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C R I S E QUE at ingiu a 

última bienal de ar te 
de São Paulo gerou, 
ao menos , um resul
t a d o p o s i t i v o . E m 
u m esforço conjun
to inédito e edifican

te, 28 inst i tuições paul is tanas se uni
ram para evitar um novo fiasco. O pro
jeto São Paulo Polo de Arte Contempo
rânea reúne insti tutos do peso do Mo
reira Salles e Tomie Ohtake aos prin
cipais museus da cidade, en t re eles o 
MuBE, o Masp e o MAM, com o obje
tivo de dar prestígio e relevância a 2 9 a 

edição da most ra , que começa em 25 
de setembro sob a curadoria de Moacir 
dos Anjos e Agnaldo Farias. 

Havia sido cogitado o adiamento da 

edição deste ano para 2011, em conse
quência de anos de más administrações. 
A diretoria de Heitor Martins, empossa
da na metade de 2009, teria como desa
fios reerguer o nome da instituição e fa
zer com que ela conseguisse se livrar de 
certa má impressão gerada tanto pela 2 8 a 

edição (a "do vazio"), como pelos 2,8 mi
lhões de reais em dívidas deixados pela 
administração anterior, sob responsabi
lidade de Manuel Pires da Costa. 

"Acreditamos que é importante ala
vancar a reputação e a tradição da Bie
nal e assegurar que vamos usá-la como 
instrumento de divulgação da arte bra
sileira", disse Mart ins a CartaCapital 
em julho do ano passado, pouco depois 
de ter assumido o cargo. Na ocasião, o 

presidente relatou que realizar a expo
sição ainda em 2010, reforçar as capaci
dades administrativas da instituição e 
criar um modelo de aproximação com 
o público seria três de seus maiores de
safios. Essas estratégias, colocadas em 
prática a partir daí, começam a mostrar 
efeitos como a formação do São Paulo 
Polo de Arte, que tem como carro-chefe 
a edição de uma revista homônima, ini
cialmente de publicidade trimestral, 
bancada pela Fundação Bienal. 

Editada por um grupo de colabora
dores de diversas instituições, o pri
meiro número da revista traz perfis das 
participantes da rede e enfoca matérias 
que têm como personagem principal a 
exposição, com textos que destacam a 
instituição, escritos por seus diretores 
ou curadores. "A revista é um carro-
chefe importante para divulgar as ins
tituições, para começar a criar a ideia 
de um circuito de arte estabelecido", 
diz Martins, que faz parte do conselho 
editorial da publicação. Além do espa
ço destinado aos demais, sabe-se que 
o número 2 da revista será dedicado 
inteiramente à 2 9 a edição, com lança
mento simultâneo à mostra. 

"Não existe propriamente uma neces
sidade de fazer uma revisão no papel da 
Bienal publicamente ou limpar a barra 
do que aconteceu nos últimos anos. Isso 
são águas passadas", diz Ricardo Ohtake, 



diretor do Instituto Tomie Ohtake e con
selheiro editorial da publicação. "Já que 
a infraestrutura é toda da Fundação, é 
sintomático haver essa impressão, mas 
a ideia é que a revista e o Polo se tornem 
cada vez mais independentes." Segundo 
ele, o processo de independência torna-se 
necessário para não fazer do Polo de Arte 
mais um departamento da Fundação. 

Essa independência, porém, não diz 
respeito às ações e estratégicas pre
vistas pelo Polo de Arte, que enfatiza o 
trabalho em conjunto para estabelecer 
a cidade de São Paulo como ponto res
peitável no mapa das artes mundiais, o 
que acontece ainda de maneira embrio
nária. "E uma ação nova, estamos tendo 
agora uma primeira experiência de pos
síveis ações em conjunto, já que nunca 
houve uma articulação envolvendo um 
número tão grande de instituições", diz 
Marcelo Mattos Araújo, diretor da Pi
nacoteca do Estado de São Paulo. 

Para Araújo, o grande desafio de co
locar em prática a formação do Polo 
de Arte é manter a articulação perma
nente. Após a realização da 2 9 a Bienal, 
a ideia é de que a união seja fortaleci
da para a realização de outros projetos 
que envolvam conjuntamente as insti
tuições paulistas. "As primeiras ações 
estão ocorrendo a partir da Bienal, ela 
é a gênese. A gente se dispôs a dar essa 

contribuição, mas esse papel tem sido 
discutido de maneira igualitária entre 
todas as instituições." 

Algumas dessas iniciativas em con
junto poderão ser acompanhadas a 
partir de setembro, dentro e fora do es
paço expositivo que recebe a 2 9 a Bienal. 
Grande parte das instituições planeja 
suas maiores exposições para a mesma 
época, esperando que a mostra interna
cional possa gerar interesse e assim im-

Agregador. Diretor da Fundação Bienal, 
Heitor Martins mantém política participativa 

pulsionar o público a visitar outras mos
tras, independentemente do local onde 
serão realizadas. "Este é historicamente 
um momento privilegiado de atenção do 
público em geral para a produção con
temporânea e um dos papéis da Bienal 
é consolidar esse processo", diz Araújo. 
O diretor conta ainda que esta edição es
pecífica tem gerado no público especia
lizado uma expectativa grande, muito 
em relação à retomada da instituição e 
pelo projeto de curadoria apresentado, 
que este ano busca estabelecer maiores 
relações entre arte, política e educação. 
"Essa energia foi grande a ponto de fa
zer surgir esse processo de articulação." 

Ohtake lembra de reuniões que acon
teceram entre diretores de instituições 
antes da viabilização do Polo para dis
cutir, por exemplo, a Lei Rouanet ou o 
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 
Mas vê agora uma oportunidade para 
que essas articulações sejam colocadas 
de maneira mais enfática. "As movimen
tações anteriores não deram resultado 
muito palpável. Agora, o movimento 
inicial dessas reuniões está refletido nas 
exposições que serão feitas na mesma 
época da Bienal." Ainda é cedo para pre
ver se a cidade será "tomada pelo espíri
to da arte", como diz Ohtake. Mas indica 
uma saída bem mais salutar: em vez de 
dominada por um mecenas picareta, a 
bienal pode virar uma obra coletiva. • 
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