UM ESBOÇO DE FEITIÇO: COMO E
POR QUE ESPECULAR NOVAS DINÂMICAS
INSTITUCIONAIS

LUIZA CROSMAN

O ESPAÇO DE ARTE COMO MANIFESTAÇÃO
DE UMA MEGAESTRUTURA
Há muito mais no sistema de Arte Contemporânea do que
apenas arte. Processos e dispositivos de produção,
financiamento, circulação, sociais e de comunicação
estão presentes e dão forma a este sistema, por meio de
uma megaestrutura composta pela conexão de várias
infraestruturas técnicas e sociais (urbana, educacional,
computacional, legislativa, afetiva). Esta megaestrutura,
portanto, se estende das relações familiares e de
amizade às alfândegas e zonas francas, passando por
padronizações de treinamento (formal e informal),
computadores pessoais e subsídios econômicos. Logo, ela
define continuamente as condições de possibilidade
do sistema de arte, cujo desenho é flexível, tanto em
escala local quanto global.
Por sua vez, o sistema de arte, por meio de sua economia
moral, é, em si, um vetor proeminente nas políticas
desta megaestrutura, constantemente instrumentalizado
para modificar as infraestruturas que a compõem,
quase sempre em prol de objetivos capitalistas ou liberais.
Em outras palavras, o sistema de arte, na versão
neoliberal — como um regime produtivo de trabalho desregulado e precário, com uma economia informal e
outra de investimento, altamente financializado, instituições funcionando como instrumento no deslocamento
de minorias e de prestígio geopolítico e, sobretudo, com a
constante disseminação de subjetividades altamente
individualizadas, competitivas e opressoras —, funciona
como um agente central, ainda que dissimulado, da versão contemporânea do capitalismo.
Uso o termo megaestrutura aqui como o teórico do design
Benjamin Bratton o define, ou seja, a maneira pela qual
os processos extrativos, produtivos e de circulação de
dispositivos de computação formam uma infraestrutura
de escala planetária — portanto, uma megaestrutura — de
caráter acidental (a conexão entre minas, refinarias,
terminais, portos, navios, fábricas, servidores,
computadores pessoais, telefone celulares, satélites). Esta
megaestrutura acidental reordena formas e parâmetros
dos modos de governança, tornando-se tanto meio
quanto ferramenta de soberanias locais e globais.

No caso, porém, uso esta imagem como forma de pensar
a distribuição de recursos, dispositivos e processos no
campo da arte, e como essa distribuição se relaciona com
o sistema atual. Neste esquema, o espaço de arte — suas
características físicas, administrativas e conceituais —
torna-se uma das manifestações físicas da
megaestrutura, ao mesmo tempo produzindo e sendo
produzido pelas condições de possibilidade locais e globais.
Se todos os espaços, independentemente de variações
conceituais ou de escala, são manifestações da megaestrutura e de seu relacionamento com o sistema, torna-se
evidente que são os aspectos infraestruturais e administrativos que possuem, de fato, vantagem nas transformações do plano sistêmico. A distribuição assimétrica de
qualquer um desses recursos gera um impacto direto na
rede de transferência entre capital financeiro, cultural e
social — e, portanto, também no que concerne aos aspectos narrativo e histórico —, possibilitando ou restringindo,
ou seja, modulando, a capacidade de ação em larga escala dentro do contexto. Dissociar Arte Contemporânea e
neoliberalismo, portanto, exige um espírito de mudança
epistêmico, estético, infraestrutural e administrativo.
A complexidade inerente aos componentes e à totalidade
da megaestrutura desafia nossos processos cognitivos. Por
isso, para reconhecê-la e atuar nela, é necessário enxergar o sistema de arte a partir de pontos de vista múltiplos. Ou seja, como artista, curador, público, educador,
governante, técnico, administrador. A megaestrutura traz
com ela uma náusea constante. Porém, reconhecê-la e
também se familiarizar com ela, oferece vantagens estratégicas para qualquer projeto que busque uma transformação crítica do sistema. Possibilita, por exemplo, o
início de responsabilização sistêmica, pelas ações violentas e de ruptura que são a base de muitas de nossas
instituições — como processos de gentrificação, colonização e precarização do trabalho. Possibilita, também,
multiplicar e experimentar outros formatos de espaços de
arte, de forma a assegurar uma democracia espacial nas
cidades, frente à concepção de espaços cada vez mais
disputados como commodities. Encontrar, portanto, alternativas para os atuais formatos e conceitos de flexibilidade — temporário, pop-up, “ocupação como evento”.
Cada vez mais populares, essas denominações nos dizem
que o espaço urbano não é nosso para desenvolver ao

longo do tempo; e, embora se apresentem como atos de
resistência, na realidade esses formatos agem apenas
como reações coagidas à agenda neoliberal, sem apresentar alternativas de fato. Não se trata só de mudar o
mundo através da arte, mas também de mudar o mundo
da arte.

