário, 
mas não funciona muito bem; 

KW 
INSTITUTE 
FOR 
CONTEMPO
RARY ART  

KW Institute for Contemporary Art visa abordar as questões centrais de 
nossos tempos através da produção, exibição e disseminação da arte 
contemporânea. Desde a sua criação, há mais de 25 anos, a KW se 
estabeleceu, não apenas como uma instituição, mas também como um 
espaço dinâmico e animado para práticas progressistas na cena artística de 
Berlim, bem como em um contexto internacional. Por meio de exposições e 

Alemanha 
(Berlim) 

-- página específica para o arquivo; 
-- separado por ano; 
-- cada ano tem uma lista das exposições 
e cada evento apresenta uma foto e 
texto; 
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diversos formatos de eventos, a KW se alinhou às tendências atuais do 
discurso nacional e internacional da arte e da cultura e as desenvolveu 
ativamente em nível colaborativo com artistas, instituições e por meio de 
obras encomendadas. Como uma instituição de arte contemporânea sem 
coleção própria, a equipe da KW mantém um alto grau de flexibilidade na 
criação de seus programas e no direcionamento ao seu público. 

AUTOCENT
ER 

A AUTOCENTER foi fundada em 2001 pelos artistas Maik Schierloh e Joep 
van Liefland em uma oficina de automóveis como um espaço sem fins 
lucrativos para a arte além das hierarquias do mercado de arte. 

Alemanha 
(Berlim) 

-- o arquivo fica na aba de exposições; 
-- são três categorias: programas; 
artistas; convites; 
-- todos os programas estão colocados 
em uma lista separados por data; 

INSITU 

O coletivo insitu organiza exposições imersivas de arte contemporânea que 
trazem visitantes ao mundo de um tópico, seja uma lua de mel, um futuro 
repositório de resíduos nucleares ou um personagem fictício. Através da 
cenografia teatral e da envolvente narrativa visual, o coletivo insitu está 
interessado em experimentar com formatos curatoriais – Como narrativas 
podem ser contadas e se desdobrar através do espaço? Como o design da 
exposição, as obras de arte e a arquitetura podem trabalhar juntos para 
expressar um assunto em particular? Como as idéias podem ser 
transmitidas como experiências intuitivas e visuais ou sensoriais? 

Alemanha 
(Berlim) 

-- arquivo sem página específica; 
-- fica na aba de exposições; 
-- os eventos passados estão em uma 
lista corrida, organizada em ordem 
cronológica, sem mecanismo de busca; 

EL KELLER 

O Keller, oficina de arte urbana, começou a operar em março de 2010, 
nasceu como uma proposta para um espaço no qual todas as formas de arte 
urbana se reúnem, seu nome se traduz como porão em alemão, uma 
espécie de homenagem à cena underground De Berlim, onde se pode dizer, 
começa o espírito criativo urbano que caracteriza a oficina, bem como a 
maneira de abordar oficinas abertas, autogestão e troca de técnicas. 
Gerenciamos intervenções nas paredes de Tabacalera. 

Espanha 
(Madri) 

-- site feito em Wordpress; 
-- aba específica para arquivo; 
-- apenas fotos, sem descrição; 

LA 
NEOMUDÉJ
AR 

O C.A.V La Neomudéjar é um Centro de Artes, experimentação e 
criatividade comprometido em resgatar espaços não utilizados para 
gerenciá-los com usos culturais de qualidade. Ele abre suas portas como um 
centro de resistência autogerido, livre e artístico em julho de 2013. Seu 
compromisso de dar voz à New Media Arts e aos criadores de vanguarda 
concentra-se em promover disciplinas como Arte Urbana, Arte em Vídeo, 
Performance, Parkour, Arte Sonora e aproximá-los do público em geral com 
uma constante de didática diferencial. 

Espanha 
(Madri) 

-- Coleção de material gerado pelo 
próprio Museu desde a sua criação em 
2012. Este arquivo é composto por vários 
materiais, Catálogos, Jornais, folhetos e 
material audiovisual, sons das atividades 
programadas e exposições 
desenvolvidas no Museu desde a sua 
abertura em 2013. 
Dentro do arquivo audiovisual, existe 
uma forma de documentação ou registro 
da programação das performances (arte 
de ação) que foram desenvolvidas no 
Museu, processos de criação de Muros 
de arte de rua, além de entrevistas com 
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diferentes artistas que passaram pelo 
Museu, expondo suas obras ou 
personalidades do mundo da cultura, 
curadores, teóricos, artistas etc; 
-- O Centro de Documentação e 
Pesquisa de Arte em Vídeo do CIDV é 
um arquivo ao vivo localizado em La 
Neomudéjar e permite que 
pesquisadores, artistas, curadores e o 
público em geral se aproximem das 
produções em vídeo; 
-- tudo para ser consultado 
presencialmente; 

GACHI 
PRIETO 

Gachi Prieto é uma plataforma para produção, pesquisa e reflexão no 
campo da arte contemporânea latino-americana.  
 
