Dicas para
a mudança
nos museus
da América

2 a 4 de setembro 2015
Buenos Aires, Argentina

A Fundación TyPA –Teoría y Práctica de las Artes, na Argentina; e AAM –American
Alliance of Museums, nos Estados Unidos da América, uniram suas forças para organizar
O Museu Reimaginado – Encontro de profissionais de museus da América, uma
plataforma que propôs inovadoras reflexões teóricas, junto com exemplos das melhores
metodologias e enfoques criativos, além de compartilhar respostas bem-sucedidas a
problemas comuns. Declarações espontâneas de muitos dos mais de 600 participantes,
coincidiram em manifestar sua satisfação pela oportunidade inédita de se reunirem
junto com seus colegas de uma nova geração de profissionais, dispostos a serem os
protagonistas de uma mudança radical nos museus da região em favor de um maior
protagonismo social. Esta vontade participativa teve sua maior expressão na oficina
grupal que inspirou o Manifesto para os Museus da América, e de modo transversal
esteve presente em todas as sessões de O Museu Reimaginado.
Acreditamos que as diretrizes a futuro ficaram pautadas, e sua síntese pode ser
consultada nesta publicação. O registro completo de todas as sessões, em espanhol,
inglês e português, pode ser consultado nos website tanto de TYPA quanto de
AAM, e servirá também para espalhar o espírito renovador que se viveu ao longo
de três intensos dias de diálogo e intercâmbio. Os organizadores sentimos orgulho
pelos resultados atingidos, e agradecemos a cada um dos oradores, participantes,
colaboradores e patrocinadores que contribuíram para fazer desta reunião um símbolo
histórico para os museus da América.

Américo Castilla
Presidente - Fundación TyPA		

Laura Lott
President & CEO - AAM
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Introdução

O Museu Reimaginado conseguiu conformar uma massa crítica que se expressou
disposta a impulsionar uma transformação positiva nos museus da região. Este encontro,
organizado pela Fundación TyPA (Argentina) e a American Alliance of Museums
(Estados Unidos), reuniu em Buenos Aires mais de 600 participantes de 24 países
durante três intensas jornadas -de 2 a 4 de Setembro de 2015- dedicadas a reimaginar
os museus. Através da expressão conjunta de preocupações e perguntas, mas também
de ideias inovadoras e soluções criativas, a Usina del Arte foi sede para o intercâmbio
entre profissionais de diversos tipos de museus e organizações culturais. Na Sessão de
Abertura, Américo Castilla (TyPA) e Kaywin Feldman (AAM), geraram o espaço para a
reflexão e enfatizaram a importância de encarar uma mudança de paradigma, onde os
visitantes e o emotivo passam a ser o centro da cena: “Desejamos que o museu seja
fabricante de convivência”.
Através de conferências magistrais, mesas de diálogo e sessões de conversação, mais de
80 oradores debateram junto com os assistentes sobre um leque de temas que versaram
sobre a capacidade dos museus para representar a memória, a interdisciplinaridade, a
comunicação, a vontade de visibilizar as comunidades afrodescendentes e indígenas, os
diversos modelos de governabilidade, até a flexibilidade que têm os museus menores.
Por sua vez, com o fim de lhe conferir ao encontro as mesmas qualidades que se almeja
na atualidade dos museus -que sejam atrativos, que convidem ao diálogo, que sejam
participativos, que tenham humor e que apelem ao emotivo- a programação também
ficou composta de muitas outras atividades simultâneas com diversos formatos, onde
os assistentes tiveram uma função ativa: apresentações ágeis de casos inovadores
selecionados através de uma convocatória aberta, um concurso para projetos inéditos
onde o ganhador recebeu fundos para implementar sua proposta, e um julgamento
público ao uso dos dispositivos eletrônicos nos museus. Também foram ministradas
oficinas práticas sobre temas específicos e se realizou uma oficina massiva onde se
discutiram as bases do primeiro manifesto para os museus da América.
Com o fim de reforçar as instâncias de vinculação e a criação de redes de colaboração
entre todos os assistentes, ao meio-dia o TyPA Café ofereceu almoços temáticos.
Também foi construída em forma coletiva uma exposição participativa sobre a função
da imaginação nos museus, e na Expo aqueles que apresentaram suas propostas foram
os fornecedores de produtos e serviços. Depois de cada jornada, foram organizadas
visitas e atividades especiais a espaços destacados da cidade e suas redondezas.
O Museu Reimaginado foi possível graças à parceria inicial entre duas organizações
com o apoio de muitas outras que puseram seu esforço para poder concretizá-lo e
oferecer um importante programa de bolsas, e também aos centos de profissionais de
museus que somaram sua experiência e entusiasmo. Agora o desafio é manter a energia
renovadora que fluiu nesses dias, para pôr em ação os museus que reimaginamos juntos.

Em números

+
600

24

80

9
50

140

4

18

6

profissionais de
museus

mesas de
diálogo

países

bolsistas

oradores e
palestrantes

conferências
magistrais

casos
inovadores

11
5
1

6

stands de
países na
Expo de
museus

Museu pop-up sobre a
imaginação

9
1

almoços
temáticos

oficinas práticas

3

oficina coletiva
para criar o
primeiro
manifesto de
museus da
América

1
5

atividades em
museus de
Buenos Aires

palestras com
oradores
destacados

concurso entre
projetos
inéditos

O MUSEU REIMAGINADO

De onde vieram

Argentina
Brasil
México
Chile
Peru
Colômbia
Canadá
Bolívia
Equador
Guatemala
Honduras
Paraguai
Panamá
Porto Rico
República
Dominicana
Uruguai
Estados Unidos
Venezuela
Itália
Espanha
Holanda
Reino Unido
África do Sul
Austrália

Perfil do
público

Um encontro de museus também pode
mudar vidas, já que pode mudar o
pensamento das pessoas que dirigem
os museus.
Roberto, Chile

Nada tão atinado para reimaginar
um museu participativo como reunir
tantos profissionais de museus em um
encontro de intercâmbio de ideias e
cultura com um programa tão amistoso
quanto profissional.
Andrea, Argentina

O encontro permitiu que iniciativas
locais se concretizaram com a visão de
grandes projetos e que estes encontrem
no trabalho com comunidades lições
importantes. Estes eventos fazem com
que os museus se sintam inspirados
para inovar, criar redes e propor novos
referentes.
Andrés, Colômbia

Um encontro interessante e dinâmico
onde o humor e a alegria tiveram um
espaço privilegiado.
Antonio, Brasil

99%
dos assistentes manifestou
ter estabelecido novos
contatos com o Museu
Reimaginado

Profissionais de museus de arte, de história, de
ciências, de memória, de cidades, de arqueologia, de
cinema, do brinquedo, de economia, de desenho, da
infância, entre outros temas. Museus universitários,
comunitários, a céu aberto, virtuais, e mais.
Associações de museus, de amigos de museus, redes
de profissionais, consultoras, bibliotecas, galerias de
arte, centros culturais, universidades e institutos de
pesquisa, parques nacionais, ministérios e governos,
jornais, revistas, editoras, embaixadas, empresas
fornecedoras de museus, escritórios de desenho,
fundações para o desenvolvimento cultural e mais.

76%
dos assistentes manifestou
ter planos de trabalhar
em parceria com algum
profissional ou instituição
que conheceu no Museu
Reimaginado

Conferências

Em direção ao senso comum
José Nun, Argentina
Fundador do Instituto de Altos Estudios Sociales de
la Universidad Nacional de San Martín. Ex Secretário
da Cultura da Nação Argentina.
Lembrar sempre
Marcelo Mattos Araujo, Brasil
Secretario da cultura do Estado de São Paulo e ex
diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Cultura afro-americana viva
Deborah L. Mack, Estados Unidos
Diretora Adjunta para Serviços para a Comunidade
do Smithsonian National Museum of African
American History and Culture.
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Conversações

Modelar a cultura
David Anderson, Reino Unido
Diretor do Museu Nacional de Gales
Inspirar perante o horror
Alice M. Greenwald, Estados Unidos
Diretora do National September 11 Memorial
& Museum
O Museu como conversação
Néstor García Canclini, Argentina
Universidad Autónoma Metropolitana
de México

Conferência:
Em direção
ao senso comum
José Nun, Argentina
Fundador do Instituto de Altos Estudios Sociales de la
Universidad Nacional de San Martín. Ex Secretário da
Cultura da Nação Argentina.

Com reflexões sobre a interpretação e as políticas culturais, Nun aposta a lhe dar ao
senso comum um lugar central na concepção do museu.
Interpretação
A vida não seria possível sem a interpretação: “não poderíamos viver se não
estivéssemos vendo interpretações constantemente porque as palavras e as imagens
são constitutivas da realidade”. Para interpretar, necessitamos selecionar: disso se trata
a cultura, e o problema central é saber do que está composta. A resposta é simples,
e por sua vez, renovadora: a argamassa fundamental da cultura é o senso comum.
Interpretação e senso comum, assim, formam parte essencial de toda experiência
estética.
Em ocasião do lema do Encontro, Nun lembra o livro que André Malraux publicou
em 1947: O museu imaginário. Embora Malraux já não se interessava pelo modelo
decimonónico e, nesse sentido, dava já um passo para uma nova definição do museu,
pensava também que a obra falava por si mesma; não advertia que qualquer objeto
artístico, além de ser em si mesmo, é por sua vez uma interpretação, do mesmo modo
que uma fotografia é uma interpretação de uma fotografia. Aí existia uma contradição:
“Malraux não acreditava na democratização da cultura, mas sim em pô-la ao alcance das
pessoas”. Com os anos oitenta, chega um corte: é advertido então que não é possível
compreender os museus como um elemento isolado. Abre-se assim o universo das
políticas públicas.
Políticas culturais
As políticas culturais fazem entrar em jogo muitas mais variáveis: são propostos fins,
objetivos, ideologias, precisam-se recursos; começam a surgir exigências contraditórias
entre o artista, os administradores e o público. Esses novos artistas se originam em
um núcleo central, que esclarece a natureza ideológica de toda política cultural: vai
de mãos dadas com uma ideia determinada sobre o desenvolvimento social. Quando
é espontâneo, como no caso do desenvolvimento de atividades ligadas à indústria
do papel, que vão abrindo mais e mais o acesso à palavra escrita, o desenvolvimento
cultural atinge uma conexão entre a teoria e a prática com um fundamento material. O
desenvolvimento cultural provocado, por sua parte, pode ocorrer por duas vias: a da
animação cultural e a da promoção da alta cultura. No entanto a opção deve decantar
para a animação cultural, já que as políticas orientadas nesse sentido são construídas
sobre a base de uma premissa central: a da universalidade da criatividade.
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“O senso comum vais se
revelar cada vez mais como
uma construção social porque
todos vivemos na esfera do
senso comum.”

O senso comum, a chave
O senso comum aparece como uma faculdade cognitiva diferente do resto dos sentidos.
É um tipo de sentido que, além de combinar os cinco sentidos, também se diferencia
deles. “O senso comum vais se revelar cada vez mais como uma construção social
porque todos vivemos na esfera do senso comum”. Além disso, o senso comum não
é único, mas há muitos e abrange todas as pessoas. Os especialistas ou peritos, por
exemplo, possuem a linguagem especializada própria de sua disciplina, mas, por sua
vez, os saberes do senso comum. É por isso que uma modéstia epistemológica resulta
tão vital nos especialistas. O raciocínio do senso comum mobiliza as práticas segundo
cada situação, e é aqui onde a criatividade e senso comum se fusionam: é o universo do
senso comum que ocorre a inventiva própria do homem e da mulher. Museus, políticas
culturais, animação cultural e senso comum a estimular: uma soma para reimaginar.

Conferência:
Lembrar sempre
Marcelo Mattos Araujo, Brasil
Secretario da cultura do Estado de São Paulo e ex diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Um museu dedicado à memória deve estar ligado sempre à vitalidade, afirma
Marcelo Mattos Araújo. Uma instituição vital tem a capacidade de desenvolver ações
educativas que abram caminhos para a reflexão e que contribuam à formação de
cidadãos conscientes e críticos em relação com seu passado e a atualidade. É assim
que surge o Memorial da Resistência, uma iniciativa do governo de São Paulo e de sua
Secretaria da Cultura, dedicada à preservação da memória da repressão política e da
resistência no Brasil. Através da musealização do edifício que de 1940 a 1983 foi sede
do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, uma das forças
policiais mais violentas do regime militar, o Memorial foi construído se focando na
importância da memória.
Os museus e o vínculo
O Memorial evidencia uma ideia de museu que aponta a vincular tempos e histórias:
um museu que resulte de ordem vital para as pessoas, com o qual seja possível
estabelecer uma relação cotidiana e essencial, e que funcione como um espaço de
vivências e experiências que visem a individualidade. Nessa linha, a chave é apresentar
as diferentes vozes que estão silenciadas. Pensado desde um primeiro momento como
um projeto integrador e partindo do conceito de museologia social, o Memorial da
Resistência procura dar voz e retratar os perseguidos, dar-lhes um lugar “não só a modo
de reivindicação, mas também como elemento central de comunicação: um discurso
expositivo”. O leit motiv do museu expressa a necessidade de relacionar o passado com
o presente: sempre é preciso lembrar.
Participação
O Memorial da Resistência procura incorporar uma multiplicidade de vozes e propor
diálogos. “Isso é o que aparece como o mais importante nos museus contemporâneos:
a participação de todos os atores.” Com o sujeito posto em uma função tão central, a
memória é a que produz o espaço e não o contrário, do mesmo modo que o museu
começa a se entender como um lugar de construção de sentidos, capaz de estimular o
espírito crítico e a sensibilidade criativa dos indivíduos e as comunidades e, assim, aportar para a consolidação de uma sociedade solidária. Esse é o compromisso que devem
assumir as instituições na hora de se reimaginarem. “Os museus também devem estar
formados por bens simbólicos e imateriais”. Por isso o Memorial da Resistência resgata
o cravo vermelho, a flor que unia os presos políticos enquanto estavam privados de sua
liberdade, como símbolo de crença na superação e o vínculo. É o elemento simbólico o
que tem a capacidade de convocar, por seu poder, o lado mais vital dos museus.
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“Isso é o que aparece como o
mais importante nos museus
contemporâneos: a participação
de todos os atores.”

