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Bienal de SP e projetos eletrônicos propõem a não-artistas interferirem na arte; conflitos 
(entre todas as partes) são inevitáveis. 
 
À essa altura, nem mesmo as artes plásticas – que não são exatamente as "líderes de 
audiência" do universo artístico – conseguem escapar de algum tipo de interatividade com o 
público. Num passeio pela 27ª Bienal de Arte de São Paulo, por exemplo, dá para listar obras 
que pedem o toque (e até a interferência) das pessoas.  
 
Mas, assim como no mundo real, diálogo pode trazer conflito – nada mal para uma Bienal que 
se chama "Como viver junto". No último domingo (15), por exemplo, os visitantes eram 
impedidos de fazer sua parte na interação com alguns trabalhos. Não se podia escrever na 
lousa do artista Antoní Miralda ou se sentar nas cadeiras sinistras de Didier Faustino. "As 
pessoas não têm cuidado", dizia uma monitora. Até a instalação de Thomas Hirschhorn, com 
objetos só para ver e não tocar, foi interditada por causa de "intervenções".  
 
A lousa, em que Miralda propõe que se escreva sobre comida, estava cheia de "Fulano esteve 
aqui", motivo pelo qual adolescentes eram impedidos por um segurança de se aproximar do 
quadro. "Sou contra qualquer tipo de censura", disse o artista, que soube do incidente ao falar 
com a reportagem. ''Espero que a Bienal confie a orientação do público à monitoria e não à 
segurança'', completou. Sobre a proposta artística da lousa, constatou: ''É impossível prever o 
que as pessoas vão escrever, mas gostaria que elas debatessem o tema comida". 
 
Para a artista Gisele Beiguelman, não há espaço para o "gostaria". Especialista em projetos 
interativos com arte eletrônica, como o "egoscópio", em que internautas interferiram em 
trabalhos com exibição em tempo real em outdoors de SP, Gisele (que não participa desta 
Bienal) diz que a chave para a vontade de abrir uma obra à participação de não-artistas está 
no desapego: "Em um de meus projetos recentes, o público transformou completamente 
minha proposta, que acabou se mostrando 'quadrada' perto do resultado, mais consistente até 
do ponto de vista artístico". 
 
Thomas Hirschhorn, que teve sua instalação sobre a sociedade industrial fechada para 
manutenção (não a pedido dele) porque as pessoas, talvez embaladas pelo clima de ''mãos à 
obra'' da Bienal, tocaram partes do trabalho, disse à reportagem que a "interatividade" é uma 
enganação. "O que importa é a atividade. A atividade do pensamento", defendeu. "Não tenho 
medo de que as pessoas quebrem alguma coisa na instalação, isso não me importa", explicou. 
"Mas não estou interessado em participação física do público. Interação tem cara de coisa que 
funciona, um estímulo e uma reação. A arte é justamente o que não funciona". 
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