De Buenos Aires, ele trabalha com o total compromisso de promover 
projetos e artistas que fazem parte desse complexo sistema, buscando 
constantemente novos significados e concentrando seu trabalho na 
experimentação e no respeito aos processos criativos. 

Argentina 
(Buenos Aires) 

-- não há uma parte dedicada ao arquivo; 
– temos acesso às exposições anteriores 
por uma grade com todas as mostras 
(não há mecanismo de busca e nem 
separação por categorias básicas); 

LA IRA DE 
DIOS 

La Ira de Dios é um projeto independente e não comercial em Buenos Aires. 
O LID facilita o intercâmbio artístico e desenvolve a prática da arte 
contemporânea por meio de residências, colaborações com outras 
instituições e programas públicos. Seu principal objetivo é possibilitar um 
espaço para experimentação, reflexão e intercâmbio entre artistas e 
pesquisadores nacionais e internacionais. Também aspira a criar 
oportunidades para o cenário local através da associação com instituições 
internacionais.  
 
A LID foi fundada em 2010 como um espaço de galeria para artistas 
emergentes e um programa de seminários. Em 2014, o projeto foi 
transferido para um armazém industrial em busca de um perfil mais 
experimental. Como parte desse processo, começaram os programas 
internacionais de residência. 

Argentina 
(Buenos Aires) 

-- arquivo não está organizado em uma 
página específica; 
-- as exposições passadas não estão 
separadas por categorias; 

CENTRO DE 
INVESTIGA
CIONES 
ARTÍSTICA
S 

O Centro de Pesquisa Artística é um ponto de cruzamento entre artistas e 
pensadores de diferentes partes do mundo, principalmente da América 
Latina.  
 
Desde agosto de 2009, um extenso programa de cursos, oficinas, 
seminários, apresentações e conferências é realizado por artistas e 
pesquisadores sobre questões teóricas, históricas e poéticas. Todo ano, 

Argentina 
(Buenos Aires) 

-- página específica para o arquivo 
organizada por ano; 
-- em cada ano, aparece uma lista com 
as atividades e, dentro de cada evento, 
foto, texto e outras informações (como 
pdfs); 
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bolsas de treinamento são concedidas a artistas selecionados por um júri 
local e internacional. Pensamos nesses artistas (e também em todos os 
colaboradores, professores, residentes) como agentes – culturais – da CIA. 
Além dos participantes, os agentes são desenvolvedores do programa e do 
espaço, além de participantes de oficinas e seminários. 

LA ENE 

O La Ene foi fundado em agosto de 2010 como uma plataforma para 
críticas, pesquisas e transformações das formas institucionais pelas quais a 
arte é produzida, legitimada e distribuída atualmente. Como o primeiro 
museu de arte contemporânea de Buenos Aires, La Ene faz uma 
intervenção radical em seu entorno, alterando a maneira como os museus 
são percebidos e questionando a oposição problemática entre alternativa e 
institucional. Desse modo, promover um espaço para o pensamento crítico 
sobre arte e se tornar um museu aberto, flexível, dinâmico, expansivo e 
muito bacana. 

Argentina 
(Buenos Aires) 

-- não tem uma página para o arquivo; 
-- as exposições anteriores estão 
organizadas por ano; 

CRAC 
VALPARAÍS
O 

O CRAC Valparaíso é uma célula de ação, plataforma de pesquisa coletiva 
e processo de polifonia cruzada que funciona de maneira situada a partir da 
cidade de Valparaíso. Com pesquisa-ação, pedagogias críticas, residências 
artísticas e arquitetura radical, propomos um entrelaçamento crítico com a 
produção de subjetividade na esfera pública, na cidade e no território como 
uma rede de conexões e associações de experiências sociais. 