Conferência:
Cultura
afroamericana viva
Deborah L. Mack, Estados Unidos
Diretora Adjunta para Serviços para a Comunidade do
Smithsonian National Museum of African American
History and Culture.

14

O MUSEU REIMAGINADO

Compartilhar e abrir portas na bússola que guia as decisões de um museu que,
como o Smithsonian National Museum of African American History and Culture,
tem como objetivo preservar a memória de uma comunidade e, por sua vez,
apostar a sua atualidade e suas ações cotidianas. Concebidos deste modo, os
museus estão em conexão permanente com as pessoas: respondem a seus desejos
e seus requerimentos de modo que a instituição, ao invés de se imaginar como um
espaço fechado, é muito pelo contrário, um modo de se abrir para a cultura viva
de uma comunidade. Deborah Mack explica que é assim que se define o conceito
do Smithsonian National Museum of African American History and Culture, que foi
criado a partir das necessidades concretas das comunidades afro-americanas e da
diáspora afro.
Conectar
“Como museu, podemos contar uma parte da história, mas para que os visitantes
entendam a realidade inteira, tanto histórica quanto contemporânea, o museu tem de
ir aos locais da comunidade, tem que falar com as pessoas”. Essa abertura do museu
para seu entorno é chave para visibilizar a presença afro-americana na história dos
Estados Unidos; é também vital para que o conjunto completo das atividades culturais
dos afro-americanos se cuide e potencie.
O vínculo com a comunidade é de ida e volta: o museu pensa em seu povo e o povo
colabora com o Museu. É assim que as coleções tomam forma, tanto os acervos de
objetos quanto as coleções simbólicas, as que somam história de vida e de memória.
Os esportes, por exemplo, acham seu lugar no Museu já que sempre foram, para a
cultura afro-americana, uma forma de se provar a si mesmo, uma forma de provar a
excelência.
Vitalidade cultural
Um museu da comunidade afro-americana deve se focar na atividade cotidiana das
pessoas, mostrar como a cultura forma parte da vida diária. Por isso, o Museu destaca
o trabalho daqueles que mudaram a paisagem americana; o trabalho e também a
recreação e divertimento. “A nossa não é uma história só de tristeza; reimaginamos um
lugar de história, mas também um lugar para a produção de cultura contemporânea”.
Nessa linha, o Museu resignifica locações históricas para depois permitir que tenham
novos usos, mais atuais. Ao trabalho continuado com a realidade se acrescenta
a pesquisa e a documentação do passado como contribuição fundamental que
completa a função comunitária do museu.
Esse museu é formado de histórias e memórias familiares, de tesouros afro-americanos
que merecem ser valorizados e cuidados ao longo de todos os Estados Unidos.
Trata-se, então, de trabalhar em rede para compreender a violência da escravidão
e a segregação. Trabalhar com nativos e latinos, em conjunto, para destacar que a
discriminação foi um fenômeno nacional nos Estados Unidos. Nesse sentido, o alvo é
estimular a ação dos mais jovens: “Uma das coisas que começamos a compreender
recentemente é que se o pessoal jovem se compromete em práticas de ativismo, esse
compromisso se transforma em algo que dura toda a vida”, afirma Deborah Mack.

“A nossa não é uma história só
de tristeza; reimaginamos um
lugar de história, mas também
um lugar para a produção de
cultura contemporânea”.

Conversações:
Modelar a cultura
David Anderson, Reino Unido
Diretor do Museu Nacional de Gales

Os museus mudam vidas. Isso é o que a campanha “Museums Change Lifes”,
que dirigiu David Anderson para a Associação de Museus da Grã Bretanha,
tem em claro. Mas, como? No nascente Museu Nacional de Gales, instituição
que ele dirige e que passou por um doloroso processo de transformação e
por reestruturações muito importantes, Anderson procura e acha algumas
respostas.
Inspirado na Declaração dos Direitos Humanos, este Museu conformou-se,
após uma mudança de paradigma, como um local para a prática cultural e a
aprendizagem. Essa é a luz que orienta o trabalho diário e que a equipe do
Museu põe em marcha ao iniciar o diálogo com a comunidade. Isso implica
explorar de que modo o espaço do museu pode servir para uma prática
cultural mais ampla, que seja mais acessível para o público e provoca,
também, fazer um esforço deliberado para que o pensamento crítico
surja dentro do museu mesmo. São essas ações as que fazem possível
uma mudança na concepção tradicional do museu; é nestas ações onde
se define, no final do dia, abrem a porta à criatividade em cada uma das
pessoas que trabalham ou visitam um museu.
Pensamento crítico
Para o Museu Nacional de Gales, repensar-se significa dar lugar à história de sua
comunidade e de sua gente, uma história que, muitas vezes fica oculta sob o
domínio da Inglaterra: “Vivemos em uma sociedade dominada pelas elites sociais
e tivemos que nos enfrentar a isso”. O Museu contou com fundos do governo
galés para seu desenvolvimento e, desde o início, apostou a fazer uma revisão
profunda de sua própria história: ver os pontos positivos e também as zonas más
humilhante. Deste modo, o museu se transforma em um modo de explorar o que
é ser humano, com a cabeça, com o coração e com as mãos.
Pensar criticamente implica também lutar pelo público e pelo financiamento
público, algo que as políticas neoliberais descartavam por completo. Por sua
vez, é importante que os museus tenham sempre presente as problemáticas da
sociedade. Gales tem o índice de pobreza mais alto do Reino Unido, pelo que
trabalhar para a inclusão é essencial no Museu: é chave fazer ouvir as vozes dos
grupos não dominantes.
São dois os frentes onde o museu deve batalhar: Por uma parte, tem de se manter
à margem do partidário já que se toma partido corre o risco de perder o direito
de trabalhar no que acredita ser correto. Isso significa também se manter a
margem das práticas neoliberais. “O neoliberalismo é a negação do museu como
lugar da cultura”.
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Por outra parte, os museus devem enfrentar o modelo de museu tradicional
de herança anglo-euro-americano, que por ser conservador no social, já não é
adequado para o século XXI e está danificado o setor. Os museus continuarão
tendo sentido neste tempo caso desafiem os modelos tradicionais das grandes
instituições e surgem novos modelos, mais radicais.
Nova museologia para as pessoas
Para os museus é vital uma nova filosofia, uma que deixe de procurar no estático,
que aposte à vitalidade e que se oriente a conectar com a vida das pessoas.
Será o desafio para as gerações mais jovens, que transformarão os museus em
espaços comunitários. Nesse sentido, a nova museologia se centra nas pessoas e
é criada sobre a base da implantação dos direitos humanos através da ação, para
aprender a pensar. Também é baseada na cultura própria e fundamentada sobre
a base da justiça social. “Temos que permitir às pessoas modelar a cultura, não só
experimentá-la”.

“Temos que permitir
às pessoas modelar
a cultura, não só
experimentá-la”

Conversações:
Inspirar perante
o horror
Alice M. Greenwald, Estados Unidos
Diretora do National September 11 Memorial
& Museum

“Respostas construtivas
perante o mal, isso é o
que o Museu inspira.”
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Os museus da memória conformam locais seguros para se reencontrar com
uma história traumática. No entanto, isso não quer dizer que estes museus não
estejam atravessados por tensões. O caso do National September 11 Memorial
& Museum é um exemplo claro de como as dificuldades formam parte essencial
do que é um museu que se propõe lembrar e representar a violência de seu
tempo. As complexidades implicam que cada decisão que se toma tem de ser
considerada a partir de múltiplos ângulos: e este é, e não outros, o processo
através do qual um museu destas características chega a se formar. As tensões
e a inspiração positiva perante a violência nascem com o museu e conformam
seu núcleo operacional.
Um espaço para a tensão
Depois de muito tempo de imaginar e planejar, o National September 11 Memorial
& Museum agora está em sua etapa operacional, e resulta que há uma diferença
muito real entre construir um museu e operá-lo. Nesse sentido, tudo o projetado
e o pré-configurado na etapa de construção adquire novos significados, e deve
inclusive ser reconfigurado durante a etapa operacional. Com mais de onze mil
visitantes por dia, o National September 11 Memorial & Museum vai se adaptando
às necessidades que surgem: é a lógica que começa a reger ao transitar a
experiência viva de um museu. O objetivo é atingir um equilíbrio entre as
diferentes necessidades, igualmente legitimas, que pode ter uma instituição.
Recém com o ingresso dos visitantes o museu cobra vida e deve se acomodar
ao que eles procuram em seu espaço. “Agora vemos o museu não só como um
espaço onde as pessoas se movimentam e emocionam, mas também como
uma organização educacional”, destaca Alice M. Greenwald. Nesse sentido,
o espaço físico onde o Museu está localizado, que coincide com o local do
episódio violento, condiciona as decisões a respeito de que é e que não é
apropriado para esse local. É assim que as tensões vão surgindo: Por exemplo,
o que pode se expor em um museu que em muitos sentidos funciona como sítio
ritual para as famílias que não recuperaram os restos de seus seres queridos? É
uma problemática difícil de enfrentar: por uma parte, resulta importante pôr ao
alcance dos visitantes alguns objetos e materiais dos perpetradores, para chegar
a compreender o horror. Porém, por outra, a convivência desse tipo de materiais
com os das vítimas, aí também presentes, gera grandes tensões que estão
sempre sendo negociadas.
O pior e o melhor
O Museu opera com mensagens precisas para transmitir a seus visitantes.
Por uma parte, é construída sobre uma base muito clara: os atos terroristas
são indefensíveis. “Vivemos em um mundo interdependente em todos os
sentidos; isso requer que descubramos a forma de compartilhar o espaço sem
assassinatos massivos; porque não são a solução”. A segunda mensagem que
o Museu deixa a seus visitantes é uma de abertura: o Museu conta a história do
ocorrido em 11 de setembro de 2001, mas não diz o que significa. Quer também
mostrar que durante esse dia e nos dias seguintes se viu o pior da humanidade,
mas também demonstrações do melhor. As histórias de civis que se ajudaram
entre si; as de pessoas que chegaram de todas as partes do mundo a colaborar
conformam reações positivas, que são as que fazem a diferença. “Respostas
construtivas perante o mal, isso é o que o Museu inspira”.

Conversações:
O Museu como
conversação
Néstor García Canclini, Argentina
Universidad Autónoma Metropolitana de México

Se algo fica claro nos museus que reimaginamos é que seus espaços contam histórias,
constroem contos, narram ficções produtivas. Através de um relato situado em um planeta
Tierra del futuro, e trasladando para o presente as reflexões que esse futuro gera, García
Canclini aprofunda nos desafios de renovação dos museus. Como potenciar a convivência
do diferente? Como conseguir que as vozes se integrem e vençam a sacralização e as
práticas tradicionais naturalizadas? A mistura, a diversidade e o intercâmbio entre os atores
orientam no caminho a seguir na hora de repensar o museu.
Misturas e cruzes
A mistura de diferentes modos de colecionar, a diversidade de objetos e de patrimônios, os
diferentes marcos que modelam as diferentes amostras, falam de um enquadre que orienta
os museus para uma fusão que faz difícil distinguir um museu de antropologia de um museu
de arte, um de ciências naturais de um de telecomunicações. Essa tendência para o diverso
relocaliza o sentido do estético na biopolítica, enquanto que aos poucos vai se apagando a
função histórica e tradicional dos museus: os artistas rejeitam a museificação e incorporam
práticas de abertura, a partir das redes sociais e a tecnologia.
Em lugar de se perguntar o que é a arte, começa a ser cada vez mais relevante se fazer a
pergunta de quando há arte; o mesmo vale para os museus: para reimaginá-los é conveniente
se perguntar quando ocorrem os museus, em que condições surgem, como se desenvolvem,
fracassam e se renovam. O mais alarmante não é que se use o mesmo termo “museu”
para designar objetos e práticas tão diversas, mas que se tenha transformado em algo tão
inadmissível a convivência diária da cultura de todos os continentes. “Mais que lhes pedir
aos museus que reconheçam e legitimem objetos, é preciso reimaginá-los como um lugar
de debate e de desejo, em um tempo que ficou sem mesas onde coexistem guarda-chuvas
com máquinas de costurar”. Mais que vitrines, é preciso construir modos de pensamento
multiangular que admitam as diferenças e que nos façam viver o mal-estar com humor.
Conversar
Qualquer atividade humana que se leva em frente conjuntamente responde ao modo dos
ensembles de jazz: sempre tenta se criar no momento e com o outro porque “a atuação vem
tanto do inventado como do aprendido”. É assim que é fundamental dar lugar aos conflitos e
complicações. Este modo de trabalho resulta uma metáfora perfeita para começar a imaginar
como reimaginar os museus, levando sempre em conta que a arte é isso que ocorre com o
instável, com aquilo que não acha resposta.
Por isso, perante os obstáculos que travam uma mudança de paradigmas, como a sinergia
das instituições que preferem se reproduzirem ao invés de mudar, como o conforto dos
profissionais e o público que fica em um lugar seguro, resulta vital propor as práticas que
possam produzir a mudança. É preciso repensar o museu em conjunto com o público para
atingir uma transformação de todos; é preciso multiplicar os pontos de vista. A chave é olhar
para outros lugares, para lugares onde o mundo está se reconfigurando, porque é só olhando
o outro que poderemos mudar a forma de olhar-nos a nós mesmos. “A conversa entre
culturas é o que melhor define os museus”.
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“A conversa entre culturas
é o que melhor define os
museus”.

