
conversa com o coletivo Beco da Arte 
 
Na última quinta-feira, dia 02 de setembro, o [lab]ratobranco recebeu o coletivo Beco da Arte, representado por 
Gustavo Ferro, Jaime Lauriano, Leticia Baldan.  
 
O Beco teve início em 2007, quando Gustavo Ferro dividia a casa com um colega do Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo, Ronan Cliquet. Na época, estavam no segundo semestre da faculdade e começando a conhecer 
o meio (os circuitos de arte, as produções de arte contemporâneas...) e decidiram usar o espaço que tinham (a 
própria casa deles) para mostrar seus trabalhos e convidar as pessoas. 
 
Com a primeira exposição coletiva, realizada no final de 2007, nascia ali o Beco da Arte, cujo nome foi inspirado em 
sua própria localização, uma vila. Participaram dela apenas alunos do Belas Artes, entre eles Gustavo Ferro, Ronan 
Cliquet (que também eram os organizadores da exposição) e Amilton Santos. 
 
Na segunda exposição, entraram Leonardo Araújo, escrevendo um texto, e o Bruno Garibaldi. Foi nesse momento, 
em que Leonardo passava a fazer parte do grupo formado por Gustavo, Ronan, Amilton que eles receberam o 
convite de um vizinho, Efraim, para que se apropriassem do espaço no porão da casa dele. 
 
Gustavo conta que o porão não estava em um estado ideal, estando longe de ser um cubo branco. A partir daí, o 
Beco bolou e divulgou um edital: “Aberto à inscrição de jovens artistas.” Tiveram 40 inscritos, dos quais 
selecionaram 15. “Foi a nossa primeira e também a única experiência de seleção de artistas. (...) E aí o critério de 
seleção que a gente tomou foi o diálogo com o espaço do porão que era todo detonado, nojento. Era bem trash.” 
 
Ao longo dessa exposição coletiva, que aconteceu no final de 2008, O Beco convidou diversas pessoas, dentre elas 
Mariana Trevas, para trocar idéias sobre diversos assuntos, como os Salões. Ao final da exposição, o porão 
também recebeu os artistas participantes para uma conversa.  
 
A partir dessa terceira exposição coletiva – “Contemporão” –, Nei Franclin começou a fazer parte do Beco também 
e, depois foi realizada a exposição que chamou “Noves_Fora”, marcou a inauguração do porão reformado. 
 
A reforma do porão foi feita pelos integrantes do Beco, com o dinheiro do próprio bolso. Foi nessa exposição que 
Jaime Lauriano foi convidado como artista para participar da mostra e se tornou membro do Beco. 
 
A “Noves_Fora” aconteceu em maio de 2009 quando, após a reforma, Leonardo propôs uma curadoria para 
abrirem o “novo” espaço. Além do Beco, ele convidou nove artistas - Thiago Hattnher, Marcelo Gandhi, Denise A, 
Inverness, Nei Franclin, Sergio Bonilha & Luciana Ohira – exatamente para “tirar a prova dos nove”. Tirar a prova 
dos nove do espaço, como ele seria administrado, ... Jaime conta que essa foi a primeira exposição no espaço com 
uma curadoria mesmo, embora Gustavo aponte que “talvez curadoria seja uma palavra muito forte. A curadoria 
foi feita em conjunto. A proposta da curadoria do Leo foi que a gente construísse junto a coisa. Então, eu não sei se 
quebra um pouco com o termo de curadoria. Mas teve vários encontros entre os artistas e (a apresentação dos) 
trabalhos prontos. Não chegava e apresentava um trabalho que já tinha. Era uma coisa que ia sendo desenvolvida 
especificamente para o espaço. Então nessas reuniões a gente trocava informações uns com os outros, deixando 
palpites e mudando idéias.” 
 
A “Noves_Fora” também significou o início de uma mudança no Beco, que começou a pensar na complexidade de 
uma exposição, publicação. Pela primeira vez eles realizaram uma festa de abertura com show e fizeram um 
catálogo. 
 
Mas talvez catálogo não seja o melhor termo para o que foi feito. Jaime explica que é um catálogo porque ele tem 
dados catalográficos da exposição, mas na verdade ele é uma publicação de arte. Quer dizer, ele é menos um 
registro e mais um trabalho de arte. Isso porque alguns artistas produziram coisas só para o catálogo. “Então, por 
exemplo, o Thiago, ele fez 200 desenhos. Não é uma foto que foi para um registro. As pessoas produziram coisas 
para aquela publicação”, conta Letícia. 