ESTRATÉGIA

dar forma ao sistema

Para dissociar a Arte Contemporânea da agenda neoliberal, a realização de gestos através de objetos de arte
não é o suficiente. A ideia do artista como um sujeito
dotado de poder individual de ação crítica na
estrutura institucional é falha e irresponsável. Em seu
lugar, proponho a necessidade de pensar e agir
estrategicamente e de forma coletiva e colaborativa, em
um plano sistêmico, focado em abolir opressões de classe,
raça e gênero, e a precarização do trabalho — para além
do simbólico. A criação de mundo de que precisamos no
momento é de nosso mundo, aqui e agora.
Estratégia, aqui, é pensada como uma série de coordenadas teóricas e práticas que são projetadas, de forma
recursiva, através de mudanças de perspectiva e intervenções especulativas. É também uma permissão para
agir além do específico ou localizado — ou seja, de modo
extensivo e amplo. As questões a rever, afinal, são extensivas e amplas. A proposta é reformular a capacidade de
ação dos espaços e organizações de arte para que consigam mediar a criação de uma cultura e uma economia
moral novas para a Arte Contemporânea. Segundo o curador e escritor Tirdad Zolghadr, uma economia moral é,
resumidamente, a produção, disseminação e uso, no espaço social, de emoções, valores, normas e obrigações que
caracterizam determinado grupo ou momento histórico.
No sistema de Arte Contemporânea, diz respeito à distribuição, produção e demanda de uma cultura associada à
não-identificação com o poder, à ambiguidade
e à indeterminação (liberdade de interpretação) das
obras e discursos, e à sua virtude crítica. Características
que, por exemplo, dão forma a seu capital simbólico e
ofuscam o modo como o seu capital financeiro é distribuído.
As coordenadas apresentadas aqui são coexistentes, complementares (mesmo que com efeitos contraditórios) e
agem por ramificações potenciais que se atualizam ao
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produzir sentido em conjunto. Não se trata necessariamente de saber a resposta certa, mas saber prover alternativas, diversas e contínuas, para condições que estão em
movimento — um movimento cada vez mais acelerado e
imprevisto. E, portanto, exercitar o rigor também na projeção de suas consequências políticas e efeitos técnico-sociais. Ao elaborar o sistema como ele poderia ser, conceber
possíveis outros, outros, outros, com efeitos e diferenças
determinadas, em vez de um outro vago e difuso.

DA CRÍTICA INSTITUCIONAL À
ESPECULAÇÃO DE DINÂMICAS
INSTITUCIONAIS
Se supostamente “somos o sistema”, por que continua tão
difícil realizar mudanças e reorientar as relações de
poder no sistema de arte? Em sua narrativa histórica,
artistas e obras de crítica institucional romperam paradigmas ao expor o funcionamento e as problemáticas do
sistema de arte e de suas instituições, mas ainda há
pouco espaço ou ações voltadas a implementar, de forma
concreta, mudanças críticas nas operações da megaestrutura da Arte Contemporânea. Basta ver as poucas
mudanças que, de fato, ocorreram de lá para cá.
A contínua atividade deste legado, embora ainda exerça o
papel de conscientizar sobre uma série de questões do sistema de arte, não possui capacidade de ação suficiente, pois
se baseia sobretudo em atitudes individuais e simbólicas.
De certa forma, a crítica institucional tornou-se o próprio
modus operandi das instituições. O sistema atual se reproduz e se expande independentemente das representações e análises críticas produzidas pelo discurso artístico e pelas obras de arte. A crítica institucional assume,
então, a função de fazer uma espécie de mea-culpa em
relação aos processos de opressão cultural, social ou política inscritos no próprio funcionamento das instituições;
assim, é constantemente recuperada e até mesmo desejada como ato simbólico pelo sistema hegemônico. No
sistema de Arte Contemporânea, é importante soar subversivo ou autorreflexivo. Assim, as instituições apontam
o dedo para si mesmas e o sistema segue igual.
Para qualquer projeto motivado pelo desejo de transformação, é necessário atingir uma capacidade de ação

