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Estamos Em sEtEmbro E avizinha-sE uma tEmporada 
rEplEta dE EvEntos artísticos. dEpois da sEcura 
das habituais mostras dE vErão, as galErias E os 
musEus apostam frEquEntEmEntE na aprEsEntação 
dE ExposiçõEs quE assinalEm dEvidamEntE o comEço 
da tEmporada artística. Já EstE mês podErá iniciar- 
-sE dE igual modo o périplo outonal pElas fEiras 
E biEnais intErnacionais, quE são muitas. ou sEJa, 
EntrE sEtEmbro E dEzEmbro, não há sEmana quE não 
EstEJa assinalada com um grandE EvEnto. 

art Basel 39 | Public art Projects 2008 | roxy Paine | galeria Jablonka | Cortesia art Basel

De facto, o universo de acontecimentos do mundo da 
arte contemporânea surge cada vez mais marcado por 
encontros internacionais. O calendário indica-nos que, 
entre Setembro e Dezembro, irão realizar-se 32 feiras de 
arte contemporânea. De entre elas, podemos referenciar 
a ShContemporary Fair, que tem lugar em Xangai, em 
Setembro, bem como as célebres Frieze Art Fair, em Lon-
dres, e FIAC – Foire Internationale d’Art Contemporain, 
em Paris, que decorrem em Outubro, e a Art Basel Miami 
Beach que se realiza em Dezembro. Novembro é o mês 
em que, de 19 a 24, decorre a feira internacional de Lis-
boa, a Arte Lisboa. O número de certames é significativo 
e para a organização dos eventos, o próprio exercício 
de encontrar as datas mais apropriadas para a sua inau-
guração pode constituir um verdadeiro quebra-cabeças. 
Nos anos 90 foram criadas a Art Moscow (1995), a 
Art Forum Berlin (1996), a Toronto International Art Fair 
(1999) e, desde a viragem do século, outras novas feiras 
surgiram para acompanhar a nova ordem mundial e as 
transformações do mercado. É o caso da Art Rotterdam 
(2001), da Frieze Art Fair (2002) e da Art Basel Miami 
Beach (2002), gémea da suíça Art Basel, considerada a 
mais importante feira mundial; ou ainda a Art Fair Tokyo 



ROTEIRO DAS FEIRAS DE ARTE 
sEt - DEz 2008
Setembro 2008
shoWcasE singaporE
sEt 9 — 12, 2008 | WWW.shoWcasEsingaporE.com
shcontEmporarY fair
sEt 10 — 13, 2008 | WWW.shcontEmporarY.info
art copEnhagEn
sEt 21 — 23, 2008 | WWW.artcph.com

Outubro 2008
art london 
out 2 — 6, 2008 | WWW.artlondon.nEt
art toronto
out 2 — 6, 2008 | WWW.tiafair.com
art forum bErlin 
out 3 — 8, 2008 | WWW.art-forum-bErlin.com
bridgE bErlin 
out 3 — 8, 2008 | WWW.bridgEartfair.com
art singaporE 
out 9 — 13, 2008 | WWW.artsingaporE.nEt
scopE london
out 10 — 14, 2008 | WWW.scopE-art.com
art vErona 
out 16 — 20, 2008 | WWW.artvErona.it
friEzE art fair 
out 16 — 19, 2008 | WWW.friEzEartfair.com  
bridgE art fair 
out 16 — 19, 2008 | WWW.bridgEartfair.com
contEmporarY istanbul 
out 16 — 19, 2008 | WWW.contEmporarYistanbul.com
fiac 
out 23 — 27, 2008 | WWW.fiacparis.com
prEviEW bErlin
out 30 — nov 2, 2008 | WWW.prEviEWbErlin.dE
bErlinEr Kunstsalon
out 30 — nov 3, 2008 | WWW.bErlinErKunstsalon.dE

Novembro 2008
artissima
nov 7 — 9, 2008 | WWW.artissima.it
artparis — abudhabi
nov 17 — 21, 2008 | WWW.artparis-abudhabi.com
artE lisboa
nov 19 — 24, 2008 | WWW.artElisboa.fil.pt

