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SOCIEDADE  
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RESUMO 
 

Este trabalho desempenha uma discussão quanto aos museus e suas mudanças,           
conceitos e definições da curadoria e curador. O mesmo cria um contexto espacial             
na história como papel de aliança entre o visitante e a arte. Para isso, são expostos                
conceitos e explicações pertencentes ao processo curatorial. Realça-se ainda a          
existência do desejo de uma construção do conhecimento através da exposições.           
Percebe-se que os curadores desempenham um papel importantíssimo criando         
condições para troca de informações entre a arte e visitante, estimulando o            
envolvimento na forma de colaboração. A pesquisa por fim tem como objetivo            
entender a curadoria como uma aliança entre a arte e receptor. Para tanto, foi              
realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, em obras de grandes           
pesquisadores sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Envolvimento. Possibilitador. Receptor. 
 
 
CONTEMPORARY CURATORSHIP: THE POETIC CONNECTION BETWEEN ART 

AND SOCIETY  
 
ABSTRACT 

 
This work plays a discussion regarding museums and its changes, concepts and            
definitions of the curator and curatorship. The same creates a spatial context in             
history as role of alliance between the visitor and the art. For this reason, are               
exposed concepts and explanations pertaining to the curatorial process. It also           
highlights the existence of the desire for a construction of knowledge through the             
exhibition. It is perceived that the trustees play a vital role in creating the conditions               
for exchange of information between art and visitor, stimulating the involvement in the             
form of collaboration. Research for order has as objective to understand the            
curatorship as an alliance between art and receiver. To that end, we performed a              
bibliographic research of exploratory nature, in works of great researchers on the            
subject. 

 
Keywords: Involvement. Enabler. Receiver. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Perante a leitura de obras como Museu e Museologia, do historiador francês            

Dominique Poulot (2009), pode-se acreditar que preservar o patrimônio cultural é           

uma das principais funções de um museu. Compreendermos essas instituições          

como local para guardar testemunhos materiais e imateriais, gerados pela natureza           

e pelo próprio ser humano. Estas instituições são conhecidas por desenvolverem           

ações de conservação e comunicação dos tesouros culturais. É necessário que se            

documente, conserve, selecione/adquira e etc., o conhecimento. A comunicação         

com o visitante se realiza por meio de exposições, ações educacionais e culturais,             

tornando o curador uma figura que junto aos museus, trazem consigo uma grande             

responsabilidade envolvendo a construção de conhecimento. 

A atividade curatorial vem recebendo uma grande valorização nas últimas          

décadas, atribuindo ao curador um papel essencial na arte. Contudo, a curadoria            

formou-se em uma área de atuação ampla, dentro e fora dos museus. Compete ao              

curador pesquisar diferentes formas expor as coleções, assim como preservá-las. 

Com sua origem organizacional, a curadoria surgiu no século XIX através da            

instância de se pensar em um acervo a partir de suas especificidades. Porém em              

1960 com a vinda da experimentação na arte, o curador ultrapassou o espaço da              

administração de dentro dos museus. O curador aliou-se à consolidação dos           

espaços alternativos, organizando exposições temporárias que revelaram uma        

mudança no seu papel. Independente dos museus e seus padrões estabelecidos, o            

curador começou a usar o estudo da estética para criar um diálogo sensorial entre a               

arte e o visitante, o qual no trabalho prefiro utilizar a palavra visitante. 

Atualmente muito se fala a respeito da atividade curatorial, em alguns casos,            

sobre tirar a legitimidade da obra arte e ocupar o lugar que antes era do artista.                

Entretanto, a mudança mais considerável e que melhor explica suas novas funções            

e conceitos como agente cultural, foi o modo como passou a trabalhar direto com o               

artista e não somente com a arte. Pode-se afirmar que a curadoria resume-se em              

uma atividade comprometida com os temas e condições de concepção que são            

propostos pela arte e seu criador. A curadoria passou então a ser considerada como              

uma atividade não apenas de coordenação, mas como a figura que cumpre o papel              
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mediador para leitura da obra. O envolvimento dos curadores na construção de            

exposições tem proporcionado ao visitante uma vivência nova acerca a arte,           

oferecendo momentos educacionais, de reflexão e de deleites.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1. O Começo De Uma Nova Era 

 