 
Assim, a publicação se torna um espaço também de exposição de outros trabalhos: “um diálogo entre aquela 
matéria padrão de gráfica com o que está acontecendo.” Conforme Gustavo aponta, “assim como o espaço físico 
expositivo é um espaço de especulação, a publicação é também um modo bem viável de espalhar, de fazer circular 
as idéias.” 
 
A “Noves_Fora” também foi um momento em que eles se viram fazendo trabalhos que não costumam ser 
chamados de artísticos, embora, pelo menos no caso deles, estivesse diretamente ligado à arte. A reforma do 
porão, a produção gráfica (desde dobrar os convites, até imprimir, montar e costurar os catálogos). Não é só um 
trabalho, mas um trabalho de arte.  
 
A publicação foi impressa basicamente em serigrafia em papel craft, e cada novo evento servia também para 
experimentar uma nova forma de produzir o material gráfico. 
 
A festa de abertura da “Noves_Fora” foi no dia 8 de maio de 2009 e, conforme Jaime conta, sempre tem bastante 
gente. “O que é muito bom porque a festa é a parte gostosa Todo mundo se encontra, todo mundo vai mais aberto 
para conversar.” 
 
Durante a exposição, houve a primeira experiência artística com um grupo de alunos organizados pelo Danilo 
Bezerra, da ECA. Esse grupo acompanhou todo o processo de montagem, do desenvolvimento do projeto de cada 
artista, tendo um contato mais próximo durante a exposição (que foi de 08 a 24 de maio) 
 
Gustavo conta que nesse período eles se revezavam para ficar tomando conta também do espaço. “Então eles 
recebiam a pessoa que chegava. Não é bem um educativo, mas era um grupo de apoio forte.” Depois, eles tiveram 
esse encontro para discutir sobre essa experiência. 
 
A visitação, porém, é pouca. A movimentação é grande mesmo na abertura. Jaime lembra o evento na Casa 
Tomada que o Beco participou e foi só a abertura. “Teve o processo e aí só foi aberto ao público e acabou”. 
 
Depois da “Noves_Fora”, o Beco havia decidido não fazer mais nada de grandioso em 2009 porque estava com 
ocupado com sua editora, aberta depois da exposição. Essa editora realizava publicações de arte, e seria mais 
como um espaço de circulação de trabalho, não só um espaço “físico”.  
 
O primeiro projeto da gráfica se chamava “Maleta Beco da Arte”, onde cada integrante do Beco experimentaria 
uma linguagem, fazendo um trabalho, sendo que a periodicidade da maleta seria semestral. A primeira foi feita 
pensando com a linguagem do vídeo. Assim, cada participante fez um vídeo e colocou na maleta, da qual foram  
feitas 30 cópias, vendidas por 20 reais cada. 
 
Foi nessa época que a Letícia passou a fazer parte do Beco. Jaime conta que nesse momento, eles começaram a 
pensar a editora. Queriam produzir coisas pequenas, portáteis, baratas, que as pessoas pudessem comprar, levar 
para casa. 
 
O segundo projeto da gráfica foi “Percursos narrativos”, onde 2 artistas de fora do Beco seriam convidados para 
apresentar narrativas dentro das artes plásticas. Essas narrativas misturavam um artista mais conhecido e um mais 
novo, para que desse essa “oxigenada”. Para essa primeira edição, foram convidados Fábio Morais e Rafael RG. 
 
Originalmente, esse projeto havia sido planejado para o segundo semestre. Nessa época, o Beco se viu limitado 
por questões financeiras e também envolvido com a escrita. Eles começaram a escrever um projeto para a 
Funarte, embora não tenham tido tempo para concluí-lo, que se encaixava dentro do edital de criações literárias. 
“A gente nem ia mandar para o edital de arte, ia mandar para o edital de literatura para causar esse trânsito entre 
as linguagens artísticas”, conta Jaime.  
 



Depois disso, o Beco foi questionado sobre seus próximos projetos. Nesse momento, Leonardo deu essa idéia de 
fazer o quarto espaço coletivo, em que pudesse se repensar mais uma vez a forma de seleção. Assim, em 21 de 
agosto de 2009, o Beco abriu o edital no qual o público é que faria a seleção. A partir daí, desenvolveu-se um 
projeto que durou 6 meses.  
 