Dezembro 2008
art miami
dEz 2 — 7, 2008 | WWW.art-miami.com
photo miami
dEz 3 — 7, 2008 | WWW.artfairsinc.com
scopE miami 
dEz 3 — 7, 2008 | WWW.scopE-art.com
rEd dot fair 
dEz 3 — 7, 2008 | WWW.rEddotfair.com
art basEl — miami bEach
dEz 4 — 7, 2008 | WWW.artbasElmiamibEach.com
pulsE miami 
dEz 4 — 7, 2008 | WWW.pulsE-art.com
bridgE art fair — miami 
dEz 4 — 7, 2008 | WWW.bridgEartfair.com
art fair noW — miami bEach 
dEz 6 — 9, 2008 | WWW.artfairnoW.com

(2005) e a Hong Kong International Art Fair (2008), cuja 
criação veio reforçar o protagonismo do continente asiá- 
tico como um dos eixos internacionais emergentes e de 
maior efervescência artística do momento. Outra questão 
essencial é a forte concorrência que está a estabelecer- 
-se entre feiras devido ao ritmo crescente da multiplica-
ção de novos projectos comerciais. O seu aparecimento 
exige uma grande flexibilidade e a contínua definição 
de políticas de renovação com adaptações constantes à 
nova realidade por parte das feiras existentes.
Mesmo as feiras históricas, como a Art Cologne (1967), 
ou as mais consagradas, como a FIAC, a ARCO (que 
tem 26 anos) ou a Art Basel (que tem 38 anos), não po-
dem viver somente do prestígio alcançado no passado. 
A cada ano têm de delinear novas estratégias de traba-
lho, bem como programas inovadores, com qualidade, 
que lhes permitam salvaguardar posições de convergên-
cia no mercado internacional da arte contemporânea. 
Esse reforço de afirmação implica para muitas delas o  
desafio de se reinventar ou encetar estratégias de afirma-
ção numa determinada direcção. Nalguns casos, trata-se 
de aumentar a presença de galerias e artistas de prestí-
gio, noutros, incrementar o número ou valor de vendas 
efectuado, ou ainda aumentar o número de visitantes. 
Em 2006, a Art Cologne, a mais antiga feira de arte do 
mundo, teve de repensar o seu formato devido ao surgi-
mento de um considerável número de feiras europeias. Ou 
seja, se antes gozava da condição de monopólio atrain-
do facilmente as galerias de top internacional, nos últimos 
anos viu-se obrigada a encetar alterações consideráveis no 
seu modelo de orientação. O primeiro passo foi dado em 
2004 com a mudança para um novo espaço que, apesar 
da sua localização periférica, apresentava condições logís-
ticas mais apropriadas para a sua realização; o passo se-
guinte foi aumentar o critério de exigência no processo de 
admissão das galerias participantes, reduzindo o número 
de seleccionadas. Em 2007 continuaram a implementar-se 
novas medidas, procedendo-se à mudança de calendário: 
o evento passou a acontecer na Primavera e não no Outo-
no como era habitual. 
A concorrência e a exigência de qualidade faz-se sentir 
também na criação de secções que enriqueçam o seu pro-
grama de arte actual e dotem as feiras de personalidade 
e inovação. Na Art Cologne foram criadas novas secções 
capazes de atrair novos consumidores de arte, como a 
New Talents, onde podem adquirir-se obras de arte a partir 
dos 250 euros, e a secção Open Space que integra obras 
de interesse artístico mas de difícil comercialização, caso 