Mesas de diálogo

Os museus mudam vidas / Nova visão dos
museus comunitários

América Negra / visibilidade e dinâmica
cultural de comunidades afrodescendentes

Carlos Tortolero
National Museum of Mexican Art, EUA
Antônio Carlos Vieira Pinto
Museu da Maré, Brasil
Nicolás Testoni
Ferrowhite museo-taller, Argentina
Carlomagno Pedro Martínez
Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, México
David Anderson
Museo Nacional de Gales, Reino Unido

Deborah L. Mack
Smithsonian National Museum of African
American History and Culture, EUA
Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha
Universidad Federal de Bahía, Brasil
Sonia Arteaga Muñoz
Museo Afroperuano Zaña, Peru
Eveline Pierre
Haitian Heritage Museum, EUA

A atrocidade e os museus / As representações
da violência e a memória
Martha Nubia Bello
Museo Nacional de la Memoria, Colômbia
Florencia Battiti
Parque de la Memoria, Argentina
Roberto Fuertes
Parque por la Paz Villa Grimaldi, Chile
Alice M. Greenwald
National September 11 Memorial & Museum,
EUA
Denise Ledgard
Pontificia Universidad Católica de Perú, Peru
Museus governáveis e sustentáveis / modelos
híbridos entre o público e o privado
Claudio Gómez Papic
Museo Nacional de Historia Natural de Chile
Ernesto Gore
Universidad de San Andrés, Argentina
Sofía Weil de Speroni
Federación Argentina de Amigos de Museos,
Argentina
Paulo Vicelli
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
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Museus 2035 / Tendências, temores,
desafios e oportunidades que nos depara
o futuro
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
Néstor García Canclini
Universidad Autónoma Metropolitana de
México
Seb Chan
Australian Centre for the Moving Image,
Austrália
Silvia Singer
Museo Interactivo de Economía, México
David Fleming
Museum Association, Reino Unido
Todo o museu comunica / chaves para uma
comunicação estratégica
Mar Dixon
Especialista em redes sociais e
desenvolvimento de audiências, Reino Unido
Margot López
Biomuseo, Panamá
Guadalupe Requena
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires, Argentina
Robert Stein
Dallas Museum of Art, EUA
Luis Marcelo Mendes
Fundação Roberto Marinho, Brasil
O MUSEU REIMAGINADO

Micro-museus, grande no pequeno / A
significância possível dos museus virtuais,
itinerantes, pequenos, alternos, excêntricos
Gustavo Buntinx
Micromuseo, Peru
Irene Cabrera
Museo de las Migraciones, Uruguai
Vivian Salazar Monzón
Instituto Internacional de Aprendizaje para la
Reconciliación Social, Guatemala
Daniela Pelegrinelli
Museo del Juguete de San Isidro, Argentina
Um por todos e todos por um / A
interdisciplina e sua capacidade de potenciar a
experiência nos museus
María Eugenia Salcedo Repolês
Especialista em educação em museus, Brasil
Karen Bernedo Morales
Asociación cultural Museo itinerante Arte por la
Memoria, Peru
Andrés Roldán
Parque Explora, Colômbia
Karen Wilkinson
Exploratorium, EUA
Estamos vivos! / As vozes das culturas
indígenas e mestiças nos museus
Ticio Escobar
Centro de de Artes Visuales/Museo del Barro,
Paraguai
Lía Colombino
Museo de Arte Indígena, Paraguai
Sven Haakanson Jr.
Burke Museum, EUA
J’net AyAy Qwa Yak Sheelth
Royal Ontario Museum, Canadá

Mesa de diálogo:
Os museus mudam
vidas / Nova visão dos
museus comunitários
Carlos Tortolero
National Museum of Mexican Art, Estados Unidos
Antônio Carlos Vieira Pinto
Museu da Maré, Brasil
Nicolás Testoni
Ferrowhite museo-taller, Argentina
Carlomagno Pedro Martínez
Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, México
David Anderson
Museo Nacional de Gales, Reino Unido

Para construir uma nova visão dos museus comunitários é importante pensar de que jeito
os museus podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Também, de que modo as
comunidades podem nutrir os museus. E, além disso, como é que estes museus podem se
transformar em espaços de futuro, com humor e espírito crítico. Os museus comunitários
fazem muito mais do que organizar exposições: isso é parte essencial do modo em que
foram gestados. Podem mudar vidas e o efetuam formando parte de sua comunidade,
aproximando-se dela, contribuindo ao bem-estar das pessoas. A chave reside justamente aí:
compreender que as pessoas são muito mais do que simples público, são o ambiente dos
museus, são o marco humano onde surgiram e crescem.
Ser parte
A filosofia do National Museum of Mexican Art é clara: uma cultura sem fronteiras. O Museu
é uma aposta que visa a abertura e diferença. A ideia reitora se mantém desde o início: ser
um museu que mudará a ideia do que é ser um museu. Por isso põe ênfase no local, na arte
popular, na arte viva e no intercâmbio. “Queremos ser parte da comunidade, não estar aparte
dela”. é assim que o define Carlos Tortolero.
Objetos vitais
Maré, a maior área de bairros populares -favelas- do Rio de Janeiro, construído de maneira
rudimentar com palafitas sobre a área costeira do mar, tem seu passado, um complexo
presente e tem seu museu, Museu da Maré. Pensado como uma forma concreta de trabalhar
com essa realidade violenta e para a transformação social, o Museu abre a possibilidade de
pensar a memória e de conectar com o valor emocional dos objetos. Antônio Carlos Vieira
Pinto o define: “Entendemos o museu como uma ferramenta de transformação a sociedade e
para enfrentar a realidade. Um museu é um processo sempre em construção, como os bairros
das favelas.”
24

O MUSEU REIMAGINADO

As pessoas
O Museo-taller Ferrowhite, da Bahia Blanca, é um espaço que protege objetos
relacionados com a vida dos trens e seu pessoal. Trata-se de objetos recuperados
pelos mesmos operários. Por isso o acento está posto nas pessoas: as pessoas como
nexo com a história e as pessoas como o núcleo que aporta valor aos objetos. É assim
que o expõe Nicolás Testoni: “O principal patrimônio do museu não pode se conservar
porque são as pessoas”
Continuar imaginando
O Museu Estatal de Arte Popular Oaxaca foi reimaginado duas vezes. A primeira, em
1905, quando um açougueiro doou o prédio para que se transformasse em um centro
cultural. A segunda foi em 1994, com a ideia do Museu. Hoje é um espaço de educação
e de cultura. O resgate dos artesanatos antigos como a cerâmica negra, plasma a
consciência cultural de 26 etnias vivas. “O Museu é um lugar para educar crianças e
jovens, não é necessariamente para turistas”, define Carlomagno Pedro Martínez.
Democracia cultural
É um palco de forças conservadoras, o Museu Nacional de Gales visa funcionar
como fonte de inspiração para transformar a vida das pessoas e assume uma
responsabilidade social ligada ao pensamento crítico e à geração de uma melhor
qualidade de vida para situações sociais de emergência. Cria programas para
refugiados de países distantes e alguns deles interpretam essas situações em
exposições feitas expressamente sobre o tema. A democracia cultural é uma
ferramenta chave para atingi-lo, segundo David Anderson: “Efetuamos parcerias com
mais de 300 organizações sociais e trabalhamos conjuntamente com elas”.
Em conclusão, a mesa opinou que a paixão pelo trabalho compensa as dificuldades
que têm os museus comunitários para acessar a fontes de financiamento que, pelo
contrário, estão disponíveis para museus mais convencionais. Com a visão posta nas
pessoas, esses museus escolhem seguir em frente através de práticas especialmente
pensadas para as necessidades específicas de sua comunidade, já que formam parte a
partir do coração das pessoas das quais formam parte. A mesa adverte que há muito
para aprender dos museus comunitários, já que eles mostram um caminho para a
transformação da concepção do museu como instituição.

Mesa de diálogo:
A atrocidade e os museus
/ As representações da
violência e a memória
Martha Nubia Bello
Museo Nacional de la Memoria, Colômbia
Florencia Battiti
Parque de la Memoria, Argentina
Roberto Fuertes
Parque por la Paz Villa Grimaldi, Chile
Alice M. Greenwald
National September 11 Memorial & Museum,
Estados Unidos
Denise Ledgard
Pontificia Universidad Católica de Perú, Peru

O museu dedicado à memória encontra muitos desafios: em sua concepção, em
seu desenvolvimento, no vínculo com as vítimas e com a sociedade. Todos esses
desafios surgem de muitas outras perguntas, que os museus devem propor e
problematizar: qual é a função pedagógica de uma narrativa do horror? Em que ponto
a documentação histórica pode chegar a violar a privacidade individual e a dignidade?
Como se compõe um espaço que lembre os eventos de um passado violento, e por
sua vez, aposte à reconstrução e, inclusive, à esperança? Na América Latina, cuja
história mais recente está embaçada de processos ditatoriais, lutas raciais e episódios
de violência, as perguntas viram ação nos museus que tomam em suas mãos a
responsabilidade de representar o horror. Com as feridas ainda abertas, com a história
ainda se escrevendo, os centros de documentação e os museus querem achar modos
de se ocupar das vítimas e conter os sobreviventes; enquanto isso, a pergunta pela
reconciliação está sempre pairando no ar.
Os desafios continuam para estes museus, já que devem encontrar a forma de se
protegerem a si mesmos das manipulações políticas e das narrativas oficiais da
memória. Os critérios éticos, em seus espaços, misturam-se com os museológicos, de
modo tal que, desde a própria arquitetura, pode se orientar a inclusão da memória e o
reconhecimento e reparação das vítimas. A função do Estado, os consensos nacionais
ao redor da violência, a visibilização das vítimas são outras das problemáticas que os
museus da memória devem enfrentar.
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Construção social
O caso do Museu Nacional de la Memoria de Colombia, ainda na etapa da construção,
desprende-se de uma história violenta, recente, que deixou um caudal heterogêneo de
vítimas tanto por sua condição étnica, de gênero e pertença política. “O museu tem
de recolher suas expectativas e entender como estão fazendo memória as pessoas
e para quê”, diz Martha Nubia Bello. Por isso, independentemente da construção
física, a missão reparadora do projeto se fixa em uma importante área de construção
social, um espaço que tem relação com ouvir o outro o ter um diálogo direto com os
protagonistas dessa história ao longo de toda a região.
Experimentar o sucedido
No Peru, o LUM - Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social mostra
a violência recente no país e tem quatro objetivos centrais: albergar os sucessos
violentos, ser um espaço de reflexão e debate sobre a identidade, convocar a todos
e promover a tolerância. “É um lugar para que convivam as diversas memórias, um
lugar de encontro, de diálogo, de aprendizagem e de compromisso a serem renovados
sempre”, explica Denise Ledgard. A chave está em demonstrar que essa violência
ocorreu e, por sua vez comemorar.
Convivência
Como contar, o que contar, quem conta, a partir de onde e quando contar: vicissitudes
que enfrenta o Parque por la Paz Villa Grimaldi de Chile. Localizado em um quartel
depois arrasado, o trabalho do museu passa por recompor a memória material do local
para sarar o suprimido. “Reflitamos como, com um espaço para a sociedade, podemos
recuperar os vínculos através de dois conceitos: memória, mas também convivência
social”. A arquitetura simbólica, nesse sentido, soma-se à missão do museu:
Sem cerimônia
Embora não seja um museu, o Parque de la Memoria da Argentina conta uma história.
Com o Río de la Plata como ambiente simbólico, o Parque opera através de duas
plataformas de sentido: o que lhe outorga seu patrimônio artístico permanente e o
que se constrói em exposições alusivas. O objetivo é gerar tensões e problematizar
a história recente. “Trabalhamos muito seriamente, mas não com cerimônia”, define
Florencia Battiti. A dimensão recreativa, no Parque, também fica integrada, através da
resignificação dos espaços de uso público.
Autenticidade
O National September 11 Memorial & Museum foi construído sobre a base de vários
princípios: a autenticidade, chave para forjar o lugar de autoridade do espaço; a
conexão, para facilitar a sensação vincular nos sobreviventes; contar uma história para
lembrar sempre que a história não é uma abstração; e o compromisso, que gera o
reconhecimento de uma humanidade compartilhada. “Um museu deve inspirar e gerar
possibilidades de resposta e de reação”, expressa Alice M. Greenwald.
Todo museu que tenha como alvo representar o horror vai ter que se fazer inumeráveis
perguntas para se construir, para funcionar, para se gerir. Pensar claramente suas
funções de reparação, de esclarecimento e de educação. Dirimir em conjunto com a
sociedade o que mostrar e que mensagem transmitir; levar em conta que se constrói
patrimônio mediante a memória e novas formas de solidariedade e da convivência
social. O simbólico e também o material, nesse sentido, conformam ferramentas
centrais para a representação da violência, de modo tal que o balanço entre
comemoração e educação resulte equilibrado.
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Mesa de diálogo:
Museus governáveis
e sustentáveis /
modelos híbridos
entre o público e
o privado
Claudio Gómez Papic
Museo Nacional de Historia Natural de Chile
Ernesto Gore
Universidad de San Andrés, Argentina
Sofía Weil de Speroni
Federación Argentina de Amigos de Museos, Argentina
Paulo Vicelli
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
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Quais são as formas institucionais mais recomendáveis para os museus da América
Latina? Após uma longa tradição de modelos estaduais rígidos, alguns museus
procuram alternativas de gestão mais flexíveis, sem desligar o Estado de seus
compromissos de igualdade de acesso e proteção das coleções. Hoje a hibridação
como fórmula institucional é uma opção que aporta flexibilidade e, por sua vez,
enlaça o museu com os atores que o rodeiam e o conformam.
Existem pelo menos dois pontos de vista sobre o conceito de hibridação nos museus:
uma corresponde ao economista Mark J. Schuster e a outra a François Mairesse.
Enquanto o primeiro afirma que nada é completamente público ou privado e que as
exceções são a regra, o segundo retoma o antigo conceito antropológico de Marcel
Mauss: a lógica do dom. Este é um principio de coesão social que está atravessando
por uma relação de três passos: um dá, outro recebe, e quem recebe retribui. É uma
forma de compreender a relação entre o museu e suas comunidades e visitantes a
partir da antropologia: a hibridação ocorre nas diferentes combinações desses três
passos.
O dom
No caso pontual do Museu Nacional de Historia Natural do Chile, a hibridação esteve
presente desde muito cedo. “A hibridação é uma estratégia, mas ainda não sabemos
se é um paradigma”, afirma Claudio Gómez Papic. Também o dom, entendido em sua
acepção antropológica, tem peso na hora de pensar novas formas institucionais nos
museus já que permite entender a relação com a comunidade.
Polifonia
Os museus funcionam de forma própria: não o fazem através de relações de mando,
mas são organizações complexas com ilhas de espacializações que é necessário fazer
trabalhar em conjunto. “Para o diretor pode ser como arriar gatos..., já que convivem
diferentes culturas muito arraigadas”, observa Ernesto Gore. Em relação ao público,
deve se optar entre trabalhar sobre velhas capacidades para públicos tradicionais ou
procurar novas capacidades que incluam a esse público para trabalhar na inovação
para atrair novos públicos. “O museu deve ser uma polifonia de vozes que permita criar
novos conhecimentos e sentidos, novas áreas de interesse”.
Hibridação e fluidez
A Pinacoteca do Estado de São Paulo tem uma participação muito importante do
Estado e da iniciativa privada. No Brasil foi criado um regime especial através do qual
algumas Organizações Sociais sem fins lucrativos podem gerenciar instituições como
a própria Pinacoteca, o que faz que a gestão do dia a dia seja mais fluída e dinâmica.
Também é chave entender a verdadeira entidade da doação, aponta Paulo Vicelli.
“Temos que promover a causa do museu, a importância de doar: a doação é algo natural
e não pode ficar ligado só às leis do mercado”.
Redes
“Um museu híbrido é governável e sustentável não só porque conta com fundos,
mas também porque é um espaço onde a sociedade está também presente.” Assim
o entende Sofía Weil de Speroni. Na Argentina está se trabalhando em um código de
ética para associações de amigos, com o fim que se possa trabalhar de forma ordenada
porque, além de fornecer ajuda econômica, as associações formam uma rede que
permite ligar o museu à comunidade.
Estar alertas às transformações e tendências e entender o entorno do museu permitirá
levar em frente uma gestão mais dinâmica e flexível, aproveitando ao máximo as
oportunidades de desenvolvimento. O mesmo ocorre com a profissionalização, que será
fundamental para o correto funcionamento tanto do museu quanto das associações de
amigos. Resulta muito relevante para a sustentabilidade contar com modelos de gestão
adaptáveis às diferentes realidades sociais e econômicas, assim como também que a
relação entre o público e o privado seja o mais fluida possível.