Se criamos um contexto espacial pós guerra, recordaremos de um período           

sociocultural efervescente. Uma época repleta de manifestações que reivindicavam         

mudanças na vida cotidiana. O desejo e a esperança por uma vida melhor era              

enraizado nas diversas esferas da sociedade. Maio de 68, data qual Paris foi o              

caldeirão da revolta estudantil - um movimento sustentado pela força de jovens            

operários e estudantes - ganhou notoriedade internacional e o nível memorável na            

história da democracia. O movimento carregava o lema “seja realista, queira o            

impossível” e é conhecido por expressar o caráter artístico e poético. Segundo a             

filósofa Olgária Matos, 

 
Se é verdade que Maio de 68 não descobriu a assembléia como tal, ele foi a                
formação de um novo tipo de assembléia que rompe com o cerco            
paralisante de uma reprodutibilidade que petrifica a experiência; [...] a          
resposta a atuação da polícia ou as intimidações do poder se faz            
improvisadamente, afirmando-se a dimensão lúdica do movimento: nas        
ocupações de fábricas ou manifestações de ruas, desfaz-se a seriedade          
militante, liberando-se fluxos polimorfos de energias criativas, antes        
clausuradas na diversidades dos sujeitos sociais. (MATOS, 1989, p. 14) 
 

Diante os relatos de Matos (1989), conseguimos perceber um momento onde           

a luta política harmoniza com a exuberância criativa da sociedade. Um estado que             

proporcionou manifestações lúdicas. Essa compreensão fica ainda mais explícita         

quando a mesma cita em seu livro as palavras de Giorni Cantuti para La casa,               

Firenze, 1982: “a representação tradicional do militante, ensimesmado, impregnado         

pela revolução, é substituída por uma imagem operária que quer afirmar o próprio             

direito à existência com toda sua carga vital”. O mesmo ainda usa uma metáfora              
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poética para descrever faixas de protestos como “velas de uma nave que parte para              

descobrir mundos maravilhosos e desconhecido” (p.14). 

Dentre as várias instituições que estavam sofrendo com a oposição, os           

museus tiveram um ano crucial em 1968. Eles foram um dos principais alvos de              

contestação, precisando de uma reestruturação em seu papel e na sua relação com             

a sociedade. A curadora e crítica de artes Lisbeth Gonçalves (2004), simboliza a             

demanda para a popularização dos museus como “a Gioconda no Metrô”. Ainda            

comentando sobre o período, ela traz que “os museus são questionados como            

instrumento cultural e acusados de serem instituições passivas, voltadas para as           

camadas mais privilegiadas” (p. 62). A sociedade não estava se identificando com o             

perfil “intocável” dos museus. A maior liberdade que vinha sendo almejada, pedia            

novos espaços e novas experiências. Dominique Poulot nos conta sobre,  

 
Um Manifesto, publicado em abril de 1970, pelo futuro presidente da           
Associação Americana dos Museus Joseph Veach Noble identificava cinco         
funções: colecionar, conservar, estudar, interpretar e expor. O museólogo         
holandês Peter Van Mensch prefere evocar somente três: preservar, estudar          
e transmitir. (POULOT, 2009, l. 182) 
 

Mas somente em 1974 o ICOM (Conselho Internacional de Museus) elaborou           

as novas definições marcando a verdadeira reviravolta. 

 
O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da            
sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, e que faz           
pesquisas relacionadas com os testemunhos materiais do ser humano e de           
seu ambiente, tendo em vista a aquisição, conservação, transmissão e,          
principalmente, exposição desse acervo com a finalidade de estudo,         
educação e deleite. (POULOT, 2009, l. 117) 
 

Ante ao breve contexto histórico qual nos mostra um marco não só da             

sociedade mas também na história dos museus, os estudos da professora Evanise            

Pascoa Costa (2006) contextualiza de forma inteligível as definições na          

contemporaneidade dessas instituições. Em sua obra intitulada “Princípios Básicos         