art Basel 39 | Public art Projects 2008 
dan graham | galeria Hauser



ROTEIRO DAS BIENAIS DE ARTE
sEt – DEz 2008
Setembro 2008
sitE santa fE intErnational biEnnial  
Jun 22, 2008 — Jan 4, 2009 | WWW.sitEsantafE.org
manifEsta 7 
Jul 19 — nov 2, 2008 | WWW.manifEsta7.it
guangzhou triEnnial 
sEt 1 — nov 30, 2008 | WWW.gdmoa.org
gWangJu biEnnalE 
sEt 5 — nov 9, 2008 | WWW.gWangJu-biEnnalE.org
u-turn 
sEt 5 — nov 9, 2008 | WWW.uturn-copEnhagEn.dK
E-flux 
sEt 5 — out 22, 2008 | WWW.E-flux.com
busan biEnnalE 
sEt 6 — nov 15, 2008 | WWW.busanbiEnnalE.org
shanghai biEnnalE 
sEt 9 — 11 nov 11, 2008 | WWW.cnarts.nEt/shanghaiart/indEx_c.asp
nanJing triEnnial 
sEt 10 — 10 nov, 2008 | WWW.nJtriEnnial.org
singaporE biEnnalE 
sEt 11 — nov 16, 2008 | WWW.singaporEbiEnnalE.org
taipEi biEnnial 
sEt 13, 2008 — 04 Jan, 2009 | WWW.taipEibiEnnial.org
YoKohama triEnnalE 
sEt 13 — 30 nov, 2008 | WWW.YoKohamatriEnnalE.Jp
la biEnnalE di vEnEzia | architEttura
sEt 14 — 23 nov, 2008 | WWW.labiEnnalE.org/it/architEttura/
livErpool biEnnial 
sEt 20 — nov 30, 2008 | WWW.biEnnial.com

Outubro 2008
biacs 
out 02, 2008 — Jan 11, 2009 | WWW.fundacionbiacs.com
biEnal dE são paulo 
out 26 — dEz 06, 2008 | WWW.biEnalsaopaulo.org.br
california biEnnial 
out 26, 2008 — mar 15, 2009 | WWW.ocma.nEt

Novembro 2008
prospEct.1 nEW orlEans 
nov 1 — Jan 18, 2009 | WWW.prospEctnEWorlEans.org
paris photo 
nov 13 — 16, 2008 | WWW.parisphoto.fr

das esculturas e instalações de grande formato. Inspirada 
pela feira londrina Frieze Art Fair, a Art Cologne tende 
igualmente a tornar-se cada vez mais uma plataforma de 
encontros e um verdadeiro centro de arte contemporânea, 
recheada de eventos paralelos não-comerciais. Seguindo 
o exemplo da conceituada Art Basel, que se estendeu aos 
Estados Unidos com a criação da Art Basel Miami Beach 
voltada para o mercado latino-americano, a Art Cologne 
tentou criar uma extensão congénere em Palma de Maior-
ca de modo a potenciar o grande número de feiras espa-
nholas que participavam na feira-mãe de Colónia, porém 
sem obter efeitos positivos.
A própria ARCO, a feira líder em número de visitantes 
(cerca de 200 mil por edição), a preferida do público e 
dos galeristas portugueses, tem vindo a orientar-se para 
o sector profissional de modo a atrair mais coleccionado-
res e a reforçar secções que possam mostrar a arte mais 
actual e confiram prestígio cultural ao certame. A título de 
exemplo refira-se o espaço Expanded-Box, que pretende 
dar expressão às tendências mais actuais que exploram 
o uso das tecnologias na arte; Performing ARCO, uma 
secção dirigida a galerias que desejem apresentar pro-
jectos performativos dos seus artistas; ou ainda a ARCO 
Urbano, que se converterá numa plataforma de trabalho 
para o mercado da arte realizada na rua.
Uma das tendências igualmente visíveis nas feiras é a 
maior centralidade na obra artística, verificando-se a en-
trada de curadores no processo de selecção das galerias 

FiaC | Cour Carrée du Louvre, 2007 | © emmanuel nguyen ngoc
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FiaC | Cour Carrée du Louvre, 2007 | © emmanuel nguyen ngoc

necessário, sabe-se agora que a feliz contemplada com 
o bilhete dourado Frieze Art Fair foi a galeria Giovanna 
Simonetta – Studiò d’Arte, de Milão, que desta forma se 
viu agraciada com o desejado stand numa das mais im-
portantes feiras da actualidade. 
É certo que, nas feiras, as galerias não querem mostrar 
obras de arte mas sim vender. Todavia, apesar da sua 
actividade ser predominantemente comercial, as feiras 
adequam-se progressivamente ao modelo das bienais 
de arte, construindo no seu seio espaços de debate que 
antes eram associados aos circuitos de exposição das 
bienais. As feiras incluem programas de projectos de 
artista comissariados, ciclos de conversas entre espe-
cialistas, programas educativos que visam introduzir os 
jovens e as suas famílias à arte contemporânea. A FIAC – 
— Foire Internationale d’Art Contemporain, que se reali-
za em Paris, no Grand Palais e no Louvre de 23 a 26 de 
Outubro, apresenta um destacado programa intitulado 
YCI – Young Curators Invitational (lançado em conjunto 
com a Fondation d’Entreprise Ricard) que consiste num 
encontro de nomes da geração emergente de intelectu-
ais, críticos e comissários de exposições que, durante 
a semana da feira, terão condições privilegiadas para 
descobrir a cena artística da cidade e contactar os agen-
tes culturais aí reunidos. Assim, se até há algum tempo 
atrás era clara a distinção entre as bienais de arte e as 