O edital para a exposição foi lançado em uma festa e funcionava assim: ao final da folha de inscrição constava uma 
planta baixa do Beco onde o artista assinalava onde gostaria que sua obra fosse exposta e mandava uma foto do 
seu trabalho. Durante esse período de inscrição, foi realizada uma série de encontros com curadores – Cauê Alves, 
Thais Rivitti, Marcos Harum, Cildo Oliveira – e os integrantes do Beco. Os encontros, chamados de “Arrumando o 
Quarto”, foram idealizados para pensar como é esse processo de seleção, e para ter um olhar externo sobre o que 
o Beco pensava sobre esse processo de seleção. A idéia não era uma palestra, mas uma conversa, para que os 
convidados, o Beco e o público pudessem pensar junto, desenvolver um debate. 
 
Os encontros era eram abertos e divulgados por meio de facebook, e-mail, boca-a-boca, e tinham um público 
médio de 15 a 20 pessoas. 
 
Para a seleção, os projetos foram pendurados conforme o lugar em que haviam sido inscritos, e houve outra festa 
para a votação. Durante 3 dias (uma sexta-feira, um sábado e um domingo), as pessoas que visitavam o espaço 
podiam votar assinalando em uma cópia da planta baixa do Beco as obras que queria, fazendo assim a curadoria. 
Apenas os projetos eram expostos, de modo que não havia o nome do artista para ser votado. 
 
Nesse projeto, a editora serviu para que pudessem experimentar um novo jeito de fazer o convite, transformando 
o próprio convite na cédula de votação. Assim, conforme o convite era entregue, pedia-se que a pessoa trouxesse 
a sua própria cédula para votar. Também foram deixadas cédulas em alguns lugares, como a faculdade, para que 
qualquer um pudesse ir votar. Além disso, nos dias de votação, havia cédulas disponíveis para quem não tivesse a 
sua. No total, foram feitas 12.000 cédulas, das quais 300 foram transformadas em voto para selecionar dentre os 
120 artistas aqueles que integrariam a exposição “Quarto no Beco” http://quartonobeco.wordpress.com/. 
 
O evento era bancado principalmente pela venda de cerveja na festa, embora algumas das publicações também 
fossem vendidas.  
 
Os artistas inscritos nessa exposição tinham um perfil bem variado. A maioria eram artistas jovens, estudantes, 
mas também havia gente de 30 anos, que pintava em casa. Um fato curioso é que, dentre os estudantes, a minoria 
era da Belas Artes, onde a maioria dos integrantes do Beco estudam.  
 
No final da exposição, foram realizados encontros com artistas, chamados “Encontros no Quarto”. Participaram 
deles Luiza Proença, Roberto Winter, Fabio Morais, Adriana Aranha, Flamínio Jallageas, Maurício Adinolfi, Carla 
Zaccagnini, André Komatsu e o Pjota. 
 
Na tarde do último dia da exposição, um sábado, foram realizadas as performances inscritas. Isso porque os 
trabalhos poderiam ser inscritos em diversas categorias: vídeo, bidimensional, tridimensional e performance. Os 
trabalhos tridimensionais tinham sua inscrição de modo diferenciado e apropriado: os projetos para votação eram 
dispostos em mesas pelo Beco. Nesse último dia, havia bastante gente. “Veio um coletivo de Espírito Santo, e 
trouxeram bastante gente, e aí foi uma experiência nova. Não foi uma festa que nem a gente está acostumado a 
ter, mas foi um acontecimento que deu certo, porque muita gente foi”, conta Letícia. 
 
Durante o processo, o Beco concluiu que esse negócio de seleção não era, afinal, democrático como achavam que 
era e como queriam que fosse. Em outras palavras, eles queriam que processo fosse democrático e independente 
deles, já que as pessoas poderiam escolher, votar e propor a curadoria. Assim, todas as partes envolvidas na 
exposição – idealizadores/organizadores, artistas e público – teriam uma participação mais efetiva. Jaime explica 
que eles queriam dar o start do processo, mas que depois ele se desenrolasse de forma autônoma. “Mas isso é 
complicado, porque a gente tem que administrar o espaço, o espaço tem a planta, ... (...) E também a gente 
descobriu na fala do Cauê e das pessoas que foram falar que quando a gente propõe uma coisa já não pode ser tão 



democrático, porque a gente está delimitando as coisas. (...) Não podia ter o nome, não pode ser maior do que x 
por x... a gente colocou parâmetros. Quando se coloca parâmetros a democracia é limitada. A gente delimita o que 
se pode fazer, o que as pessoas podem fazer. Então é um senso de liberdade um pouco ilusório”, conclui.  
 