da Museologia”, a museóloga Clarete de Oliveira Maganhotto, aponta que os           

“museus são bens culturais de uso público que precisam ser mantidos, organizados            

e preservados em ação conjunta com a sociedade e o governo”. Segundo o             

Ministério de Cultura – IPHAN/MinC,  
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O museu, para os efeitos de lei, é uma instituição com personalidade            
jurídica, com ou sem fins lucrativos, ou vinculada a outra instituição com            
personalidade jurídica própria, aberta ao público, a serviço da sociedade e           
de seu desenvolvimento que apresenta as seguintes características: I – o           
trabalho permanente com o patrimônio cultural, incluindo nesta designação         
o natural, tangível, intangível, digital, genético e paisagístico; II – a presença            
de acervos e exposições colocados ao serviço da sociedade com o objetivo            
de propiciar a ampliação do campo de possibilidades de construção          
identitária, a percepção crítica da realidade, a produção de conhecimentos e           
oportunidades de lazer; III – o desenvolvimento de programas, projetos e           
ações que utilizem o patrimônio cultural como recurso educacional, turístico          
e de inclusão social; IV – a vocação para a comunicação, a exposição, a              
documentação, a investigação, a interpretação e a preservação de         
manifestações e bens culturais; V – a democratização do acesso, uso e            
produção de bens culturais de modo a contribuir para a promoção da            
dignidade políticas, culturais e científicas diferenciadas entre si. (COSTA,         
2006, p. 9) 
 

Tendo convicção de suas funções e conceitos, se torna compreensível          

quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), apresenta os            

museus como “microcosmo sociais” no Cadastro Nacional de Museus. É inegável           

como os museus estabelecem uma posição central na sociedade intervindo em           

esfera científica, social, cultural e econômica. 

 

2.2. Agentes Culturais E Seus Novos Conceitos E Funções 

 

Recorrente a transformações sofridas nos museus, alguns profissionais        

tiveram suas funções remanejadas devido a demanda. Uma das principais metas a            

serem alcançadas era atrair visitantes. O crítico de arte não emitiria uma opinião             

sobre as obras causando polêmicas. Suas palavras duras estavam fora de contexto            

assim como os museus e sua intocável imagem até o momento. Os textos cederem              

espaço a uma crítica mais ágil, porém profunda a ponto de conseguir construir             

debates sociais. Segundo Santos (2014), o caráter de juiz dado ao crítico, qual o              

tornava uma pessoa acima da obra e responsável pelo seu destino e de seu criador,               

converteu-se na figura que estava ao lado do artista para contemplar uma imersão             

em seu conceito. Esse reposicionamento facilitará a construção de discussões em           

torno da arte na sociedade. 
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A partir da década de 60, a curadoria foi outra profissão que ganhou espaço              

devido a estas remodelações nos conceitos e definições. Nos estudos do curador e             

sociólogo Guilherme Marcondes dos Santos, concluímos que, 

 
A atividade curatorial não é recente; esta função era atribuída aos           
organizadores de exposições, cujas atividades eram de caráter        
administrativo, mas nas últimas décadas tem se voltado não somente para a            
administração das exposições e acervos como também para as proposições          
de exposições e seleção de artistas. Assim, os organizadores que tinham           
funções no interior dos museus deram lugar aos curadores de exposições           
que vêm sendo cada vez mais solicitados pelo mercado enquanto          
profissionais, fato que tem contribuído para uma demanda em prol de sua            
formação através de cursos de caráter profissionalizante, assim como de          
debates (em livros, revistas, exposições etc.) que falam sobre este ator           
social. (SANTOS, 2014, p. 20) 
 

Suas antigas funções amalgamadas com seus novos conceitos contribuem         

para melhor elaboração e execução de metas. Ao desfrutar do estudo da estética da              

recepção, a personagem em ascensão contempla uma comunicação prestigiada         

com diferentes grupos. Considerando as palavras de Gonçalves, 

 
Compreende-se por estética da recepção o tipo de indagação em torno da            
obra de arte que tematiza o receptor, o leitor, o observador como parte             
fundamental da práxis da arte; estética da recepção é o trabalho de estudo             
teórico que indaga sobre o papel ativo desse integrante da práxis artística.            
(GONÇALVES, 2004, p. 83) 
 

Perante estudos, o artigo da Drª Julia Nolasco Moraes (2011), leva até o texto              

“O fardo da curadoria” (2004), escrito pelo artista, curador e professor Olu Oguibe.             

Sua obra ajuda a compreender melhor o surgimento e as novas funções desse             

agente cultural contemporâneo. 