Mesa de diálogo:
América Negra /
visibilidade e dinâmica
cultural de comunidades
afrodescendentes
Deborah L. Mack
Smithsonian National Museum of African American
History and Culture, EE.UU.
Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha
Universidad Federal de Bahía, Brasil
Sonia Arteaga Muñoz
Museo Afroperuano Zaña, Perú
Eveline Pierre
Haitian Heritage Museum, Estados Unidos.

A problemática da visibilidade dos povos afrodescendentes é um tema central se
falarmos de reimaginar os museus. Porque tantos museus nacionais, históricos e de
arte na América calam a história e cultura destas comunidades ou a retomam a partir
de um olhar descontextualizado e só vinculado ao passado. Um dos desafios centrais
que enfrentam hoje os museus é como dar relevância à cultura afrodescendente, e os
interrogantes giram em torno da recuperação das vozes, a incorporação de perspectivas
da comunidade, o trabalho com setores interessados, desafiando a narrativa
convencional.
A história da América Negra é marcada pela invisibilidade e o silêncio, pela violência
e a repressão. Existe a necessidade de desenvolver uma nova museografia onde a
visão da diáspora africana se localize dentro de um contexto histórico e global, e onde
se apresente a história a partir da perspectiva dos afrodescendentes. Por isso é tão
importante repensar a história e escutar as diversas vozes para construir um roteiro
museográfico dinâmico que inclua os diversos sentidos e recupere outras linguagens
como a música, dança, imagens e a oralidade como formas de registro que também
narram histórias.
As propostas dos museus incluem a participação comunitária através de diversos
mecanismos e em diferentes processos de salvaguarda do patrimônio, a educação
comunitária, sua articulação a níveis local, regional e nacional, a participação de
diversos atores interessados e a importância do uso de meios virtuais para divulgar
conteúdos, ações e gerar compromissos. A linguagem como tal pode abrir caminhos e
ajudar a repensar a história da escravidão e visibilizar a cultura africana contemporânea.
Por exemplo, Nos Estados Unidos a linguagem começou a mudar no início dos anos
noventa: “Foi em 1992 que foi incorporado o termo “enslaved people”, demonstrativo da
violência e a repressão”, destaca Deborah L. Mack.
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Articulação
Nos museus nacionais do Peru, existe uma carência de representação permanente,
cultural e ética da herança africana, a qual teve e tem um impacto sem precedentes
na formação das identidades culturais. Por isso, O Museo Afroperuano-Zaña
incorpora a lógica desse passado e atua em muitos níveis para articulá-lo “O
elemento chave do Museu é que conseguiu construir uma institucionalidade para
articular a população afrodescendente cuja dispersão geográfica é irreversível”,
explica Sonia Arteaga Muñoz.
Herança
O Haitian Heritage Museum busca representar a herança cultural do Haiti. Com
peças de arte, de artefatos históricos e de pinturas históricas, consegue mostrar
aspectos da ilha em sua totalidade, de todas as comunidades que a conformam.
“É muito importante falar de nossa herança porque se não falarmos de patrimônio
não poderemos conhecer nem nossa história nem nossa cultura”, diz Eveline Pierre.
O museu, que também conta com programas educacionais que apresenta para
as crianças o patrimônio do país, trabalha com as diferentes dinâmicas da cultura
haitiana que formam a comunidade: Pierre diz: abranger a totalidade é o que
fortalece uma cultura.
Memórias
O Museu Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia foi pensado para
reimaginar presenças e memórias africanas e afro-brasileiras. Dois conceitos
funcionam como seus eixos: vergonha e orgulho. Vergonha por ter sido o último
país da América Latina em abolir a escravidão, fato que provocou sua naturalização.
Orgulho pelos objetivos atingidos, como a lei que estabelece a obrigatoriedade de
ensinar nas escolas brasileira a história africana em todos os níveis. Marcelo Bernardo
da Cunha expressa que “o museu recupera a Capoeira, as roupas baianas, mas que
não deve deixar de lado as misérias: a pobreza e a droga.”
Em síntese, os desafios se orientam a construir uma museografia que articule nas
exposições tanto as memórias como as vozes da comunidade no contexto geral
da experiência da cultura das comunidades afrodescendentes; que incorpore
representações e maiores elementos de sua cultura a nível local, regional, nacional e
continental; que contribua a desenvolver nas comunidades de afrodescendentes uma
visão integral de seus patrimônios culturais, e mostre novas formas de representação
da escravidão que conectem passado e presente e expressem uma visão crítica dos
fatos.

Mesa de diálogo:
Museos 2035 /
Tendências, temores,
desafios e oportunidades
que nos depara o futuro
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
Néstor García Canclini
Universidad Autónoma Metropolitana de México
Seb Chan
Australian Centre for the Moving Image, Australia
Silvia Singer
Museo Interactivo de Economía, México
David Fleming
Museum Association, Reino Unido

Embora fazer prognósticos pareça difícil, principalmente em tempos onde os prazos
tendem a se cumprirem imediatamente, pensar no futuro do museu é chave para
atuar no presente. E, do mesmo modo, refletir sobre o hoje é vital para projetar um
futuro. Através de uma análise das tendências sociais e tecnológicas que impactarão
sobre os museus nos próximos anos, pode se aportar ideias para uma nova visão da
museologia e, deste modo, aventurar hipótese sobre seu potencial.
Há indícios que nos mostram que a sociedade está mudando muito rapidamente, igual
que os ecossistemas e o planeta inteiro. “Os museus não têm outra possibilidade que
mudar para acompanhar o processo”, adverte Américo Castilla Esta mudança será
uma mudança a partir das perguntas e a reflexão. Por exemplo, os museus de ciências,
estão atualizados com as discussões que estão se tendo a nível mundial a respeito
dos fenômenos que nos envolvem a todos e de modo imediato? Estão atuando
em consonância com um contexto legal que declarou “pessoa não humana” a uma
orangotango fêmea e exige sua liberdade?
Pensar estas perguntas, advertir as desigualdades com as que nos enfrentaram hoje
em dia, aceitar a inovação da tecnologia e suas novas formas de comunicação, assim
como também dar um lugar de protagonista ao espectador, são estratégias que
podem ajudar a reimaginar o museu.
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Interculturalidade
“No contexto da globalização, o desafio central dos museus será trabalhar
interculturalmente com o patrimônio e a criatividade dos outros” considera Néstor
Garcia Canclini. A interculturalidade se constrói com intercâmbios entre cidades,
diversidades internas e acesso a bens. Os museus se constituem como um ponto de
vista em uma conversa global; por isso a chave está em se perguntar como formular
seus componentes: a construção do palco, o espetáculo que oferecem, as tecnologias
que empregam, os modos de procurar e atrair seus visitantes.
Um novo visitante
Sempre houve novas tecnologias. E estas são deslocadas por outras que as superam
e ocupam seu lugar. “O desafios que enfrentam agora os museus na procura de
participação do público, que já não está disposto a simplesmente receber informação,
mas que demanda a possibilidade de desempenhar novas funções”, destaca Silvia
Singer. A chave está em gerar contextos aptos para que a tecnologia chegue a todos.
Museus vivos
O impacto social do museu está estreitamente vinculado às pressões de um mundo
globalizado: o envelhecimento da população, as tensões políticas, as oscilações
orçamentárias, a concorrência pelos fundos, e as tendências sociais e econômicas que
dificultam a gestão. “Devemos reconhecer que os museus não são espaços neutrais e
que as audiências são tanto consumidoras como criadoras”, destaca David Fleming.
A tecnologia como aliada
A adoção de tecnologias pós-telefones móveis de baixo custo permitirá que os museus
registrem os interesses, emoções e práticas de seus usuários, ao mesmo tempo que
lhes servirão a estes como recursos para registrar e conservar a informação que gerem
em suas visitas. “Fica necessário pensar os museus como incubadoras e preservar os
objetos digitais e as conversas e imagens que se geram nas redes sociais associadas aos
museus”, assegura Seb Chan.
De cara ao futuro, então, tenta-se pensar de que forma conversam estes novos
componentes do museu em um contexto social com as dificuldades que gera um
mundo que tende para o global. No caso das novas tecnologias, os museus devem ser
capazes de contextualizá-las, de modo tal que resultem inclusivas e acessíveis, porque
embora seu uso seja mais ou menos polêmico, podem se transformar em um recurso
valioso para registrar experiências dentro do âmbito do museu. Para deixar passar
a transformação, é central prestar atenção ao novo modelo de visitante que se está
gestando, muito mais ativo, como assim também à natureza intercultural do patrimônio.

Mesa de diálogo:
Todo o museu
comunica /
chaves para uma
comunicação
estratégica
Mar Dixon
Especialista em redes sociais e
desenvolvimento de audiências, Reino Unido
Margot López
Biomuseo, Panamá
Guadalupe Requena
Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires, Argentina
Robert Stein
Dallas Museum of Art, Estados Unidos
Luis Marcelo Mendes
Fundação Roberto Marinho, Brasil