sistêmica, ou ainda uma agência sistêmica. Agência
sistêmica, conceito proposto pela autora Victoria Ivanova,
é um parâmetro para avaliar a maneira pela qual projetos diversos ganham tração no mundo pós-contemporâneo, cujos modos de governança e infraestruturas técnico-sociais são cada vez mais complexos. A ecologia
pós-contemporânea é subscrita pela reorientação da
própria lógica do tempo — passado, presente e futuro já
não obedecem a um sentido linear, e o futuro muitas
vezes age como o principal vetor de ordenação do presente. Logo, o conceito de agência sistêmica propõe
operar o presente por fora de si mesmo, através do futuro,
agindo de forma especulativa. A proposta de agir por
meio de uma agência sistêmica demonstra, portanto, o
posicionamento estratégico que espaços e organizações
de arte — a esfera coletiva e infraestrutural — possuem
nessa paisagem.
Para a contínua relevância da crítica institucional será
preciso engajar a crítica em uma intervenção afirmativa
e não apenas promover gestos de desvelamento, questionamento ou escancarar as fundações das instituições em
seus paradoxos. Tornar a crítica institucional um tipo de
especulação institucional capaz de promover outras
dinâmicas institucionais no agora.

O ESPAÇO DE ARTE COMO ESTRATÉGIA
Na coexistência das vias micropolíticas, mas sem temer o
macro e os vetores de especulação em larga escala, a
proposta aqui é reorientar o sistema desde o meio — metade, mediação e ambiente — a partir de uma grandeza
da qual é possível fazer frente às problemáticas complexas que engendram o neoliberalismo.
Se o espaço de arte é uma manifestação da megaestrutura, ou seja, um conjunto específico de condições de
possibilidade atualizadas e moduladas de acordo com o
sistema operante, a descrição da gradação dessas condições de possibilidade dá forma a uma visão mais completa
e dinâmica ao que de fato é representado pelos espaços
de arte em nossos bairros, cidades, países, mundo. Torna
visível como, e em quais direções, se dá o processo recursivo pelo qual a megaestrutura orienta e produz o sistema; e, em contrapartida, a forma como o sistema produz
e modifica essa megaestrutura. Esse é o primeiro passo

O que é pensar um espaço de arte como estratégia de
ação no sistema? É projetar e atualizar sua relação com
a infraestrutura, seus enquadramentos de proposição,
sua linguagem, e avaliar este projeto frente a sua agência sistêmica, ou seja, não só em âmbito local como
também em larga escala. Como tornar visíveis e, principalmente, reestruturar as condições do sistema de arte
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A Arte Contemporânea, como sistema, é intrínseca e
globalmente definida por uma economia moral que, pela
repetição constante de uma semântica de virtude crítica,
diferença (liberdade de produção), indeterminação (liberdade de interpretação) e inutilidade, prioriza efeitos políticos simbólicos, quando muito, em detrimento de mudanças de paradigma estruturais — o que contribui para a
manutenção de um sistema hegemônico baseado na
desigualdade de classe, raça e gênero, na precariedade
e na estratificação social. Ao mesmo tempo, mantém
uma concepção de si mesma como regime de exceção, um
lugar onde as forças opressivas estão ausentes e é possível a criação de mundos supostamente desconectados da
realidade subjacente (quando de fato, no entanto, eles
são absolutamente dependentes e fincados nela).

aparato / dispositivo institucional

mudança institucional

Os termos espaços e organizações designam, aqui, uma
diversidade de escalas e formatos, de museus e grandes
instituições a espaços independentes. A denominação
generalista é uma decisão estratégica. As coordenadas a
investigar e reestruturar independem de especificidades
localizadas. Ao ter caráter sistêmico, as proposições se
tornam, inevitavelmente, pontos de encontro entre espaços e organizações múltiplos e diversos, na busca por conquistas comuns. Até porque, quando se trata de Arte Contemporânea, a diversidade de estilos, enunciados, práticas
e até mesmo subjetividades produzidas — tanto no campo
quanto no público — tem diferenciações mínimas.