O modo como a curadoria desenvolve a comunicação entre o visitante e a             

arte, transparece uma espécie de estrutura capaz de oferecer um caminho reflexivo            

e organizado. O curador tendo sua vivência entrelaçada aos estudos, o personificou            

em uma figura capaz de direcionar o gosto na arte. Talvez seja por isso, que na                

virada do século XXI, como ressalta Oguibe (2004), “o curador passa então a             

representar a figura temida e talvez mais odiada da arte contemporânea” (p. 7). 
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2.3. A Consolidação Da Modalidade Curatorial Contemporânea 

 

Mesmo passado as décadas do início de sua ascensão, discussões acerca           

aos curadores todavia são assuntos em diversos debates. Filósofos como Mario           

Sergio Cortella (2015) nos transmitem a ideia de curadoria do conhecimento. Em            

tempos onde a internet nos fornece o poder de ao mesmo tempo sermos leitores e               

autores, a formação contínua para a prática da curadoria é fundamental para            

sabermos selecionar com maestria, em meio ao caos de informações em qual            

vivemos. É impossível negar o peso desta modalidade de agente cultural sobre a             

sociedade. 

A curadoria transpassou diversas esferas sociais. Seu papel contemporâneo,         

além de ser comprometido com suas funções em espaços artísticos como museus e             

galerias, agregou ao seu currículo novas metodologias de trabalho. Oferecer          

consultorias e agenciamentos de projetos de mercado, são algumas das facetas           

quais começaram a serem exploradas. 

 

2.4. Algumas Tipificações De Curadores: Conceitos E Funções 

 

Oguibe, relata três modelos de curadores em seu texto. Frutos decorrentes de            

uma transformação histórica social, os modelos são intitulados como: curador          

burocrata, curador connaisseur e o curador cultural. O curador burocrata é o primeiro             

a ser citado e talvez o mais tradicional. Suas funções básicas seriam,  

 
Ir ao encontro dos interesses do museu, galeria ou coleção; localizar a            
melhor, mais promissora ou quase sempre mais popular obra de arte para            
aquisição pela instituição; montar o mais popular ou o mais bem sucedido            
display para a instituição e, relacionado a este último ponto, especialmente           
hoje, atrair o maior público para o museu, galeria ou coleção e tê-lo             
“formando filas ao redor do quarteirão” [grifo do autor] (OGUIBE, 2004, p.            
8-9) 
 

Podemos afirmar que devoção à arte e à instituição empregadora, são dois            

fatores aos quais o curador burocrata é fiel em seu ofício. Existe a discussão que há                

lealdade diante um terceiro fator qual seria o visitante. O professor pauta esse             

terceiro fator algo discutível. Segundo o autor: “o interesse institucional abrange e            
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ofusca essa preocupação, pois vê o público composto por patronos ou clientes” (p.             

8). 

Visto como um colecionador especialista e excêntrico, o curador connaisseur          

não tem a necessidade de ter vínculo com instituições. Seu papel, 

 
Intermedia o contato entre artistas e obras de interesse, as culturas e a             
sociedade, assim como com um público sem qualquer familiaridade com          
elas, e já que se dedica a reformatar os contornos do gosto para adequá-lo              
a suas descobertas, com o tempo e na ausência de contestação, o público             
começa a aceitar sua autoridade. O curador torna-se um árbitro do gosto            
ainda mais poderoso por causa de sua autoridade inquestionável. Além          
disso, devido à habilidade do curador connaisseur de trazer visibilidade ao           
trabalho e aos artistas de seu interesse, às vezes eles se tornam capazes             
de influenciar a direção da produção artística. (OGUIBE, 2004, p. 11) 
 

Sua lealdade é oferecida a arte e a si mesmo. Essa característica está ligada              

com a necessidade de projetar exposições de bom gosto e mostrar esclarecimento            

diante suas especialidades. Pode parecer egocêntrico, todavia sua função está          

ligada à paixão pela arte, e o sucesso esperado normalmente é alcançado. Seu perfil              

é conhecido por colecionar apenas obras de seu interesse, isso o leva a buscar              

artistas e obras que nem sempre são populares e reconhecidos. Uma das metas que              

mais o cerca, é sua busca persistente por visibilidade e publicidade para o conjunto              

de obras selecionadas. Seu papel fica claro quando Oguibe o resume como “um             

explorador, um descobridor, um pioneiro cujas descobertas foram feitas para          

redefinir o gosto contemporâneo” (p. 9). Portanto temos uma figura que busca            

apresentar suas mais profundas descobertas. 