A comunicação dos museus implica muito mais do que um simples anúncio das
novidades. Hoje em dia comunica todo o museu: comunicam os textos de sala,
o marketing, as publicações, o website e as redes sociais. Também a atenção ao
público, a arquitetura do museu e até os uniformes da segurança. É possível, nesse
sentido, atingir uma comunicação integral e estratégica no universo on-line e físico?
Podemos pensar a organização do museu a partir de sua comunicação?
Existe certo consenso público a respeito de quais são os museus mais admirados
a nível mundial: MoMa, Tate, V&A, Met, e Rijksmuseum são os mais nomeados por
todos. Quais são os atributos que os distinguem? Basicamente sua missão clara e um
conjunto compartido de objetivos em longo prazo sustentados em valores definidos.
Embora a discussão tenha se alinhado com os preceitos que historicamente
destacava o teórico Stephen Weil, ficou também claro que o uso da tecnologia e
as redes sociais junto com uma definição clara de perfil podem ajudar a construir o
museu como um espaço e uma mensagem claramente identificáveis.
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Negação ao branding
“Se admiramos tanto estas marcas, por que somos tão resistentes ao branding?”,
pergunta-se Luis Marcelo Mendes. As enquetes mostram que a maioria dos
profissionais de um museu percebe que sua instituição possui um importante
potencial, mas ainda é pouco visitado. 60% deles considera que, mesmo dispondo
de uma marca, esta não está bem definida ou não é reconhecida e nunca fizeram um
trabalho sério a respeito. Muitos relegam as ações vinculadas com a gestão de marca a
um processo automatizado e não dão à criatividade o lugar que se merece.
Entretenimento e compromisso
Algumas fortalezas que permitirão uma maior penetração dos museus a nível
comunicacional são o posicionamento, a identidade, pensar no museu como o meio.
Assinalaram-se estratégias tais como produzir conteúdos próprios, segmentá-los por
redes, criar uma plataforma multimédia, manter uma relação direta com a comunidade
física e virtual e fazer foco no visitante, que também trai sua história ao museu. “O
museu é um entretenimento -destaca Guadalupe Requena-, por isso concorre com o
cinema ou o futebol, por exemplo, e elaborar sua estratégia de comunicação requer do
compromisso de todo o staff”.
#TodoElMuseoComunica
Incorporar as redes sociais é um desafio interessante para todos os museus. Criar
hashtags para atrair os usuários do Twitter, por exemplo, é também um modo de
comunicar e se posicionar. “Três são os conceitos a levar em conta: escutar– entender
– atuar, os pilares básicos para comunicar os museus”, ressalta Mar Dixon.
Interatividade
O museu é uma máquina de comunicação para o público e, mais importante ainda,
o museu cria agentes de transformação para gerar mudanças na sociedade. Por
exemplo, no caso del Biomuseo de Panamá, Margot López afirma: “Pode se interatuar
com o museu: o edifício, os espaços, a arquitetura são uma narrativa em si mesmos, e,
se aproveitarmos os hashtags do Twitter, podemos usá-los para descrever e descobrir
coisas novas”.
Qual é sua marca e o que significa?
Existem variadas estratégias para pensar a marca: ser autêntico, ser aberto a novas
ideias e a questionamentos e estar em constante desenvolvimento. Robert Stein
acrescenta: “Ser diferente: pensar em algo que não esteja presente no mercado e
não ter medo de oferecer algo diferente; e se enganar: o público também deve saber
quando uma coisa não sai bem”.
Já que comunicar é de vital importância, surge a pergunta de como encarar
uma estratégia comunicativa em instituições pequenas. A chave está em pensar
socialmente: é preciso estar perto do público, escutar o que pensam as pessoas e
atuar nesse sentido; trabalhar constantemente com as redes sociais também constitui
uma ferramenta central na hora de estar em contato. Na atualidade, as comunicações
impõem um ritmo de transformação permanente que os museus devem afrontar
lendo de perto o que está ocorrendo e assumindo essa mesma agilidade para suas
estratégias de comunicação.
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Mesa de diálogo:
Micro-museus, grande
no pequeno /
A significância possível
dos museus virtuais,
itinerantes, pequenos,
alternos, excêntricos
Gustavo Buntinx
Micromuseo, Peru
Irene Cabrera
Museo de las Migraciones, Uruguai
Vivian Salazar Monzón
Instituto Internacional de Aprendizaje
para la Reconciliación Social, Guatemala
Daniela Pelegrinelli
Museo del Juguete de San Isidro, Argentina
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Que potencialidades oferecem as carências para o desenvolvimento de projetos que
sejam críticos e pró-ativos? Essa é uma questão que adquire particular importância no
caso dos museus pequenos. Tão comuns na América Latina, esses museus têm grande
relevância para seu ambiente na medida em que façam da necessidade sua virtude,
reparando carências espaciais ou econômicas com a intensidade de seus propósitos.
Trata-se de lhes dar valor mediante um compromisso com sua missão específica e
uma inserção estratégica nas necessidades da comunidade, entendida nos termos
mais amplos.
É fundamental abandonar a automática vinculação da ideia do museu com um
edifício: os museus são espaços -independentemente de onde se localizem ou o que
os rodeie- que albergam manifestações culturais. A relação entre o museu pequeno e
o espaço, nesse sentido suscita perguntas: O que propõe um museu sem sede? Como
atrair visitante quando o museu se acha na “zona vermelha” ou em um local afastado
do centro? O museu, grande ou pequeno, não é um local neutral; pelo contrário, tem
uma posição, a comunica e também permite gerar outras hipóteses.
Apagar fronteiras
“A experiência de um museu sem sede surgiu nos anos 80 tentando despertar a libido
museológica contra a fixação imobiliária que define o museu como um grande edifício”,
expressa Gustavo Buntinx. É assim que, o Micromuseo do Peru é uma coleção e um
projeto, uma práxis. Nesse sentido, apagar as fronteiras da concepção do museu de arte
contemporânea que, para sê-lo legitimamente, tem de abandonar qualquer vocação
exclusiva pela arte. Por isso, o Micromuseo se propõe como um museu de cultura
material e de experiência de vida.
Olhar-se a si mesmo
A experiência da exposição: Por que estamos como estamos? na Guatemala foi
lançado em 2004 e surgiu para pôr em diálogo as relações sociais do país em toda sua
diversidade étnica. “Nossa exposição -que se desloca por toda Guatemala- não tem
uma coleção, não tem um edifício, é um conjunto de ideias postas em cena, em função
de dialogar com um público diverso, levando reflexão e questionamento para essas
relações que pareciam naturais”, expressa Vivian Salazar Monzón.
Retorno à infância
Como é ser grande no pequeno? Como ficamos poderosos no coração dos museus,
onde queremos sustentar uma bolha frágil, mas de imprescindível felicidade? O Museo
del Juguete de San Isidro nasceu com a intenção de fazer coisas surpreendentes, nunca
vistas, que quebraram todos os moldes. “Sonhávamos com criar um lugar onde não
houvesse nada que comprar, onde as crianças de ontem se encontrassem com as de
ontem, onde o pouco se transformasse em muito, para unir o desunido, fazer visível o
invisível, aprendendo dos especialistas e correndo riscos”, explica Daniela Pelegrinelli.
Explodir as carências
Sair um pouco do cotidiano e projetar desde um olhar positivo, deixando de lado a
catarse. Disso se trata a experiência “Utopia e realidade, um casamento que perdura?”
do Museo de las Migraciones do Uruguai “Nossa proposta consiste em ultrapassar a
fronteira física e edilícia, institucional e de consciência, para resgatar necessariamente
as histórias próprias das pessoas que habitam este território, internalizar o apresentar,
e tentar conseguir uma convivência”, diz Irene Cabrera. Em um contexto espacial que
o imaginário coletivo considera “zona vermelha”, a linguagem museológica deve ser
simples e acessível.
A realidade física não tem porque ser um obstáculo para as instituições menores; pelo
contrário, a chave está em fazer das carências um núcleo intenso de potência para o
museu. Perante uma realidade de grandes carências, o pequeno museu identifica e
efetua projetos que fortalecem o diálogo com o visitante. Os confronta consigo mesmos
e com outros. Só reconhecendo a própria especificidade na diversidade se abrirão todas
as possibilidades nos museus deste tipo.

Mesa de diálogo:
Um por todos e
todos por um /
A interdisciplina e
sua capacidade de
potenciar a
experiência nos
museus
María Eugenia Salcedo Repolês
Especialista em educação em museus, Brasil
Karen Bernedo Morales
Asociación cultural Museo itinerante Arte
por la Memoria, Peru
Andrés Roldán
Parque Explora, Colômbia
Karen Wilkinson
Exploratorium, Estados Unidos

A interdisciplina sempre promete explosões enérgicas de novas ideias. Isso é o que
sucede quando um museu está disposto a se abrir e desafiar criticamente sua própria
prática. As práticas interdisciplinares se parecem, nesse sentido, a uma semente, já
que sempre estão em contato com elementos férteis, que têm a capacidade de gerar
coisas novas.
Para reimaginar o museu, o interdisciplinar constitui uma abordagem fundamental,
ampla, que procura derribar fronteiras. As artes, o espaço exterior, os observatórios,
a experimentação científica ou a história podem se integrar em uma narrativa
enriquecida através desta perspectiva múltipla. Como a prática da interdisciplina
nos ajuda a reimaginar o museu? Quais são os muros, os territórios e as linhas que se
apagam neste contexto?

42

O MUSEU REIMAGINADO

O importante é fazer
A interdisciplina nos fala das conexões. Também do impulso de fazer, fazer é mais
importante do que qualquer outra coisa. “Esta pode ser uma das definições do
interdisciplinar”, sustenta María Eugenia Salcedo Repolês. No fazer, como em uma
explosão ou um jogo, aparece a conexão entre a mão e a totalidade do indivíduo.
Destacar o fazer leva a que qualquer lugar possa ser um laboratório, um lugar de estudo,
e essa é nossa ideia de museu.
Comprometer os visitantes
Reimaginar o museu implica criar um espaço para compartilhar com desconhecidos,
e conhecer juntos esse mundo. Para Karen Wilkinson deve existir “uma mudança
intencional orientada a comprometer os visitantes nesse fazer”. Dentro do espaço do
museu, rostos desconhecidos se cruzam, interatuam e socializam, essa é uma situação
única, que depois se vê modificada positivamente ao sair do museu.
Construir e compartilhar
Quando se constrói e se reimagina, forjam-se novas formas de pensar. Tenta-se aprender
um novo tipo de idioma, vinculado com a construção de materiais e fenômenos, em
um ambiente de conversação como o de Parque Explora. A ciência e a tecnologia,
nesse sentido, também são ferramentas de transformação social. “Temos esta missão:
inspirar, comunicar, e transformar com palcos de interação, através da apropriação e
conhecimento”, afirma Andrés Roldán.
Um museu itinerante
Como plasmar um museu da memória em um país onde a memória, em termos
ideológicos, não tem lugar? O Museo itinerante Arte por la Memoria é um projeto
interdisciplinar e intercultural que tem como proposta gerar um espaço social. Ao ser
ambulante, não tem uma estrutura definida e se adapta a cada contexto. Nesse sentido
é um desafio constante para seus realizadores, já que se reinventa continuamente. “É um
diálogo permanente com o contexto”, explica Karen Bernedo Morales.
A interdisciplina aporta linhas de abertura nos museus e leva a entender que as
barreiras não constituem freios e que as regras são sempre oscilantes. Podemos assumir
diferentes papéis, renovar as ideias, ser rebeldes, espontâneos e corporais quando
abordamos ações interdisciplinares. Por sua vez, essas práticas põem os museus em
contato permanente com o ambiente e potenciam neles novas formas de interatuar com
seu público e sua comunidade.

Mesa de diálogo:
Estamos vivos!
/ As vozes das
culturas indígenas
e mestiças nos
museus
Ticio Escobar
Centro de de Artes Visuales/
Museo del Barro, Paraguai
Lía Colombino
Museo de Arte Indígena, Paraguai
Sven Haakanson Jr.
Burke Museum, Estados Unidos
J’net AyAy Qwa Yak Sheelth
Royal Ontario Museum, Canadá

Para entender quem somos devemos saber de onde viemos e conhecer nossa
história. Enquanto nossos museus etnográficos fazem referência principalmente
ao passado e se centram nos objetos e os acervos, em algumas regiões as culturas
indígenas e mestiças são maioria e estão mais vivas que nunca. Por isso, hoje um dos
maiores desafios dos museus é estabelecer diálogos entre o passado e o presente,
entre os objetos sagrados e as vozes da atualidade.
A arte indígena transgride o conceito de arte ocidental, onde predomina a forma
sobre a função. Toda a estética moderna ocidental é baseada na ideia de megaforma,
que conforma seu centro e sua principal característica. Nesta linha de pensamento,
as funções secundárias são consideradas artes menores, como ocorre no caso dos
artesanatos. No entanto, a arte contemporânea recusa a autonomia da forma e a
abre a diversos sistemas. É uma forma de pensar o fato estético que já não está
baseada na “ditadura do signo”, mas que permite, promove, e reclama o acesso do
que está além da forma, como os conteúdos literários, históricos e sociais. A partir
deste modo amplo de pensar esteticamente, a arte indígena se destaca com o corpus
simples que faz a comunidade: os rituais, as formas de entretenimento e de diversão.
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Tempo polifônico
A arte implica manipulações sensíveis e jogo com as formas a partir das quais se envolve
o sentido. “Se o moderno for entendido como desenvolvimento, o contemporâneo
remete a uma série de tempos e destempos”, explica Ticio Escobar. Em uma perspectiva
conformada por uma polifonia, a chave é a coexistência de diferentes formas de
pensamento. A arte indígena e popular tem categorias diferentes, tanto sensíveis e
estéticas como conceptuais. Seu traço distintivo é o compromisso com a trama estética.
Quebrar as estruturas
Muitas vezes, os indígenas são vinculados com a espiritualidade e essa ideia ficou no
passado. Essa associação tem a ver com duas dicotomias vetustas difíceis de dissociar:
civilizado/não civilizado, antes/agora: “O museu tem a responsabilidade de recuperar os
cinzas”, sustenta J’net AyAy Qwa Yak Sheelth.
O passado pisado?
A problemática do passado radica em sua dificuldade poder penetrar no presente.
“Geralmente, não é entendido que um ritual pode ser lido código contemporâneo ou
artistico -destaca Lía Colombino-, deste modo só fica ligado ao passado e se perde de
vista que a cultura atual é filha daquela”. O museu tem os recursos cênicos como para
situar emocionalmente ao visitante nos contextos mais variados.
Recuperar as histórias
As coleções incorporam conhecimentos e recuperam o perdido porque há uma
história que contar detrás de cada peça. Daí a importância dos museus. “A arte é a
representação de nossa visão de vida”, afirma Sven Haakanson. Para entender quem
somos devemos conhecer a história e os museus não só contam mas que também
realizam um trabalho de recuperação.
Os povos indígenas também devem ter direito à contemporaneidade. A arte é
anacrônica e temos que entendê-lo desse jeito: sem amarras, compreendendo o
contexto e com respeito pelo passado. Os cruzamentos interdisciplinares merecem
nossa atenção, merecem que destaquemos sua importância para dar conta da
interconexão dos diferentes discursos, cruzados pelas diversas perspectivas históricas,
econômicas, sociais e fundamentalmente políticas.
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Experiências