ão

para reconhecer as modulações possíveis
dos recursos presentes nos espaços de arte e capacitá-los
a mediar a transformação do contexto artístico em um
ambiente mais equilibrado. Onde é possível e desejável,
por exemplo, agir em rede; qual tipo de rede formar;
como os espaços com maior gradiente de recursos podem
redistribuí-los para espaços com menos; como garantir
vantagem frente a políticas públicas ou privadas; que uso
fazer das tecnologias disponíveis.

por meio de uma programação cultural? Como os desafios de financiamento podem erguer uma nova cultura
financeira? Como os protocolos de um espaço podem se
relacionar com a diversidade urbana? Como a ideia de
futuro que a própria existência de um espaço como tal
proporciona afeta nosso presente? Qual narrativa está
sendo criada? Como manipular o fato de que os espaços
de arte e organizações são, por princípio, reguladores e
mediadores do sistema? O objetivo não é diminuir nem
rejeitar as associações e os efeitos de poder dos espaços
e organizações de Arte Contemporânea. Mas compreender que são performativos, e que essa performatividade
delimita suas condições de possibilidade. Portanto,
aprender a performar esse poder na direção que desejamos, de forma inventiva e determinada.

PERFORMATIVIDADE ESPECULATIVA
Performatividade — tanto em sua concepção pelo linguista J. L. Austin com os “enunciados performativos”,
quanto no desenvolvimento do conceito através da teoria
queer por Judith Butler — diz respeito a enunciados, atos
de fala ou gestos que agem no mundo e produzem efeitos
em situações ou sujeitos por sua repetição e imbricação
em acordos e relações sociais. Resumidamente, para
J. L. Austin, um enunciado é performativo quando se comporta como um ato de fala, onde a ação de enunciar é
inseparável da ação que enuncia dado o contexto apropriado. Por exemplo, o ato de prometer (“eu prometo”),
nomear (“eu nomeio”), ou casar (“eu aceito”). Para Butler,
performatividade diz respeito ao processo de produção de
gênero no sujeito que, por meio da repetição de gestos e
normas associadas a determinado gênero, incorpora e
“performa” este gênero. Por exemplo, a exclamação “É
uma menina!” no nascimento de um bebê de sexo feminino faz colapsar sexo e gênero e dá início a uma identidade social deste sujeito. Logo, performatividade é uma
característica de atos que engendram uma transformação, seja pela repetição e acúmulo de gestos ao longo do
tempo, seja pelo colapso entre uma enunciação e uma
realidade.
Este esboço estratégico incita ações de caráter pragmático — a criação de ferramentas, protocolos e táticas que
possam ser postas em prática com o que está a mão.

Enquanto esperamos situações ideais para agir, ficamos
cada vez mais imbricados e coagidos pela força neoliberal. É possível promover mudanças por meio das muitas
interfaces já existentes entre os agentes do sistema, os
espaços de arte e o próprio sistema, por exemplo, exposições, palestras, mediações educativas, redes sociais e
produção de trabalhos de arte, entre outras. E fazer delas
uma espécie de performatividade especulativa — tática
pela qual, a partir de ações e intervenções mediadas por
espaços e organizações de arte, torna-se possível agir, no
presente, através de protocolos e ferramentas orientados
para o futuro.
Em outras palavras, perfomatividade especulativa é a
aplicação de protocolos e ferramentas recursivas que,
mesmo temporárias, mediam ou atualizam a relação
entre determinado espaço de arte e o sistema. Esses
protocolos e ferramentas funcionam como experimentos
que podem vir a ser instituídos. Mas, mesmo antes disso, já
estão agindo, na negociação com seus contextos e ao gerar
alternativas e expandir as condições de possibilidade iniciais. São atos de imaginação política que extrapolam a
si mesmos. Como feitiços, agem como eventos no mundo.
Para realizar atos de performatividade especulativa,
deve-se considerar as mais variáveis dinâmicas — presentes e futuras — que um espaço de arte pode ter em
seu meio, ao mesmo tempo que considerar o dinamismo
do próprio meio. E, a partir disso, conceber
tramas de informação, sentido e ação capazes de direcionar ou adaptar-se a circunstâncias urgentes,
mas também imprevistas.
Como artista, vejo ser deste modo — atuando como mediadores, negociadores, inventores, contrabandistas —
que podemos agir mais efetivamente. Quais ferramentas
e protocolos são esses? Como devem ser implementados e
por quanto tempo? Como se projetam no futuro para agir
no presente? Ou, ainda, como,t desde a formalização de
um futuro desejado, podem agir no presente e multiplicar
possibilidades de futuros? A interação entre táticas diversas, agindo em vários espaços, visando problemáticas
diferentes e, sobretudo, a partir de uma orientação de
tempo não-linear, ou seja, especulativa, vai ampliar a
capacidade de reestruturar o sistema a partir dele mesmo. Essa estratégia deve-se tornar também, portanto,
uma espécie de rotina dentro do sistema, sendo projetada