A terceira tipificação seria o curador cultural. Suas metas são realizadas de            

forma menos privada, diferente do curador connaisseur, seu trabalho não é reflexo            

do desejo pessoal. 

 
O curador corretor cultural às vezes não possui vínculo institucional regular           
e, como o connaisseur, aprecia a mobilidade entre os espaços dos           
patronos, do público e de legitimação, e as regiões de intimidade da            
produção artística. Tem um olho aguçado para as obras de arte viáveis, um             
instinto para artistas agradáveis, um impulso natural acerca dos caminhos          
do gosto ou de demandas populares e uma mente empresarial rápida,           
capaz de inserir tais trabalhos nas correntes de reconhecimento e demanda.           
O curador corretor cultural, portanto, tem o instinto do galerista, a           
mobilidade e flexibilidade do empresário e a ousadia do agente publicitário           
corporativo; sua compreensão das idiossincrasias do gosto e das         
frivolidades do patrocínio não apenas ajuda a divinizar aquelas         
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idiossincrasias e frivolidades, mas também a torná-las vantajosas. [...] Na          
realidade, o curador corretor cultural é o mais moderno e atualizado mestre            
no mecanismo de visibilidade e pode usar, onde for possível, esse           
mecanismo num jogo discricionário para validar ou desqualificar artistas e          
obras. Como um hábil navegador da faixa da cultura, o curador corretor            
cultural é uma figura poderosa principalmente entre artistas, que talvez o           
concebem como uma inevitável porta de entrada para a visibilidade          
(OGUIBE, 2004, p. 10) 
 

Para Oguibe, podemos entender o curador corretor cultural como uma          

personagem que “emprega seus conhecimentos, autoridade e contatos        

direcionando-os à arte e aos artistas, que podem não ter acesso imediato aos             

patronos ou ao público, de modo a fixar-se no papel de agenciador cultural             

intermediário” (p. 11). 

 
A vocação de curar remonta a uma profissão ainda mais modesta e zelosa,             
a de zelador ou enfermeiro, cuja a dedicação é motivada pelo cuidado e             
amor pelo objeto sob sua responsabilidade. Em outras palavras, o papel do            
curador é de um vigia do processo artístico, objeto ou situação. Nesse            
papel, o curador é igualmente um defensor, como em todos os papéis, mas             
um defensor cujo impulso primordial é a empolgação e a satisfação de ser             
parte do processo mágico de transição de um trabalho de arte desde a ideia              
à ocupação do espaço público. (OGUIBE, 2004, p. 13) 
 

Percebemos certa semelhança entre os curadores, e ela tende a ser natural            

se levarmos em consideração as palavras de Oguibe (2004). Independente da           

tipificação do curador, seu desejo não está na glamourização que ocorre em suas             

funções em tempos atuais. A semelhança está no desejo de cuidar e visibilizar             

patrimônios materiais e imateriais. 

 

2.5. O Fazer Artístico Do Processo Curatorial 

 
Nunca antes tanta arte foi feita e comprada. Nunca antes o público e a mídia               
tiveram tanto interesse pelo assunto. E nunca antes houve tantos lugares           
aonde ir para ver as coisas. Novos museus e galerias fabulosos foram            
construídos no mundo todo. (GOMPERTZ, 2016, p. 233) 
 

Quando deparamos com o trecho do editor de artes da BBC, Will Gompertz,             

fica explícito como ganhar os diversos grupos de visitantes se tornou uma missão             

ácida. Em um período onde o ser criativo se aflora a cada segundo, o curador agora                

tem o seu passaporte carimbado para explorar mundo lúdico. A busca por novas             
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vivências, o desejo pela expressão e liberdade que despertou na década de 60,             

possuí uma notoriedade inigualável. Ao mesmo tempo qual o agente pode desfrutar            

todavia destes desejos da sociedade, existe a necessidade ser ainda mais ágil,            

convincente e persuasivo. Esses fatores nos mostram que a partir de sua ascensão,             

seu trabalho ganhou um atmosfera gigantesca há ser conquistada. Diante tantos           

grupos sociais em evidência, a busca por visitantes e pelo prazer do deleite em um               

espaço artístico, se faz necessário um processo curatorial hábil e encantador. 

