


































PROJETO GALPAO 1 5 

Zona de Experimentacao Temporaria 

Ja
. 
e� 1 967 Helio Oiticica assinalava, em seu Esquema Geral da Nova Objetividade,

uma te�denc1a para proposir;oes coletivas no cenario artistico brasileiro. No contexto politico
de entao uma pratica que se fazia imperativa, foi gradualmente sendo amortecida com as 
transformar;oes no piano social e politico que o pals atravessou, e mesmo alguns grupos de 
artistas surgidos posteriormente apontavam em sua configurar;ao uma aproximar;ao 
determinada mais par afinidades estilisticas que propriamente par motivar;oes ideol6gicas e 
similares. Ao final dos anos 1990, porem, percebe-se uma grande incidencia de iniciativas 
desse perfil brotando em diversos pontos do pals, numa movimentar;ao que se desenvolve em 
paralelo a proliferar;ao de associar;oes entre artistas. 

A conformar;ao de um cenario cultural cada vez mais desalentador para a atividade 
artistica, pouco afeito a estimular ou apoiar iniciativas desse genera, parece ter sido um 
componente de forte influencia na proliferar;ao de coletivos mais e menos informais de artistas 
e espar;os independentes em todo o Brasil. Certamente essa conjuntura nao seria o (mico 
fator a justificar de forma absoluta e generalizada a existencia e atuar;ao de recentes 
agrupameritos de artistas surgidos no pals; associar;oes entre artistas tern sido, coma se 
sabe, uma pratica estrategica ou informal recorrente e prolifica desde ha muito. Mas boa 
parte da movimentar;ao que hoje se percebe coma "a margem" do chamado circuito das artes 
parece ser de fato impelida pela necessidade comum de constituir uma frente alternativa para 
a esfera de inserr;:ao pelas vias institucionais - que pressupoem mecanismos de acesso nem 
sempre ao alcance da maioria. Par _conta das dificuldades em acessar a esfera do chamado 
"circuitao" (museus e galerias de rename, saloes de arte contemporanea e eventos de destaque 
na agenda cultural), o perfil de ar;:ao desses agrupamentos esta muitas vezes associado a 
constituir;:ao de iniciativas que viabilizem frentes de atividade razoavelmente autonomas a 
essa situar;:ao. 

Uma dessas experiencias se materializou com o projeto Galpao 7 5. Exemplo das 
possibilidades geradas pelas inquietar;:oes e iniciativa autonoma de um coletivo, este evento 
congregou, ao final de 2002, de artistas atuando em diversas linguagens e com diferentes 
trajet6rias, reunidos sob uma mesma proposta: ocupar temporariamente um espar;:o semi
abandonado com sua produr;ao. lmbuida de um espirito cooperativo nem sempre percebido 
em iniciativas semelhantes, a experiencia do Galpao 15 chama a atenr;:ao nao pelo carater 
abnegado da empreitada, mas pela sobriedade e coerencia da proposta, que adotou as 
caracteristicas espaciais do local coma fator definidor para sua ocupar;:ao - no que se configurou 
um saudavel pretexto para um exercicio de experimentar;ao artistica coletivo, desprendido da 
habitual pressao e das limitar;:oes (nao apenas fisicas) institucionais. 

0 resultado nao se configurou propriamente em uma exposir;:ao, numa acepr;:ao mais 
conservadora do termo, mas em um instigante e heterogeneo apanhado de intervenr;:oes que, 
cada qual a ·sua maneira, "achavam" seu lugar nas condir;oes relativamente adversas do ambiente 
que as cercava. Temporariamente revitalizando e emprestando uma nova dinamica a arquitetura 
austera do local, em principio refrataria a uma ocupar;:ao dessa natureza, esse conjunto de 
trabalhos permitiu entrever novas possibilidades para a ar;ao artistica. S6 se lamenta o fato 
de eventos deste perfil parecerem fadados, no cenario cultural em que vivemos, a ter lugar 
sob circunstancias usualmente precarias, condenando-os a existencias tao breves - e nesse 
sentido se valoriza a pertinencia de registros coma o que esse catalogo constitui. Mas fica 
sempre a expectativa de que investidas coma a do Galpao 15 possam impulsionar novas 
frentes de ar;ao autonoma em arte no pals - seja coma alternativa a rigidez institucional ou 
como simples exercicios de experimentar;ao coletiva. 
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