Esse questionamento também foi levantado diante de alguns acontecimentos durante a votação. Um dos artistas, 
por exemplo, trouxe a família inteira em uma van para votar na obra dele. Por outro lado, eles fizeram uma 
espécie de concurso, em que quem que acertasse mais artistas eleitos seria nomeado “curador vencedor”. 
 
Essas reflexões sobre a composição da exposição parecem ter sido resultado do desenvolvimento do Beco. Ele 
começou para mostrar o próprio trabalho, depois foi abrindo para pessoas que estavam ao redor, amigos. E 
depois, na “Noves_Fora”, para convidados. No terceiro espaço expositivo foi um edital em que eles fizeram a 
seleção. Nesse quarto, era mais uma “produção de produtor mesmo, idealizador da coisa e tal. Na época a gente 
tava até considerando isso como um trabalho artístico. (...) É uma coisa experimental mesmo. Para mim, o Beco 
sempre vai ser uma coisa experimental”, diz Gustavo. 
 
Durante o semestre que a gente fez o quarto espaço expositivo, o Beco realizou outras atividades. Em setembro, 
quando estavam num período de transição e o Beco estava desocupado, eles receberam um coletivo da Áustria, o 
coletivo Mahony. Eles fizeram uma palestra performática, que eles chamam “Kartoffelessen”, que significa jantar 
de batatas. Então eles contam o percurso deles, a história deles e cozinham as batatas, que depois são servidas 
para comer com cream cheese e salsinha. 
 
Gustavo conta que durante palestra performática do coletivo eles um diálogo com uma ópera, e eles cantam um 
trecho dessa ópera, e as pessoas perguntavam: “ah, é agora que rola a performance?”, como se até o momento 
não o fosse. 
 
Um pouco depois, o Beco foi convidado para participar da exposição “Ocupação”, na Casa Contemporânea 
http://casacontemporanea.multiply.com/reviews/item/7. Em resposta, eles propuseram à Casa que o Beco fizesse 
uma residência ali, habitando o espaço por 20 dias. 
 
No pequeno espaço improvisado – pois não fazia parte dos planos originais da Casa receber artistas residentes – os 
6 integrantes do Beco levaram colchões e improvisaram camas que precisavam ser desmontadas todo dia e 
remontadas à noite. No dia de abertura, alguns amigos do pessoal do Beco fizeram uma espécie de performance, 
uma intervenção em que improvisaram um chuveiro com uma lata de tinta, uma mangueira e algo como uma 
torneira. 
 
Esse período foi uma oportunidade para que o Beco pensasse em como ocupar o espaço. Para tanto, chamaram 
para discutir com eles alguns espaços independentes - a Casa Tomada http://casatomada.com.br/site/, a Galeria 
Emma Thomas http://emmathomas.com.br/wordpress/, o Ateliê OCO http://www.atelieoco.com.br/, a Casa 
Contemporânea, a Casa da Xiclet http://casadaxiclet.multiply.com/ e a Jambrohouse 
http://jambrohouse.blogspot.com/ – durante as tardes de quatro sábados, sempre em encontros abertos. 
 
Letícia conta que tiveram encontros e trocas muito boas, e que ao final fizeram uma publicação. Nessa época, eles 
também produziram um texto para a revista Tatuí em que explicam um pouco como eles começaram a pensar o 
que era esse espaço, porque estavam ali... A partir daí, fizeram algumas perguntas-chave de reflexão e começaram 
a conversar e discutir durante uma madrugada. Essa conversa depois foi transcrita e repassada para depois sofrer 
os cortes, ser revisada, etc, para poder ser publicada na revista. 
 
Porém, a conversa gerou 6 páginas, que não caberiam na revista. Assim, o Beco criou um blog 
(http://quandonaodormimos.wordpress.com/) para colocar suas produções realizadas durante a madrugada. 
 
É interessante observar o processo criativo dentro de um coletivo. No caso do Beco, pelo menos, embora o texto 
tenha sido digitado por apenas uma integrante, ele foi escrito enquanto todos conversavam. “O texto virou uma 



pessoa só falando. Então é meio esquizofrênico mesmo. Que é como se fosse várias vozes numa mesma cabeça”, 
conta Jaime. 
 