No entanto, o curador não lida somente com essas questões, mas também            

com uma avalanche de debates sobre o seu trabalho. Temas contemporâneos sobre            

a legitimidade da arte e o do processo curatorial, crescendo junto com o destaque de               

sua profissão. Gonçalves (2004), oferece os leitores de sua obra experiência estética            

como chave da recepção da arte com o seguinte pensamento: 

 
A experiência estética começa com a experiência primeira do efeito de uma            
obra de arte sobre o seu destinatário, o observador. Inicia-se, portanto, na            
contemplação, na fruição primeira, no prazer. A interpretação do significado          
acontece em um segundo momento, imediatamente posterior ao efeito,         
quando a vivência do sujeito, a sua visão de mundo, é acionada.            
(GONÇALVES, 2004, p. 87) 
 

2.6. Uma Aliança Estética Entre Agentes Criativos E Sociedade 

 

Por essa perspectiva, precisamos considerar que a comunicação da obra de           

arte é um processo cultural que inicia antes da processo curatorial. Vivemos em um              

momento qual a arte possui um cenário de maior complexidade. O curador toma à              

frente para organizar de forma poética o diálogo construído entre o visitante e arte.              

Diante tal pensamento é possível uma melhor compreensão do processo curatorial           

artístico como capacitador de ocasionar novas experiências, contribuindo em novas          

formas de pensar. O curador e escritor Jens Hoffmann (2004), em seu artigo “A              

exposição como trabalho de arte” nos revela que, 

 
Não é nada surpreendente o fato de os curadores terem ocupado,           
essencialmente desde a década de 1970, um papel de maior destaque no            
processo de produção de exposições. Ainda que sua tarefa esteja          
historicamente relacionada à conservação de trabalhos artísticos e à         
manutenção de coleções de museus, os curadores começaram a se          
envolver cada vez mais, criativa e conceitualmente, na construção de          
exposições. Isso se tornou o princípio criativo dos então chamados          
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realizadores de exposição, com curadores como Harald Szeemann ou         
Pontus Hulten, descritos como diretores de exposição e que se tornaram           
intermediários entre o indivíduo criativo e a sociedade. (HOFFMANN, 2004,          
p. 19) 

 

Já as palavras do artista paraense e também curador, Orlando Maneschy           

(2009), nos coloca diante ao elemento que para essa aliança entre a obra e o               

visitante funcione de forma harmônica, respeitando a arte, seus criadores e           

perseguidores: 

 
Podemos separar nossas investigações, enquanto artistas, de nosso fazer         
curatorial. Por vez, o trabalho como artista se dá em uma frequência e             
determinado projeto de curadoria ativa outra questão. A conduta ética nos           
possibilita lidar com isto como campos diferentes que nos complementam e           
enriquecem, enquanto sujeito. São possibilidades de experiências       
diferenciadas do indivíduo dentro do campo da arte. (apud MOURA, 2013,           
p. 390) 
 

As palavras de artistas-curadores como de Hoffman e Maneschy, se          

transformam em um belo exemplo de manifesto defensor dos processos curatoriais.           

Diante estas manifestações, somos capazes de entender o processo curatorial          

artístico de forma histórica, qual se desenvolveu consolidada à conduta ética. As            

exposições tomaram rumos como a arte conceitual, onde a valorização do conceito e             

da ideia auxiliam no impulso artístico. Ainda citando Hoffman (2004), entendemos a            

curadoria como, 

 
Uma forma de aliança estética, como disse uma vez o artista francês Phillip             
Parreno. Curador e artistas são parceiros de um processo criativo no qual            
cada um tem papéis e tarefas particulares, mas no qual também ambos            
participam de um diálogo frutífero para um e para outro. (HOFFMAN, 2004,            
p. 20) 
 