Chile 
(Valparaíso) 

-- há uma aba no menu chamada 
"archivo por año"; 
-- cada ano mostra o que aconteceu no 
espaço; 
-- não há mecanismos de busca; 

FLORA 

O FLORA é um espaço para a arte contemporânea em Bogotá, com ênfase 
na relação entre arte, natureza e corpo, que se concentra no treinamento 
artístico focado na prática, feedback e interculturalidade. A FLORA é uma 
fundação sem fins lucrativos, que estabelece vínculos entre artistas e a 
comunidade local, nacional e internacional por meio de intensa atividade 
pedagógica. 

Colômbia 
(Bogotá) 

-- as exposições passadas podem ser 
acessadas, mas não estão organizadas 
em um arquivo; 

DIABLO 
ROSSO 

O DiabloRosso é um think tank criativo e um espaço baseado em Casco 
Antiguo, o bairro histórico da Cidade do Panamá, Panamá. É uma 
comunidade que apóia e promove jovens talentos artísticos em sua 
definição mais ampla e multidisciplinar.  
 
Fundada buscando ajudar a preencher o vazio que existia para os espaços 
de arte emergentes na região, estabeleceu-se como um lugar que procura 
capacitar e estimular jovens mentes a quebrar mofos e pensar de forma 
independente, educar e promover a apreciação pública da arte e cultura 
contemporâneas, e gerar comentários sociais e impacto. 

Panamá 
(Cidade do Panamá) 

-- exposições passadas organizadas por 
ordem cronológica, mas sem mecanismo 
de busca; 
-- muitas fotos em boa qualidade; 
-- texto curatorial; 

TEOR/ÉTIC
A 

TEOR / éTica é um projeto independente, privado e sem fins lucrativos 
dedicado à arte e ao pensamento, localizado em San José, Costa Rica. 
Tanto o nome quanto a razão de ser implicam teoria, ética e estética. Ao 
longo dos anos, a TEOR / éTica se estabeleceu como um dos projetos 
culturais mais dinâmicos e propositais da América Latina e é reconhecida 

Costa Rica 
(San Jose) 

-- aba específica no menu dedicada ao 
arquivo e separada por quatro 
categorias: exposições; projetos 
especiais; eventos; alter academia; 
-- as exposições estão separadas por 
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internacionalmente por seu papel no desenvolvimento das artes na América 
Central e por promover novas formas de pensar e pense criticamente. 

ano e estão divulgadas em forma de 
blog, sem mecanismo de busca; 

BETA 
LOCAL 

A Beta-Local é uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar e 
promover o pensamento e a prática estética por meio de vários programas 

Porto Rico 
(San Juan) 

-- não tem página específica destinada 
ao arquivo; 
-- para saber dos eventos passados, 
deve-se entrar em cada categoria de 
projeto desenvolvido pelo espaço e 
procurar nos posts organizados em 
ordem cronológica; 

ASSOCIAÇ
ÃO 
CULTURAL 
VIDEOBRA
SIL 

Com cerca de 1303 obras (entre vídeos, videoinstalações e registros de 
performance), 254 registros editados e 7 documentários da série Videobrasil 
Coleção de Autores, este acervo é um universo em constante crescimento e 
transformação, e tem como principal característica ser um arquivo vivo, 
aberto a pesquisas e experimentações artísticas que o renovem e deem a 
ele novos sentidos. Em termos de uma política de aquisição, com relação às 
obras, o acervo contempla as produções selecionadas na mostra 
Panoramas do Sul, realizada a cada dois anos durante o Festival, 
organizado pela parceria entre o SESC São Paulo e a Associação Cultural 
Videobrasil, e obras doadas por artistas que dizem respeito aos interesses 
de sua direção artística. 

Brasil 
(São Paulo) 

-- página dedicada ao arquivo; 
-- mecanismo de busca; 
-- separação por categorias e palavras-
chave; 
-- banco de dados; 

CAPACETE 

CAPACETE age na intercessão de diversos campos sociais e profissionais, 
exigindo, portanto, que os participantes selecionados embarquem 
plenamente em um diálogo aberto e horizontal, se envolvendo ativamente 
nas atividades do programa, instigando que por sua vez, possam funcionar 
como plataformas para a disseminação da informação, promovendo 
respostas ativas e gerando o debate público. 

Brasil 
(Rio de Janeiro) 

-- página dedicada aos 20 anos do 
projeto; 
-- separado por anos; 
-- destaque para o nome das pessoas 
que passaram pelo projeto; 

 

 

 

 