1 EM CENA
Anfitriã:
Mariana del Val
Centro Cultural Córdoba, Argentina
Pía Landro
Museo de Arte Contemporáneo de
Buenos Aires, Argentina
Alesha Mercado
Museo Nacional de Arte, México
María Laura Donati
Fundación Navarro Viola, Argentina
Kerry Doyle
Rubin Center for the Visual Arts,
Estados Unidos
Ulla Holmquist
Museo Larco, Peru
Juliane Serres
Museu das Coisas Banais, Brasil
Clara Gabriela Castillo Domínguez
Antiguo Colegio de San Ildefonso, México
Felicitas Asbert
Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio
Ferreyra, Argentina
Arturo Charría
Museos Escolares de la Memoria, Colombia
Isabela Ribeiro de Arruda
Museu Paulista da Universidade de São
Paulo, Brasil
Kathryn Potts
The Whitney Museum of American Art,
Estados Unidos
Eva Carolina Gómez Mannheim
Museo para la Identidad Nacional, Honduras
Agueda Caro Petersen
Museo de Ciencias Naturales de la Municipalidad
de Necochea, Argentina
Milene Chiovatto
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil
María Gabriela Doña
Dirección General de Patrimonio Cultural de
Salta, Argentina
Juan Manuel Peña
Fundación Chasquis, Colômbia
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2 A COROAÇÃO
Arturo Martín Mac Kay Fulle
Universidad de Lima, Peru
Paula Caballería Aguilera
Museo de las Artes Visuales, Chile
Marcela Giorla
Museo del Juguete de San Isidro, Argentina
Analía Bernardi
Ferrowhite museo-taller, Argentina
Paulina Guarnieri
Fundación Proa e REMCAA, Argentina
Yazmín Guerrero Reyes
Pesquisadora independente, México
3 EU ACUSO
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
Seb Chan
Australian Centre for the Moving Image, Austrália
Rob Stein
Dallas Museum of Art, Estados Unidos
María Soledad Villagrán Muñoz
Museo Nacional de Historia Natural, Chile
Carlos Ortiz
Departamento de Cultura de la Intendencia de
Montevideo, Uruguai
Ricardo Pinal
Museo de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
Nicolás Testoni
Ferrowhite museo-taller, Argentina
4 ANTI-CONFERÊNCIA
Mar Dixon,
Especialista em redes sociais e desenvolvimento
de audiências, Reino Unido

Experiências:
1
Em cena
Anfitriã: Mariana del Val
Centro Cultural Córdoba, Argentina

O diálogo implica tanto dar como receber. Com essa premissa em mente, no marco de
Em Cena se apresentaram 16 experiências únicas em toda América, escolhidas através
de uma convocatória aberta onde se apresentaram 116 casos. Em apresentações
ágeis de seis minutos, os protagonistas de cada um desses projetos expuseram com
sua própria voz como surgiram suas iniciativas, que desafios tiveram e as perguntas
e problemáticas que suscitaram. Com o objetivo de trocar ideias e de fazer surgir
outras novas, assim como gerar contatos e redes que possam abrir as portas para a
transformação, Em Cena gerou um espaço propício para aprender do outro e, por sua
vez, repensar as práticas próprias. Trata-se de “compartilhar entre pares, de gerar
vontades de fazer e vontades de brincar”, reflete Mariana del Val, anfitriã da sessão.
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Cantar a história
Juan Manuel Peña
Fundación Chasquis, Colômbia
“Vou cantar a história para vocês” é um projeto que visibiliza a experiência de um conflito
pelo uso das terras na Colômbia. A comunidade de Hacienda de las Pavas, em luta com
grandes empresas, consegue começar a semear sua própria terra. “Uma das características
mais peculiares desta comunidade é que narra tudo através de cantos: se queríamos
visibilizar essa experiência tínhamos que acudir a essa força”, conta Juan Manuel Peña.
Deste modo surge um projeto trans média que, através de um CD, um documentário e uma
instalação, consegue transmitir todo o processo de luta.
Restauração em comunidade
María Gabriela Doña
Dirección General de Patrimonio Cultural de Salta, Argentina
A restauração também deve formar parte da comunidade. Isso é o que transmite Gabriela
Doña através de três experiências de trabalho nas quais o trabalho do restaurador
no isolado Norte da Argentina se revela em um vínculo permanente com as pessoas.
“A comunidade à que pertence o patrimônio tem uma importância fundamental na
conservação”, manifesta. Por isso é tão vital levar em conta que são as pessoas as que
definem o que é valioso para sua conservação, a função de restaurador é, assim, uma
função de mediação entre o objeto e a memória.
Espaços de ar
Pía Landro
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Argentina
Falar daquilo que parece obvio pode ser enriquecedor. Pía Landro reflete sobre a prática de
trabalho sob pressão para pensar de que modo equilibrar essa lógica tão comum na cultura
das instituições. O problema é que, com a pressa, muitas vezes surgem ideias-monstros.
“Para contra-arrestar o monstro é preciso ter um rumo flexível e promover a moda do ar:
gerar um espaço para pensar sem objetivos específicos”, propõe. Espaços deste tipo se
ligam a processos de lentidão, de decantação, de silêncio, de humor, e podem aportar à
construção de uma cultura da sabedoria, tanto ao exterior como ao interior do museu.
Criar identidade
Alesha Mercado
Museo Nacional de Arte, México
Quando o poder central se ausenta, as sociedades se organizam sozinhas: uma realidade
no México e em toda América Latina. As grandes desigualdades requerem que repensemos
a lógica de centro/periferia e a da identidade comunitária. Nesse sentido, realmente, qual
é a relevância de nossos museus para a comunidade? Este é o problema central que surge
em Valle de Chalco e, para enfrentá-lo, os vizinhos tiveram a ideia de criar um museu
para gerar identidade. Aí se protegem seus tesouros e suas histórias. “Temos que pensar
nestas possibilidades de autonomia como parte da fórmula para o sucesso”, afirma Alesha
Mercado.
Os mais velhos nos museus
María Laura Donati
Fundación Navarro Viola, Argentina
Em um mundo cuja população está envelhecendo, qual é o lugar que estamos dando às
pessoas mais velhas nos museus? A iniciativa que apresenta Maria Laura Donati constrói
um espaço de participação ativa e voluntária para os adultos mais velhos, tanto em museus
da Capital Federal quanto da província de Buenos Aires. Através da participação dos mais
velhos com suas ideias, geram-se propostas inclusivas que permitem vivenciar a arte desde
lugares não convencionais. “Quando isso sucede, a comunidade se sente parte do museu e
o museu fica afetivo e, portanto, efetivo”, adverte María Laura Donati.

Exercer a fronteira
Kerry Doyle
Rubin Center for the Visual Arts, Estados Unidos
O fronteiriço pode se pensar como uma prática que um museu de fronteira deve levar em
frente. Assim ocorre em El Paso, Texas, onde o Rubin Center for the Visual Arts é bilingue
e bicultural e não teme encarar as problemáticas binacionais de drogas e armas. Não é
possível ser fronteiriço parado por um lado e olhando para o outro: a fronteira implica cruzar,
sair da zona de conforto. “Para ser fronteiriço, há que atravessar a fronteira muitas vezes,
experimentando, aprendendo, e há que responder a uma realidade que sempre muda”,
adverte Kerry Doyle.
Redes de apoio
Ulla Holmquist
Museo Larco, PerU
A Rede Pedagógica surge como resultado de uma iniciativa do Instituto Goethe: trata-se
de um coletivo de profissionais de museus diversos, que pensam e se comprometem à
distância. Com um manifesto já escrito, o coletivo aposta a ser um nós inclusivo, sem limites.
“A rede é um espaço para nos pensarmos, ajudarmos entre nós; é um espaço para a reflexão
e o apoio mútuo”, destaca Ulla Holmquist
Objetos e humanos
Juliane Serres
Museu das Coisas Banais, Brasil
O Museu das Coisas Banais surge a partir de perguntas simples: Onde vão parar os objetos
que amamos, esses que nos acompanharam toda a vida? O objetivo do museu é organizar
um acervo virtual a partir das doações do público, que exponha a vida desses objetos. “São
objetos que preservam a história das relações sociais e que participam na construção de
identidades”. Assim, o museu apresenta objetos capazes de construir uma narrativa acerca
das pessoas e habilita a reflexão sobre o vínculo entre os homens e as coisas.
Convênios
Clara Gabriela Castillo Domínguez
Antiguo Colegio de San Ildefonso, México
Elaborar convênios de colaboração com instituições nacionais e internacionais, artistas,
galerias, curadores, é muito mais do que um grande desafio. A partir da apresentação do
caso da amostra de Michel Landy “Santos viventes”, Clara Gabriela Castillo Domínguez
assinala que o convênio é um dos elementos menos visíveis das exposições, mas que são
tão vitais como as obras mesmas. “Um convênio deve plasmar obrigações e necessidades
de todos os atores envolvidos”, aponta. Devem se incluir aspectos financeiros, criativos e
organizativos e também negociações verbais e de qualquer outra natureza.
Um bestiário
Felicitas Asbert
Museo Superior de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra, Argentina
O que faz um museu de arte com suas “bestas”, os insetos que afetam as obras? A iniciativa
que apresenta Felicitas Asbert é o nascimento de um bestiário: toda a equipe do museu
começa a recolher insetos que depois se catalogam, recopilam e datam. Trata-se de uma
ideia que surgiu desde a área de conservação, mas que se transformou em um trabalho em
equipe. “Agora todos estamos comprometidos com a conservação e com o patrimônio”,
comenta Felicitas Asbert.
Memória de todos
Arturo Charría
Museos Escolares de la Memoria, Colômbia
Como falar do conflito armado na Colômbia? E como fazer para que aquilo que dizemos seja
significativo? Essas foram as duas perguntas que impulsionaram a experiência que apresenta
Arturo Charria. “Os textos escolares parecem fracassar em dar boas respostas, por isso,
surge um projeto de trabalho com os estudantes, onde eles podem fazer memória histórica
a partir de seu próprio lugar: Todos podemos fazer memória”. A metodologia consiste
em trabalhar com leituras e em sítios específicos, de onde os estudantes apartam objetos
significativos.

52

O MUSEU REIMAGINADO

Museu fechado, museu aberto
Isabela Ribeiro de Arruda
Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Brasil
Que um museu esteja fechado por reformas não implica que se detenha. Esse é o caso do
Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que procura estabelecer um equilíbrio entre
a preservação e o público. Quando fechou suas portas, o museu começou a organizar
atividades em espaços públicos próximos e, assim, conseguiu entrar em contato com
outros públicos. “O museu que está fechado por reformas tem de estar aberto a se
reinventar; é um momento importante para criar uma nova relação com o público”, reflete
Isabela Ribeiro de Arruda.
Integrar
Kathryn Potts
The Whitney Museum of American Art, Estados Unidos
The Whitney Museum of American Art se renovou para o século XXI. Para conseguilo, o foco esteve na arquitetura, que aponta a se integrar ao bairro, de modo tal que o
museu se abra à rua. Com um desenho de transparência, desde fora podem se ver as
exposições e, desde dentro, pode se ver a silhueta da cidade: o ida e volta atinge uma
resignificação tanto do ambiente quanto das amostras. “O museu faz carne a ideia que a
arte contemporânea está fortemente ligada a seu ambiente e à vida”, diz Kathryn Potts.
Guarda-sóis que aproximam
Eva Carolina Gómez Mannheim
Museo para la identidad nacional, Honduras
O Museo para la Identidad Nacional se entende a si mesmo como um sítio aberto, vivo,
como um lugar de encontro com o conflito e com a aprendizagem. Para refleti-lo realizou
uma mudança de imagem para um conceito mais frasco e mais próximo aos jovens.
Dedicado a promover a memória, para se aproximar aos visitantes foi realizada uma
instalação no espaço público com mais de mil guarda-sóis de cores. Foi a partir dessa
experiência que incrementaram as visitas e também o contato com as pessoas através das
redes sociais. “As comunidades das imediações se apropriaram do espaço”, sintetiza Eva
Carolina Gómez Mannheim.
Conhecimentos entre todos
Agueda Caro Petersen
Museo de Ciencias Naturales de la Municipalidad de Necochea, Argentina
Entendendo que o museu é um espaço de participação, surgiu a ideia de armar um atlas
osteológico no Museo de Ciencias Naturales de Necochea, em conjunto com alunos de
nível médio. Os estudantes aprenderam a limpar, rotular e medir ossos com calibre e se
armou um atlas fotográfico. Depois de um tempo, trabalhando com um engenheiro em
sistemas foi ideado um atlas digitalizado. Tudo aponta a um modo abrangente de construir
saber: “O conhecimento é construído de modo verbal e os museus devem dar lugar a esses
projetos”, destaca Agueda Caro Petersen.
Jogar e interpretar
Milene Chiovatto
Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, Brasil
Jogar não é só se divertir: também é refletir, compartilhar e aprender. Por isso Milene
Chiovatto apresenta um jogo para todas as idades desenvolvido com imagens de obras de
arte. Construído sobre a base da conversação e da interpretação dos participantes, o jogo
possui um desenho atrativo e múltiplas regras. “O museu é um lugar para conviver, a arte
põe em contato com a história”, aponta Milene Chiovatto.
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Experiências:
2
A Coroação
Arturo Martín Mac Kay Fulle
Universidad de Lima, PerU
Paula Caballería Aguilera
Museo de las Artes Visuales, Chile
Marcela Giorla
Museo del Juguete de San Isidro, Argentina
Analía Bernardi
Ferrowhite museo-taller, Argentina
Paulina Guarnieri
Fundación Proa e REMCAA, Argentina
Yazmín Guerrero Reyes
Investigadora independiente, México