Depois disso, o Beco realizou a publicação da Casa Contemporânea, que era uma experimentação desenvolvida ao 
longo do projeto, envolvendo a parte gráfica não só da publicação – da qual também pensaram o conceito –, mas 
da própria exposição. Foram eles, por exemplo, que fizeram o convite.  
 
Eles contam que a experiência dessa publicação deu totalmente errado. A tiragem de 200 se tornou um problema 
porque, apesar de terem a gráfica, muito é feito manualmente, além das experimentações gráficas. O Beco 
encontrou dificuldade também em conciliar o tempo deles com o tempo cobrado. 
 
Letícia conta que no começo do ano o Beco estava super atarefado com o catálogo da Casa Contemporânea, a 
produção do “Percursos Narrativos” e a “Maleta 2”, que era de gravuras e impressões gráficas. Isso significava que 
os integrantes realizavam algumas experimentações individuais mas também trabalhavam em conjunto no 
Percursos e no catálogo. 
 
No lançamento das publicações em março na Galeria Vermelho, Jaime conta que havia uma caixinha escrita “seja 
um apoiador da arte” onde as pessoas poderiam fazer doações voluntárias, e que com ela arrecadaram 50 reais. 
Por outro lado, mais deram do que venderam as maletas. Em números, a primeira maleta teve 12 exemplares 
vendidos e 8 dados.  
 
Discutindo a questão do preço, que parece baixo – 20 reais por 6 vídeos ou 5 gravuras – Jaime explica que eles 
recebem a ajuda de muitos amigos, que não cobram nada para fazer o trabalho para eles. Além disso, a idéia de 
ser barato é que as pessoas comprem mesmo e assim os trabalhos possam circular. 
 
Depois dos lançamentos, participaram de um projeto de circuladores de publicações de arte e receberam a LOJA. A 
LOJA é um projeto (curatorial) da Regina Melim em que ela seleciona publicações de artistas do Brasil todo e 
monta uma “exposição” em cada lugar. É um mapeamento de publicações, que reúnem artistas que estão no meio 
há muito tempo ou começando agora. A LOJA já foi realizada 5 vezes, sendo duas em Santa Catarina, uma no Beco, 
uma em Ribeirão e uma em Porto Alegre. O projeto era financiado pela bolsa de iniciação científica que ela 
recebia. 
 
O Beco também faz parte de um projeto de mapear esses espaços que produzem novas formas de circulação, em 
que já participaram o Branco do Olho, o pessoal da Universidade Livre das Artes, a Casa Tomada... 
 
A última atividade realizada pelo Beco foi em agosto, na Casa Tomada, onde foram convidados para participar do 
projeto “A Casa Recebe”. Lá, fizeram uma vitrine e no dia da inauguração apresentaram no andar de baixo da Casa 
os registros do processo e um balcão de publicações. 
 
Jaime conta que ao longo desse período de 3 anos do Beco, eles foram construindo uma rede de interlocução com 
esses novos espaços, coletivos, iniciativas... Pessoas que tiveram ou tem espaço para experimentação 
artística.Dentre eles, a Jambrohouse, a Casa Tomada, o Ateliê 397 http://www.atelie397.com/, Casa da Xiclet, Casa 
Contemporânea, e pessoal do Licença Poética http://www.facebook.com/people/Coletivo-Reparticao-
Publica/100001538034209. O Beco começou a se tornar, num certo momento, o catalisador da rede. De certa 
forma, a partir do que eles fizeram, as pessoas começaram a procurá-los para saber de outras coisas que estão 
acontecendo. 
 
Claro que é comum a presença mais freqüente de iniciativas mais próximas, como é o caso do grupo do Repartição 
Pública, formado por Fernando Sala, Gabriel Lemos, Ronan Cliquet, Ana Luiza Cencini, João Carlos e Paulo Salazar. 
Letícia aponta que é um grupo muito organizado, como uma repartição mesmo, onde cada um executa uma etapa 
do processo. Em um de seus trabalhos, eles produzem carteirinhas de “licença poética”.  
 



O Beco está sem espaço desde o começo desse segundo semestre de 2010, pouco depois de lançarem a edição da 
Tatuí. A perda de espaço se deve meramente por motivos financeiros, pois o espaço que antes era cedido de graça 
acabou sendo alugado para outra pessoa. Mesmo assim, o Beco é muito grato pela boa vontade do Efrain, e 
também pela sua curiosidade, que o mantinha sempre aberto à novas experiências. Gustavo conta que, nesse 
ponto, a relação do Beco com o dono do espaço era uma troca, já que havia a vontade de conhecer, de estar em 
contato com tudo que era feito também.  
 