e redesenhada conforme for necessário, modulando
o volume de seus efeitos e testando diferentes parâmetros. O princípio é que agentes do sistema e seus espaços
adquiram a habilidade de gerar alternativas para uma
série de condições que mudam com o tempo, previstas ou
não e, acima de tudo, possam modelar e modular suas
próprias possibilidades de futuro.
Por mais que esteja claro que não é possível criar uma
mudança sistêmica agindo apenas nesta via — é preciso
uma conjunção de processos educacionais, midiáticos e
governamentais —, pode-se, desde já, identificar e agir
em três frentes: na prática artística, modificando o que
configura crítica institucional para especulação de dinâmicas institucionais; na plasticidade dos espaços de arte,
ajudando a reconhecer suas disposições (aquilo que é
determinado por sua infraestrutura e, portanto, suas
possibilidades e impossibilidades), além de verificar sua
real disponibilidade para ser um agente de transformação; e, no conjunto de condições de possibilidade do sistema como um todo, pontuando frentes e formatos de ação
com potencial para gerar novas metodologias e recursos
para o sistema artístico.

COORDENADAS
As questões e problemáticas descritas até aqui são extensas e complexas. Qualquer proposta de ação a partir
delas é, portanto, necessariamente provisional, incompleta e aberta à revisão. É o esboço de um diagrama que
demonstra algumas das potencialidades contidas em
espaços de arte imbricados em um contexto neoliberal.
Essas potencialidades podem, por exemplo, por meio das
coordenadas abaixo e de suas inevitáveis interações, vir
a consumar processos de precarização ou, com sua transformação e com resistência coletiva, garantir uma democracia espacial urbana e do próprio campo da arte.
Portanto, mais do que nunca, prática e crítica devem
andar juntas. Assim, em meio a essas coordenadas técnico-políticas, há ainda a possibilidade de magia: quando
palavras se tornam ações, ações instigam palavras e o
mundo se transforma.

1 — FICÇÃO: Manipular a narrativa de larga escala do
sistema de arte para criar consequências político-sociais
desejadas. Rever a política de total transparência, geralmente associada a projetos com responsabilidade social,
e agir de forma camuflada, para contrabandear.
Para operar a criação de novas consequências, é preciso
manipular a narrativa que elas geram e a forma como
essa associação se dá. Nesse caso, a discrepância entre o
que é feito e o que é dito, tão recorrentes na Arte Contemporânea, pode se tornar uma vantagem.
2 — NEGOCIAÇÃO: Redistribuir recursos (capital financeiro,
simbólico e cultural) e tirar proveito de plataformas com
potencial para ampliar a projeção de efeitos. Nem toda
ação precisa ter uma consequência imediata; algumas
podem assumir um caráter indireto e fomentar um terreno possível para ações futuras. Um passo que permita
outros passos. Ampliar o escopo de ações de recusa (boicote) e intervenção (ocupações).
3 — REGULAÇÃO: Agir coletivamente e de forma transparente para regular o regime produtivo do sistema de arte.
Expor falhas sistêmicas a partir da proposição de outros
modos de operação. Criar e exigir padrões, modelos e
contratos que visem desprecarizar o campo. Criar familiaridade com legislações. Afinar possibilidades entre estruturas hierárquicas verticais e horizontais para impedir
que hierarquias informais — baseadas em redes de sociabilidade — continuem sendo a regra. Advogar por e praticar uma agenda feminista interseccional.
4 — TECNOLOGIA: Fazer uso de ferramentas tecnológicas
e de seu repertório tanto técnico quanto conceitual. Criar
plataformas e dispositivos que possibilitem a comunicação entre usuários e a circulação de conteúdos
opensource e copyleft. Usar criptomoedas, contratos
inteligentes, visualização de dados e machine learning,
entre outras ferramentas, para propor alternativas.
Atentar para as relações de poder e para a biopolítica
engendrada na manipulação dessas ferramentas. O uso
de ferramentas de tecnologia é sempre político e,
portanto, as relações de poder e os modos de governança
que elas engendram estão em constante disputa.
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