Hoffman complementa dizendo que, 

 
Se falarmos sobre a criatividade da curadoria hoje, acho que está muito            
relacionada a um diálogo constante com os artistas e é influenciada de            
maneira significativa por seus trabalhos e processos de trabalho. É uma           
proposição para uma multidão de vozes que exemplifica as interconexões          
entre indivíduos a fim de encontrar uma dimensão na arte que mostre que             
ela não é um sistema fechado, mas uma configuração de relacionamentos           
em constante mudança entre arte e realidade. (HOFFMAN, 2004, p. 20) 
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A curadoria se faz de forma fluída, conseguindo uma comunicação com os            

grupos sociais de forma isocrônica. Essa característica não é beneficiária só aos            

agentes culturais, ela também auxilia no desenvolvimento da sociedade. Momentos          

onde existe a perda do interesse por espaços como galerias e museus, assim como              

vimos em 1968, se torna menos provável quando há uma comunicação bem            

sucedida. Por isso a prática curatorial não é engessada em gêneros textuais, ela é              

performática. Sua forma de interagir é mutável na mesma velocidade em que se             

descobre novos conhecimentos em diversas áreas sociais. Os visitantes, pode não           

se atraírem ou se sentirem representados por um tipo de curadoria, mas isso não              

quer dizer que eles não se sintam representados de forma geral na esfera artística.              

Essa fluidez permite a condução dos visitantes de formas diferentes em suas            

experiências culturais. 

Desta forma, agregamos as funções da curadoria como uma promotora de           

diálogo contemporâneos entre todos que se envolvem com o seu meio de trabalho.             

Por este motivo, independente da construção do conhecimento que é esperado, seja            

sócio político ou sociocultural, o visitante é disposto a uma exposição onde sua             

vivência não é neutralizada a um único caminho até a informação, mesmo quando a              

busca do mesmo é apenas por um momento de deleite. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É seguro dizer diante ao estudo, que o curador assumiu o papel de             

possibilitador da construção do conhecimento conciliado de sua funções primordiais.          

Diante ao fato, o curador contemporâneo se mostra como um eterno pesquisador            

comprometido não só em criar um diálogo entre o visitante e a obra, mas também               

em proporcionar uma espécie de deleite lúdico. Mesmo havendo suas tipificações, o            

curador se mostra como uma personagem capaz de transladar entre elas para            

possibilitar uma melhor interação dos grupos sociais acerca da cultura. 

Junto às instituições empregadoras, o curador não fica a parte das           

transfigurações que ocorrem no meio social, porque ambos anseiam o mesmo           

desenvolvimento. As demandas contemporâneas aos museus e aos curadores, se          
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revelam como uma espécie de auto explicação sobre as estruturas das exposições            

em dias atuais. Exposições quais os visitantes são convidados para uma imersão na             

obra de arte.  

O processo curatorial contemporâneo, transpassa o diálogo reto entre o a           

arte e aquele que a prestigia. Ele eleva a experiência de forma única, auxiliado no               

percurso para uma melhor reflexão e compreensão da obra. É possível notar a             

diversidade de interesse do curador, assim como a variedade de suas pesquisas em             

seu trabalho minucioso. Um trabalho que requer uma articulação entre as linguagens            

arte e referências históricas culturais. 

Tempos onde muitas obras só concretizam-se por meio da vivência do           

visitante em seu espaço, o interesse pelo aspecto multisensorial do curador é            

fundamental para uma exposição de sucesso. Seus interesses amalgamados de          

suas pesquisas e suas especificações, são responsáveis pela construção da aliança           

entre o visitante e arte. Essa aliança é construída por experiências ofertadas pelo             

processo curatorial perante a ética profissional desse agente cultural.  

Não há dúvidas que vivemos em uma era curatorial e que ainda vamos ouvir              

sobre o assunto por um bom tempo. O que devemos levar em consideração, é que a                

comunicação conquistada entre experiências criativas de intelectuais, artista,        

curadores, críticos e etc. - que por muitas vezes são a mesma personagem - com os                

visitantes, é irreversível. Esse vínculo cultural entre agentes e visitantes, oportuniza           

uma construção de conhecimentos, fundamentados em experiências culturais, como         

andar em volta da obra, por mais simples que pareça, capaz de mudar a percepção               

e compreensão da mesma. 

Por essa razão, me sinto seguro em descrever o curador contemporâneo, nas            

considerações finais deste artigo, como uma personagem que assume o papel de            

poeta performático para desenvolver suas metas. Seja atrair visitantes a uma           

exposição de coleções, construir diálogo oferecendo um caminho reflexivo, ou até           

mesmo desenvolver espaços de deleite para os visitantes; o curador é a conexão             

poética entre a arte e seus amantes. Trago como símbolo do seu compromisso entre              

seus conhecimentos, a instituições empregadoras e aos visitantes, a representação          

da aliança, qual interliga todos os sujeitos. 
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