A nova situação do Beco faz com que eles questionem qual é a importância desse espaço. Eles pensam por 
exemplo em um coletivo do Ceará, que também perdeu sua base, e criou uma base móvel, que foi para vários 
lugares, viajando pelo Brasil. 
 
Na verdade, esse momento surge como maus uma oportunidade para pensar outros caminhos. Talvez seja um 
problema em questões mais práticas, como a biblioteca, que exige algum tipo de espaço físico. Mas, conforme 
Jaime diz, talvez o espaço do Beco seja muito mais simbólico do que físico mesmo. “O espaço da referência, das 
pessoas saberem que ali existiu. (...) Ele cumpriu uma função que foi mostrar “dá para fazer sim”, precariamente 
mesmo.” 
 
Além disso, ele coloca que eles já estão “velhos”, no sentido de já terem feito muita coisa, e também de estarem 
um pouco cansados. A organização dos eventos, por exemplo, consome muita energia. Eles também esperam que 
surjam novas iniciativas.  
 
Avaliando a importância do Beco enquanto espaço, Jaime aponta a função que ele teve de reciclar o coletivo, com 
artistas entrando e saindo dele, o que é provavelmente uma característica do espaço experimental. Ele relembra 
uma fala de Rafa Campos, ele diz que chega uma hora em que tem que se institucionalizar o espaço. Quando isso 
acontece, é preciso que pessoas novas participem para que haja uma renovação. “A gente não consegue 
experimentar para o resto da vida, o mesmo grupo. Quando não tem influências fora, o grupo começa a se 
ensimesmar, a ficar com um discurso muito igual”, conclui. 
 
A discussão da função do espaço também leva à pergunta do que seria, afinal, um espaço experimental. Como ele 
pode ser caracterizado? 
 
Para Jaime, “a experiência vem a partir do momento que você tem um problema para resolver.” A realização de 
uma exposição, por exemplo, em que é preciso pensar como administrar o dinheiro, como captá-lo, se preciso, e 
aprender a partir disso. 
 
Já Gustavo considera que o experimental está associado a trabalhar com o risco, com a descoberta. “Uma coisa de 
das as caras no sentido de estar explorando uma pesquisa, uma possibilidade de circulação de alguma coisa, de 
uma idéia, de algum modo”. Como o Beco que no porão é espaço, mas também realiza publicações e residências. 
 
Letícia diz que tem a ver com lidar com essas circunstâncias de ser independente dentro não dos limites, mas da 
esfera, e como fazer acontecer dentro disso. “Porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito grandiosa, mas 
que a gente consegue trazer para nós e fazer acontecer”.  
 
Por outro lado, a questão econômica que às vezes surge como um desafio a ser superado torna-se o que guia a 
produção ou dita as regras do artista. Gustavo cita os artistas que se dedicam aos editais em que a participação em 
uma exposição torna-se apenas uma linha no currículo, já que o trabalho é enviado pronto, sem que seja criada 
nenhuma experiência nova ou reflexão. “É uma coisa que não teve esse embate com o risco. (...) E, vamos supor, 
se esses artistas todos que participam sem receber premiação, tão gastando um dinheiro aí, tão investindo. Se eles 
se juntam para produzir uma coisa experimental, coletiva, eles podem gastar a mesma quantia de dinheiro ou 
menos do que eles gastaram para enviar um trabalho para fora e construir uma coisa que atinja uma consciência 
muito maior. E uma consciência de produção, não é só uma consciência do individual de cada um.” 
 



É importante colocar que não dá para continuar experimental a vida inteira, tem um momento que as coisas 
esgotam. E também que esse experimental não é uma oposição às instituições, mas uma alternativa. 
 
No caso do Beco, o experimental tem a ver não só com o espaço, o seu gerenciamento, mas também com o 
coletivo. Fazer parte de algo maior do que você, que apesar da troca, anule a individualidade, a posse – e a 
responsabilidade - individual sobre uma produção.  
 