Frente a um painel de especialistas integrado por Deborah Mack (EUA), Maria Eugenia
Salcedo Repolês (Brasil) e Andrés Roldán (Colômbia), foram apresentados cinco
projetos inéditos que concorreram para ser coroados por El Museo Reimaginado: um
centro de interpretação sobre a imigração no Peru, um programa para compartilhar
públicos, um museu ambulante de trens de brinquedos, uma plataforma para
visibilizar as práticas artísticas da América Latina e uma exposição itinerante sobre a
riqueza das línguas. Para o final, a melhor proposta recebeu um subsídio para iniciar
seu projeto.
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IDEM: Centro de Interpretação da Imigração
O projeto IDEM toma seu nome da famosa frase de Ricardo Palma sobre as origens da
população peruana: De Inga y de Mandinga. O Centro de Interpretación de la Inmigración
procura deste modo divulgar a cultura peruana mestiça e promover uma sociedade livre
de preconceitos. Apresentado por Arturo Martín Mac Kay Fulle, da Universidad de Lima,
a proposta do Centro é pôr especial atenção no público jovem e se postular como uma
viagem no tempo. O objetivo final é formar identidade.
Programa intermuseus
Estamos educados mais sobre a base da concorrência do que sobre a base da
colaboração. É por isso que, muitas vezes, inclusive os museus entram em disputas pelo
público. Para pôr um freio a esta lógica, o programa entre museus de arte tem como
objetivo compartilhar públicos para fortalecer as oportunidades de aprendizagem
permanente. Inspirada no lúdico, no pensamento científico e nas redes sociais, o
programa quer ser uma plataforma para o intercâmbio social de uma experiência
intermuseus. Desde o Museo de las Artes Visuales de Chile, Paula Caballería Aguilera
afirma que o programa está pensado para promover a atividade dos visitantes através
de um esquema didático entre três museus diferentes. A ideia é estimular a atividade do
prosumer e que os usuários participem de um jogo virtual. El ganhador deverá retirar uma
loyalty card em algum dos três museus.
Que rápido rodam as rodas do trem
Um museu ambulante onde os trens se encontram com os brinquedos: essa é a proposta
conjunta do Museo del Juguete de San Isidro e Ferrowhite museo-taller. Em um museu
ambulante disposto em trenes que unem Buenos Aires com Bahía Blanca, exibiram-se
trens de brinquedo para gerar reflexões sobre a história de como se sonhou um país. Com
reflexão e jogo, o projeto construirá espaços inovadores que, por sua vez, apagam os
limites entre a realidade do trem e o trenzinho de brinquedo. Um carrinho exibidor com
rodas e malas de vários tamanhos serão os dispositivos de exibição para as coleções de
locomotoras e trens históricos.
Plataforma para América Latina
Os latino-americanos podemos chegar a atuar como células relativamente isoladas por
falta de um campo de visão mais amplo. Não é um problema de perspectiva, mas sim de
qual é nosso campo visual, realmente nos vemos entre nós? A Plataforma de Projetos
da América Latina vem de mudar isso e é proposta como um espaço de intercâmbio ao
logo do tempo. Visibilizar exposições e pesquisar as práticas da região serão os objetivos
centrais da Plataforma que, como explica Paulina Guarnieri, contará com uma estrutura
com projetos passados e atuais, disposta também para propostas futuras ou imaginárias.
Também haverá lugar para uma biblioteca de recursos.
Yazmín Guerrero Reyes (Pesquisadora independente, México)
50% das línguas do mundo correm o risco de desaparecer: a desaparição de uma língua
não implica só a desaparição de um conjunto de palavras, mas significa a eliminação de
uma cosmovisão, de uma cosmogonia, de um conjunto de conhecimentos ancestrais.
O problema é especialmente grave no México, uma das oito nações que concentram
a metade das línguas do mundo. Por isso a necessidade de organizar uma exposição
itinerante sobre a diversidade linguística. Através da exposição, o projeto se propõe
conversar sobre a diversidade e sobre a diversidade e sobre a necessidade de trabalhá-la
constantemente dentro dos museus, com a ambição de reverter a tendência que leva à
desaparição das línguas.
E o ganhador é...
O projeto colaborativo “Que rápido rodam as rodas do trem” foi o coroado da jornada.
Marcela Gloria, do Museo del Juguete de San Isidro, e Analía Bernardi, del Ferrowhite
museo-taller, receberam a coroa representativa e como prêmio, um subsídio para poder
implantar o projeto.
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Experiencias:
3
Eu acuso /
Os dispositivos
eletrônicos em juízo
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
Seb Chan
Australian Centre for the Moving Image, Austrália
Rob Stein
Dallas Museum of Art, Estados Unidos
María Soledad Villagrán Muñoz
Museo Nacional de Historia Natural, Chile
Carlos Ortiz
Departamento de Cultura de la Intendencia
de Montevideo, Uruguai
Ricardo Pinal
Museo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Nicolás Testoni
Ferrowhite museo taller, Argentina

A polêmica questão do lugar das novas tecnologias dentro do museu merece ser estudada
através de um julgamento real e público, com um promotor, um advogado defensor, um juiz
e duas testemunhas por cada parte; com alegados contra e a favor, considerações do juiz e
veredicto do júri. Deste modo, a discussão sobre o uso de dispositivos de TICs (Tecnologias
da Informação e a Comunicação) nos museus se transforma em uma experiência de diálogo
que, no marco de uma sessão de formato inovador, invoca uma atitude lúdica e participativa
para o intercâmbio e a reflexão entre todos os assistentes.
Diante do saber geral de que todas as tecnologias modificam por completo todos os
âmbitos da vida, que em si mesmo não são nem boas nem más já que isso dependerá dos
modelos sociais ou pedagógicos que conformem o marco para sua aplicação, passa a ser
importante revisar suas vantagens e desvantagens, para chegar a pensar de que modo
dispositivos como os telefones inteligentes, as câmeras ou as tablets podem ter um lugar
dentro das práticas dos museus.
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A acusação
Carlos Ortiz se ocupou de mostrar as desvantagens das novas tecnologias. O primeiro
inconveniente surge no âmbito do acesso ao dispositivo: “Se cria uma brecha de acesso à
informação e surge um palco de distanciamento social”. Este tipo de brecha é extensível
aos museus, e, portanto a seus visitantes. Desde um ponto de vista sociológico, embora
as tecnologias pareçam nos conectar, na realidade ocorre que se perde a interação real.
Além disso, as TICs geram hiperatividade, sensação de vazio e conformam experiências
individualizantes. Desde o ponto de vista cognitivo, o problema das tecnologias é
que fomentam a distração: “Menos e mais lento é melhor que muito e mais rápido”. A
vulneração dos sistemas de controle, os problemas físicos e psicológicos acabam de
conformar o conjunto de desvantagens do uso de TICs. Frente a esse leque de perigos,
parece vital resgatar o indivíduo de toda superficialidade e ter em claro que a interação
profunda é a que se dá, sem necessidade de TICs, entre seres humanos.
A defesa
Seb Chan aponta que há tempo que existe a tecnologia nos museus: foi em 1952
quando apareceu o primeiro audioguia. A diferença é que agora a tecnologia é trazida
pelos visitantes. Considerando como premissa que a mudança é a única constante na
sociedade, é importante assumir o lado positivo das TICs: já que a Internet está agora
nos bolsos das pessoas, em seus celulares, os museus devem aproveitar essa ferramenta.
Despojar o museu de textos e explicações, e deixá-los para que possam se descarregar
nos dispositivos móveis, por exemplo, permite que os visitantes vejam mais as obras, sem
interpretações mediadoras.
A chave é fazer um adequado uso das TICs no marco do museu. Se o objetivo for
atingido, a tecnologia é de muita ajuda já que pode servir para ver de que modo
se movimentam seus visitantes, e deste modo atuar para fortalecer ainda mais sua
experiência. Além disso, os equipamentos dos museus podem dar usos documentais ou
de conservação à tecnologia. Prontamente daremos o passo para uma era pós-celular,
onde os dispositivos tecnológicos estarão inseridos no corpo. Inclusive hoje em dia não
utilizamos os telefones como telefones: “As TICs são conectores sociais que podem fazer
com que o museu vire um local mais social; o importante é que cada museu tenha uma
opinião própria sobre o que é um uso adequado da tecnologia”.
Testemunhas para a promotoria
Nicolás Testoni: “Nosso desafio é atingir um aqui e um agora não mediado pela
tecnologia”
Ricardo Pinal: “Nas mãos de qualquer um, a tecnologia não é qualquer coisa”
Testemunhas para a defesa
Rob Stein: “Com as tecnologias, os visitantes se integram e o museu pode pôr a
disposição do público 100% de sua coleção”.
María Soledad Villagrán Muñoz: “A tecnologia enriquece o visitante, coloca o museu como
tema de conversação”.
Veredicto do público-júri
A tecnologia não é nem deus nem demônio, mas uma ferramenta em mãos humanas.
Entendida como instrumento, é só um dos meios dos que dispõe um museu para chegar
ao visitante, e hoje, as instituições podem somar seus benefícios para se aproximar do
público de todas as formas possíveis. Deste modo, enquanto os dispositivos propõem um
circuito, uma forma de circulação da informação, os homens sempre se encarregam dos
conteúdos. Por isso, o público júri se inclina a pensar que as TICs devem formar parte dos
museus, sempre em sua justa medida e bem gerenciados.
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Experiencias:
4
Anti-conferência /
O tema é proposto
por você
Mar Dixon
Especialista em redes sociais e desenvolvimento de
audiências, Reino Unido

Se uma conferência se define por abordar uma agenda de temas previamente
pautados, uma anti-conferência é tudo o contrário: um formato fluído, vivo, onde os
mesmos participantes propõem e discutem os temas sobre os que querem refletir.
Assim funcionou a Anti-conferência no TyPA Café, onde, da mão de Mar Dixon, as
ideias circularam de mesa em mesa, fazendo do bate papo o veículo do pensamento.
A informalidade, a proximidade e o dinamismo, por sua vez, aparecem como modos
novos, multidirecionais, amplos e abertos, de refletir sobre os tópicos que hoje devem
reimaginar aos museus.
Sentados nas mesas do TyPA Café, os assistentes propuseram temas a debater:
temas que lhes preocuparam, interessaram ou sobre o que precisaram repensar
profundamente. Mar Dixon teve a seu cargo a organização da agenda sugerida
e, assim, ficaram definidos cinco centrais: a arte como dispositivo para construir
conexões com a comunidade, as estratégias de marketing para desenvolver públicos,
os canais de comunicação do museu, o sentido de pertença do público em relação a
nossos museus e, por último, a acessibilidade e o desenho universal.
Pensada para gerar um diálogo rico e diverso entre os participantes a respeito de
diversas temáticas, a Anti-conferência se propôs um modo espacial de circulação:
os assistentes puderam percorrer todas as mesas e, assim, se integrar a cada um dos
temas conversados. A rotação aporta não só fluidez no intercâmbio, mas também
aposta à espontaneidade e a intuição.
Na hora da conversa real, os temas se transformam em palavras que circulam.
Profissionalização, equipes, curadoria, público, patrimônio, paradigmas, exposições,
foram só algumas das expressões que surgiram nas mesas. O formato teve sucesso
entre os assistentes e, por sua vez, levou a reflexões: foi um valorado espaço de
horizontalidade, reconhecimento mútuo e de escuta. Deste modo, o intercâmbio
entre pares e a colaboração entre profissionais que pensam em conjunto foi o vital
resultado da Anti-conferência.
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Oficinas

A arte de Tinkering Uma abordagem construtivista

Formar públicos e interlocutores
culturais em museus

Mike Petrich
Exploratorium, EUA
Karen Wilkinson
Exploratorium, EUA

Ana Rosas Mantecón
Universidad Autónoma Metropolitana, México
José Samuel Morales Escalante
Pesquisador e consultor em museus, México

Protótipos como método de desenho

Padrões mínimos para museus

James Volkert
Exhibition Associates, EUA
Tam Muro
Desenhista de exibições, Argentina

Claudio Gómez Papic
Museo Nacional de Historia Natural de Chile,
Chile
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
William Eiland
Georgia Museum of Art, EUA
David Fleming
Museum Association, Grã Bretanha

Layering – Desenho na medida do visitante
em amostras pré-existentes
Elaine Heumann Gurian
The Museum Group, EUA
Florencia González de Langarica
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
Argentina
Florencia Diment
Red MUS, Argentina

66

Como iniciar a transformação em museus
pequenos e médios
Barbara Henry
Barbara Henry & Associates, EUA
Violeta Bronstein
Fundación TyPA, Argentina
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Oficina:
A arte de
Tinkering Uma abordagem
construtivista
Mike Petrich
Exploratorium, EUA
Karen Wilkinson
Exploratorium, EUA

Pensado para explorar a interjeição entre a ciência, a arte e a tecnologia, a
oficina propôs aos participantes a construção de projetos baseados em circuitos
como forma de descobrir o alcance de arte de aprender, no ato de fazer. As
categorias de aprendizagem que se valoram nas atividades de tinkering são
quatro: a participação, a intencionalidade, a estrutura social e o desenvolvimento
da compreensão. A oficina também demonstrou a importância de pesquisar nas
emoções, de tomar riscos intelectuais e de inspirar o surgimento de novas ideias.
Deste modo, as ações de tinkering foram abordadas tanto a partir do desenho e a
invenção como da função dos educadores.
Descobri o benefício de desenhar experiências educativas que não sejam
totalmente guiadas, mas que permitam a experimentação livre e o descobrimento
próprio por parte dos visitantes.
Maria, Equador
Particularmente me interessou esta ideia de aprender fazendo o processo para
desenhar atividades intergeracionais.
Paula, Chile
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Oficina:
Protótipos
como método
de desenho
James Volkert
Exhibition Associates, EUA
Tam Muro
Desenhista de exibições,
Argentina

Esta oficina se focou na relevância do desenho como estratégia para promover
a participação do público nos museus, encorajá-lo ao diálogo e a tomar um
papel ativo. Com este fim abordou a importância do desenvolvimento e
implantação de protótipos nas exibições, como método de trabalho para pôr as
ideias a prova, testá-las e encarar os ajustes que forem necessários. A oficina fez
centro em um espaço concreto, o Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, no qual
os assistentes construíram alternativas para sua exposição atual. A ideia detrás
de cada uma das propostas foi estimular o visitante para que participe de uma
experiência com múltiplos significados, enfatizando a emoção.
A oficina me incentivou a fazer e pensar alternativas e pôr em exercício a
criatividade e o trabalho grupal.
Irene, Argentina
Valoro a utilidade dos protótipos para experimentar projetos orientados ao
visitante.
José, Argentina
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Oficina:
Layering –
Desenho na
medida do
visitante em
amostras
pré-existentes
Elaine Heumann Gurian
The Museum Group, EUA.
Florencia González de Langarica
Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, Argentina
Florencia Diment
Red MUS, Argentina