A combinação de diferentes pessoas e opiniões invariavelmente gera conflitos. Dentre os mais comuns estão o de 
gestão – de divisão de papéis: jurídico, administrativo financeiro, assessoria... – e o de criação coletiva. “Como 
você entender que aquilo é um bem coletivo mesmo, sabe. Todo mundo tem que tomar conta, e todo mundo tem 
que se apropriar. É bem complicado”, diz Letícia. 
 
Mas os coletivos são uma questão bastante forte desde o começo dos anos 2000, quando teve a ocupação do 
Prestes Maia. Jaime considera esse momento como um turning point da arte brasileira, em que os coletivos 
começaram a se formar, que as pessoas se reuniram para pensar e criar. 
 
Outras iniciativas semelhantes à ocupação do Prestes Maia lembradas pelo Beco são o CORO, o trabalho que a 
Thaís Rivitti esta fazendo no Ateliê 397, e o Projeto Comofaz da Lívia Benedetti e o Thiago Alem Santinho. 
 
Se por um lado os coletivos estão sendo formados, o Beco aponta como uma falta a organização de uma rede 
comunicacional entre as iniciativas. Eles contam que em Recife, existe uma coisa mais unida. Aqui em São Paulo, os 
espaços acabam e não se fica sabendo. Talvez porque aqui ocorra coisas demais, de modo que muitas 
oportunidades são perdidas. 
 
Porém, eles consideram que essa é uma coisa em trânsito de mudar. A ocupação do Prestes Maia em 2005, por 
exemplo, agora está sendo reavaliada. E a partir disso, as pessoas que estão começando agora podem aproveitar o 
que deu certo para dar continuidade e o que deu errado para tentar modificar e criar algo novo. 
 
Gustavo comenta que é curioso, porém, que a discussão gire em torno da gestão, como as coisas surgem e como 
se sustentam, de modo que não existe um foco sobre a produção artística dentro desses espaços. 
 
Isso leva ao questionamento de quem vê, de quem freqüenta esses espaços alternativos. Eles citam por exemplo a 
Casa Tomada, que tem uma iniciativa muito boa, mas fica a 20 minutos do metrô, num lugar que à noite não é 
muito movimentado,... Por outro lado, lá existe um ateliê patrocinado para que o artistas produzam obras que 
serão expostas em outro espaço. Nesse caso, há uma separação entre espaço experimental e espaço expositivo.  
 
Outro espaço lembrado é o Jamac http://www.myspace.com/euamojamac, da artista plástica Mônica Nador, 
onde, segundo Jaime, se pensa muito quem vê o que se produz num espaço. Ele também aponta essa reflexão 
como uma característica em comum de alguns espaços experimentais. Porque existem muitas oportunidades para 
os artistas, principalmente os jovens, mostrarem o seu trabalho. Desse modo, o espaço experimental é a 
oportunidade que se tem de pensar o como mostrar, e não o que mostrar. 
 
Uma das preocupações do “como” mostrar é o público. Nisso, pensa-se a ampliação da divulgação e em lugares 
mais acessíveis, como por exemplo uma garagem aberta em um bairro residencial.  
 
Mas aí também existe a questão do diálogo que deve existir entre o espaço e a obra. Jaime diz que o lugar em que 
o trabalho é exposto o modifica. Assim, é preciso que o artista reflita sobre algumas questões antes de fazer o 
próprio trabalho circular, pois isso influencia no ambiente da exposição e consequentemente na receptividade do 
público. É claro que hoje alguns museus, por exemplo, tem um movimento muito maior. A Pinacoteca, por 
exemplo, tem sábados tão cheios que é quase impossível ver as exposições.  
 



Atrair o público criando um ambiente mais convidativo era uma preocupação do Beco. Também pela sua 
localidade, próxima à faculdade, eles recebiam a visitação de estudantes de arte que nunca tinham estado em uma 
exposição. – o que é, na verdade, um dado comum entre os universitários. Segundo um relatório de cultura da 
USP, dentre as atividades culturais (cinema, dança, teatro, etc), as exposições de arte são as menos freqüentadas. 
 
Letícia lembra que os públicos que freqüentam cada lugar são diferentes, apesar dos esforços de atrair mais 
visitantes. A partir disso, o artista deve pensar o ambiente em que ele vai expôr, embora ela também considere 
que a responsabilidade de, digamos, se encaixar no contexto, não seja só do artista. Também é do curador, do 
arte-educador, do produtor... 
 
Jaime atribui ao artista experimental a capacidade, ou a necessidade, de desenvolver estratégias de abordagem do 
seu trabalho. Assim, um trabalho pode atingir um público maior ou apenas especialistas, embora em certos casos 
seja capaz de deixar as pessoas do próprio meio confusas. 
 
Na verdade, embora essa reflexão sobre o contexto seja algo presente em alguns artistas, é a base de uma 
curadoria escolher os artistas para que, num espaço e contexto específicos, possam produzir relações e fazer a 
mediação entre o espaço, a obra e o público.  
 
Outro assunto importante levantado durante a conversa foi a economia da arte. Jaime diz que, uma vez no novo 
capitalismo em que vivemos, todo mundo precisa ser produtor, vender alguma coisa. Muitos artistas partem desse 
conceito. O que não significa que o espaço experimental precise estar disassociado do negócio. 
 
Gustavo cita como exemplo possível dessa parceria o Acervo Aberto (R. da Consolação, 3358), um lugar para se 
mostrar e vender o trabalho de artistas de diversas áreas. 
 
Retoma-se, então, a questão do espaço experimental existir sem ser ao mesmo tempo expositivo e produtor, e 
também como ele se sustenta, já que há pouco mercado para arte experimental. 
 
A Casa Tomada, por exemplo, pensa a “economia como desenvolvimento”, realizando workshops e ateliês 
patrocinados por grandes instituições. Dessa forma, ela fornece aos artistas espaço para que produzam, embora 
não realize a exposição.  
 
No caso do Beco, embora não tenha dado dinheiro, mesmo porque ele não tem fins lucrativos, o investimento ali 
gera um campo simbólico. Quer dizer, o nome Beco, o trabalho, a trajetória construída por eles agrega valor 
simbólico para a produção individual de vocês.  
 
Jaime diz que na arte ainda falta essa noção de criar uma identidade, uma marca mesmo, e trabalhar para 
solidificá-la, agregar valor. Ele aponta agora como um bom momento para pensar as questões acerca da economia 
da arte para que possamos criar de fato um circuito da arte brasileira, já que nos próximos anos estaremos o Brasil 
deve estar no centro das atenções do mundo por sediar eventos mundiais de grande importância. 
 
Embora a presença da arte brasileira tenha aumentado de forma considerável no exterior – tanto em feiras de arte 
quanto em exposições em grandes instituições –, ainda existem muitas deficiências com relação à produção 
artística nacional. 
 
Por exemplo, o trabalho crítico sobre os nossos artistas. No exterior, pouco se pensa sobre o que é e foi feito aqui. 
Por outro lado, as reflexões desenvolvidas no Brasil não circulam lá fora. Jaime espera que a atenção dada ao Brasil 
ajude a resolver esse tipo de questão: “eu espero que descubram que a gente fez muita coisa antes que o pessoal 
lá fora. (...) Que se comece a olhar mais para dentro e a gente também passe a se olhar, em vez de olhar para fora, 
e esse olhar vai começar a criar um interesse, esse interesse cria uma economia maior, uma economia maior se 
estabelece.” 
 



Letícia aponta que é necessária uma documentação bem feita, que já seria um pressuposto para que o 
pensamento seja muito bem formulado. Sua fala é endossada por Jaime, que considera que existem muitos 
artistas para poucos críticos e menos ainda historiadores. E isso é um problema porque não se produz nenhum 
pensamento sobre o que é produzido, porque realmente não é possível se acompanhar tudo. 
 
Ainda existe uma deficiência na formação de pensadores e críticos no Brasil, enquanto que existem muitos cursos 
de Artes Plásticas ou Artes Visuais, voltados para a formação de artistas.  
 
Jaime diz que um problema dessa falta de produção de pensamento é que os acontecimentos se perdem, tendo 
sua existência limitada ao momento em que ocorrem. Letícia coloca que, pelo menos no caso do Beco, eles 
assumem essa responsabilidade de formar um conhecimento sobre o que eles produzem. Por exemplo, ao 
produzir um texto para uma revista, eles também pensam em uma espécie de documentação, um registro mesmo 
de algo que com o tempo pode se perder. 
 
Citando Benjamin, Jaime lembra que a experiência não é nada se não é comunicada, e esse é um problema desse 
momento sintomático no Brasil de alargamento da produção ao mesmo tempo de afunilamento do pensamento 
crítico e reflexivo. Mais um motivo para todos nós continuarmos pensando juntos. 
 
Beco da Arte: http://becodaarte.blogspot.com/ 