Que uma exposição já esteja instalada, não quer dizer que não possa somar
novos elementos e atingir uma experiência mais rica para os diversos públicos
do museu. Neste sentido, a oficina aprofundou na técnica do layering, que
põe o visitante no centro e procura reconhecer e satisfazer suas necessidades
específicas. Através da soma de novos dispositivos e ações, os participantes
trabalharam no Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken e desenvolveram
estratégias para que, por exemplo, tanto aqueles que o visitem por única vez
quanto os visitantes frequentes possam potenciar seu percurso. O layering
é uma metodologia eficaz para renovar uma exibição sem a necessidade de
investir grandes recursos.
Despertou em mim muitas ideias e posso entender as possibilidades reais que
tenho de trabalhar o layering em meu museu.
Eva, Argentina
Aprendi um novo conceito e técnicas de trabalho totalmente inovadoras. Um
método possível sem grandes gastos.
Jorge, Argentina
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Oficina:
Formar
públicos e
interlocutores
culturais em
museus
Ana Rosas Mantecón
Universidad Autónoma Metropolitana,
México
José Samuel Morales Escalante
Pesquisador e consultor em museus,
México

Por que e para que desenvolver novos públicos nos museus? E como fazê-lo além
da mercadotécnia, em um horizonte de políticas mais amplas, que impulsionem
a inclusão e a criatividade? Procurando respostas a essas perguntas, a partir de
um enfoque teórico e por sua vez prático, a oficina visa trabalhar a formação de
públicos e participadores culturais, pensar suas funções cambiantes e identificar
as forças que atuam em um museu, para transformar sua relação com a sociedade
na verdadeira base da instituição. As tácticas para atingi-lo incluem o estímulo, o
trabalho sobre a pluralidade de perfis, o desenvolvimento de capacidades críticas
ao redor da arte e o trabalho colaborativo e de interlocução. O corpo como
propiciador de experiências, uma pedagogia crítica, a diversificação dos meios e o
pluralismo e a transparência nos métodos, completam as estratégias para formar
novos públicos.
Vou implantar a estratégia de estabelecimento de pequenas redes locais de
colaboração para atrair públicos específicos que, por motivos alheios ao museu,
não nos visitam.
Maria Isabel, Chile
Devemos assumir a missão de formar públicos com menos temor e preconceito.
Celina, Argentina

Oficina:
Padrões
mínimos
para museus
Claudio Gómez Papic
Museo Nacional de Historia Natural
de Chile, Chile
Américo Castilla
Fundación TyPA, Argentina
William Eiland
Georgia Museum of Art, EUA
David Fleming
Museum Association, Grã Bretanha

Criado como em um espaço de debate sobre as condições mínimas que deve
reunir um museu na América Latina, a oficina abordou a complexa tarefa de
definir os padrões para o correto funcionamento de uma instituição. Trabalhouse em equipes sobre os eixos: visão, missão, patrimônio, organização funcional,
e a pergunta a respeito da necessidade ou não de criar uma associação latinoamericana de museus. Foram mencionadas as estratégias de conservação das
obras, a centralidade da comunicação, a divisão clara dos cargos, as tarefas e as
funções do pessoal, e a relevância de realizar um planejamento orçamentário.
No caminho de reimaginar o museu se demonstrou a importância de
homologar processos na região.
Foi muito produtivo o exercício reflexivo e de comparação com a prática em
outras instituições e países.
Verónica, Venezuela
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Oficina:
Como iniciar
a transformação
em museus
pequenos e
médios
Barbara Henry
Barbara Henry & Associates, EUA
Violeta Bronstein
Fundación TyPA, Argentina

Esta oficina abordou diferentes caminhos para promover a transformação
institucional nos museus. Já que não existe um único modelo para a
transformação, é preciso considerar as especificidades de cada instituição, seus
desafios e seus recursos. É assim que se trabalhou sobre o desenvolvimento de
estratégias específicas a partir da compreensão do porquê da mudança que se
deseja iniciar e que o motiva. Destacou-se a importância da criação de parcerias
internas e externas para superar os obstáculos, e o desafio de sustentar o
entusiasmo próprio e o da equipe durante o processo. Dado que as mudanças
ocorrem lentamente, trabalhou-se sobre a necessidade de começar por algo
pequeno, mas relevante, que pode funcionar como modelo e incentivo para uma
transformação mais profunda.
Aprendi ferramentas para me focar nos problemas procurando uma solução e
também como me comunicar com a pessoa que devo somar no processo.
Viviana, Argentina
Incentivou-me a iniciar a mudança na minha área de trabalho e procurar
contagiá-la entre meus colegas.
Maria Victoria, Argentina
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Networking

1 ALMOÇOS TEMÁTICOS
2 MUSEU POP-UP
MUSEUS: ESPAÇOS PARA A IMAGINAÇÃO
3 ATIVIDADES EM MUSEUS
4 EXPO
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Networking:

1
Almoços
temáticos
Durante as pausas de almoço, o TyPA Café desbordou de
participantes interessados em conversar informalmente
com os oradores convidados sobre os tópicos propostos no
cardápio diário: Programas de colaboração internacional,
Museus gratuitos vs. museus pagos, Museus sem sede,
Mediadores e voluntários, Redes sociais, Programas
educativos transversais, Desenhos de exibições e O jogo nos
museus. Estas foram só algumas das questões tratadas, que
complementaram as reflexões de cada manhã e alimentaram
as vontades de continuar debatendo durante os meios-dias do
Encontro.
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Networking:

2
Museu Pop-Up
Museus:
espaços para a
imaginação

Imaginar é ver o mundo e a si próprio de outro modo. E os
museus nos inspiram a atingir isso de muitos modos diferentes.
Leslie Bedford, The Museum Group, EE.UU.
O Museu Pop-Up propôs um diálogo participativo entre
os assistentes sobre um tema vinculado ao eixo central do
Encontro: a função da imaginação nos museus. Em primeira
pessoa e de um jeito espontâneo, os participantes foram
integrando suas experiências -escritas e desenhadas- e, por sua
vez, comentando a dos outros.
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Networking:

3
Atividades
em museus
As jornadas não acabavam na Usina del Arte. Os participantes
também puderam compartilhar diversas atividades em
espaços culturais destacados da Cidade de Buenos Aires e
suas redondezas: coquetel de boas-vindas no Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires e festa de encerramento no Museo
de la Ciudad de Buenos Aires; roteiros especiais no Museo
Nacional de Bellas Artes, o Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires e o Museo de Arte de Tigre; visita e espetáculo
no Centro Cultural Kirchner e oficinas no Museo del Cine
Pablo Ducrós Hicken. Fundación Proa e Espacio Fundación
Telefónica também formaram parte do circuito de Museos
Amigos de O Museu Reimaginado.
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Networking:

4
Expo
Com o objetivo de incentivar a profissionalização do vínculo
entre fornecedores de produtos e serviços, organizações
culturais e museus, a Expo de El Museo Reimaginado foi
construída como uma plataforma de encontro e intercâmbio
onde expositores originários da Argentina, México, Canadá e
Porto Rico tiveram a oportunidade se visibilizar suas propostas
e programas, e estabelecer contatos diretos com profissionais
do setor.
Todas minhas expectativas se cumpriram: conheci mais
sobre a dinâmica dos museus da América Latina, entrei em
contato com colegas dos EUA e me vinculei com projetos
interessantes para os produtos que ofereço.
Pierre, Canadá
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Manifesto:

Qual é o museu que imaginamos para o futuro? Uma oficina massiva colaborativa
entre todos os assistentes deixou como resultado as bases do Manifesto 2015,
escrito que põe em ação as ideias, imagens, frases e desejos que se recolheram
durante todo o encontro.
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Manifesto 2015
O Museu
Reimaginado
Os participantes de O Museu Reimaginado, provenientes
de 18 países da América, convidam os museus da região a
promover ações para:
- ser parte de suas comunidades e não estar afastadas delas.
- recriar-se radicalmente a uma escala humana.
- apelar às emoções e ao pensamento crítico como pontos
de partida para a criação do conhecimento.
- construir sentido em conjunto com os diferentes atores
-dentro e fora do museu- e assumir as diferenças.
- gerar interconexões e colaborações entre disciplinas e
saberes diversos.
- reimaginar os olhares de seus acervos para gerar novos
conteúdos e experiências.
- ser acessíveis e inclusivos tanto no físico como no
cultural, a fim de garantir a participação democrática de
suas comunidades.
- oferecer oportunidades para o encontro e o diálogo, seja
qual for seu espaço, escala e recursos.
- sair da zona de conforto para ativar pontos de vista que
sejam flexíveis, dinâmicos e inovadores.
- demonstrar com processos de trabalho colaborativo
e participativo, seu poder político e sua capacidade de
transformação positiva.
- incorporar estrategicamente a inovação e a tecnologia
apropriadas, em função de sua missão.

Vamos embora,
a gente se vê:
Reimaginar hoje
Elaine Heumann Gurian
The Museum Group, EUA

O momento indicado de atuar e de gerar uma mudança é agora: hoje é o ponto
de inflexão, hoje se escuta um chamado a se revelar. É assim que o entende Elaine
Heumann Gurian, especialista em processos de transformação museus e centros de
visitantes, a encarregada de realizar o encerramento de O Museu Reimaginado. Com
suas palavras, o encerramento se transforma, em paradoxo, em abertura, em laços,
vínculos, fiel ao espírito das três jornadas do Encontro.
Um encontro total
Diante de todas as reflexões e problemáticas que os profissionais dos museus
compartilham, ergue-se uma pergunta que aponta para a ação e para o futuro: Quais
são os próximos passos a dar na comunidade de museus da América? Encontros como
o produzido pelo Museu Reimaginado são, nesse sentido, parte da solução. Por seu
caráter abrangente, por sua aposta ao espírito crítico e o intercâmbio criativo, também
por seu desdobramento de formatos e experiências tão diversas, O Museu Reimaginado:
“...é o congresso mais completo ao que tive a oportunidade de assistir”, destaca
Heumann Gurian. Viram-se inúmeros exemplos onde triunfa o modesto e assim, “...a
importância do pequeno, da pequena escala, quiçá seja outra das respostas”.
Para a igualdade
Ainda na atualidade, e como produto lamentável de governos que se orientam a
tendências de direita e levam em frente práticas racistas dando as costas ao bem-estar
social, o mundo vive uma profunda crise de desigualdade, da que os museus não estão
isentos. Embora constituam uma fonte de inspiração, algumas instituições seguem sem
se questionar o lugar que dão à verdade, como também não o sítio ideológico que eles
mesmos ocupam. “Os museus continuam sendo troféus dos poderosos”. É para reverter
esta tendência e este tipo de fossilizações que o diálogo e o intercâmbio, a imaginação
e a reimaginação são tão importantes.
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O Museu Reimaginado foi pensado como um encontro em pós da igualdade. Nesse
sentido, a partir da conversação e a posta em conjunto, é vital promover a paz e a
responsabilidade cívica dos museus. Essa é, hoje, uma tarefa valente, que faz frente a
um ambiente não sempre encorajador. “Há um pouco de Davi e Golias em tudo isto;
esta é uma sala cheia de heróis que falam diferentes línguas, de diferentes idades
e experiências, agora são colegas e serão amigos”. A conexão é tudo: o poder de
trabalhar em rede e conjuntamente com a comunidade se revela como imenso: “Uma
parceria tão poderosa é muito potente para motorizar a ação”.
Reimaginar juntos
“Os museus são o fruto do trabalho conjunto”. Por isso, a chave para seu futuro está
na confiança e a abertura, na inclusão de tudo o que parece tão diferente: contemplar
todos os olhares; dar lugar a todas as vozes, não fugir nunca da diversidade. “Ações
coletivas para preservar a diferença: esse é nosso desafio; esta é a primeira reunião
onde as vozes marginalizadas são a maioria”. Reimaginar é começar de novo, voltar a
começar cada vez, é nos arriscar com o compromisso moral como bússola: só assim
poderemos avançar para o novo, só assim iremos nos aproximando a uma redefinição
dos museus como instituições de transformação social e responsabilidade. “Tenho
esperança porque vejo uma nova geração que está comprometida com o ativismo
público para lutar contra a injustiça institucional”.
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Créditos:

Fundación TyPA – Teoría y Práctica de las Artes
Radicada em Buenos Aires, a Fundación TyPA
promove desde 2004 a capacitação e a promoção
nos campos da literatura, os museus, o cinema e
as artes na América Latina. Organiza oficinas e
conferências, conduz e publica pesquisas, fornece
assessoria e organiza redes de colaboração para
apoiar a produção cultural e sua circulação pelo
mundo. Nos últimos 10 anos, TyPA convidou
especialistas de instituições líderes do mundo
a América Latina para ensinar e intercambiar
experiências com mais de 500 profissionais de
museus locais. Alguns programas recentes incluem
encontros sobre arte e inclusão social, gestão
criativa, a função do público, comunicação e
mercado, e o desenho de experiências criativas.
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American Alliance of Museums
A maior organização de museus do mundo, a
Alianza Americana de Museos (AAM) fortalece
a gestão dos mesmos através da liderança, a
promoção e a colaboração. AAM reúne os museus
dos Estados Unidos desde 1906 ajudando a
desenvolver standard e boas práticas. Oferece
recursos e desenvolvimento profissional,
e promove questões de interesse para a
comunidade de museus. AAM está integrada por
aproximadamente 22.000 membros, instituições e
pessoas de todos os estados dos Estados Unidos
e ao redor de 60 países do mundo. AAM trabalha
em colaboração com ICOM-US, uma organização
sem fins lucrativos e não governamental dedicada
ao melhoramento e o avanço dos museus do
mundo e a profissão museológica, assim como a
preservação do patrimônio cultural.
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