e das intervenções nos Project Rooms, espaços que fogem 
ao formato bazar dos stands mais convencionais das fei-
ras e que estão vocacionados à apresentação individual 
de artistas. A Frieze Art Fair, que tem a sua próxima edi-
ção marcada de 16 a 19 de Outubro de 2008, foi pio-
neira neste tipo de intervenção. Este ano, o espaço Frieze 
Projects, comissariado por Neville Wakefield incluirá 11 
projectos site-specific realizados de acordo com alguns 
temas propostos. De entre eles destaco o projecto de 
Cory Arcangel porque realça uma questão particularmen-
te relacionada com o universo das feiras, nomeadamente 
o processo de admissão das galerias. Neste caso, Arcan-
gel, actuando após o período de selecção das galerias, 
simulou a ficção Charlie & the Chocolate Factory, que 
conta a história de um excêntrico proprietário de uma 
fábrica de deliciosos chocolates – Willy Wonka – que 
proporciona a cinco crianças, contempladas com o bi-
lhete dourado, a possibilidade de realizarem uma visita 
guiada à sua fábrica e conhecerem os seus segredos. Um 
rapaz destaca-se especialmente, Charlie Bucket, que vive 
numa pobre e desolada casa com os seus pais e qua-
tro avós. À semelhança do que acontece nesta história, 
o artista norte-americano escondeu um bilhete dourado 
numa das centenas de tabletes de chocolate que enviou 
às galerias que viram reprovada a sua candidatura à 
próxima edição da Frieze Art Fair. Decorrido o tempo 



Artes & Leilões – Em poucos anos a Frieze Art Fair alcançou 
uma posição cimeira no panorama das feiras de arte. Qual é 
o segredo do vosso sucesso?
Amanda Sharp e Matthew Slotover – A Frieze é uma das 
poucas feiras que se concentra prioritariamente na arte con-
temporânea e na criação artística actual. Esta atenção dada 
à produção mais recente torna-se evidente nos Frieze Pro-
jects, com grande aceitação por parte do público e da críti-
ca. Trata-se de um programa comissariado que inclui pales-
tras, projectos encomendados a criadores, filmes, muitos dos 
quais interactivos ou performativos, que encorajam o público 
a interagir directamente com a arte e os artistas.
Além disso, o ambiente da Frieze Art Fair é diferente do das 
outras feiras. É mais alegre e divertido, pois realiza-se no 
Regent’s Park, numa estrutura temporária, fabricada à medi-
da, que possui a vantagem de ter luz natural, evitando assim a 
atmosfera de uma feira fechada, muito circunscrita a um espa-
ço interior. Desde o seu primeiro ano, a Frieze Art Fair teve a 
sorte de ter a colaboração de três arquitectos, David Adjaye, 
Jamie Fobert e, em 2008, Caruso St John, muito conhecidos 
pelos seus trabalhos realizados em museus e galerias de arte. 
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Uma FEira BEm sUcEDiDa
EntrEvista a amanda sharp E matthEW 
slotovEr, dirEctorEs da friEzE art fair, 
quE sE rEaliza anualmEntE Em londrEs. 
cErca dE 150 galErias Estarão rEunidas 
no rEgEnt´s parK dE 16 a 19 dE outubro 
dE 2008.

Matthew Slotover e aManda Sharp 
directores da Frieze art Fair | Cortesia Linda nyland

feiras de arte, sendo as primeiras locais de exposição e 
espaços privilegiados de experimentação artística e de 
desenvolvimento cultural, frequentados por artistas, cura-
dores, e as segundas espaços por excelência comerciais, 
de venda, voltados para um público de coleccionadores 
de arte, hoje a diferença entre estas duas realidades pa-
rece atenuar-se. 
Um aspecto interessante a referir será o facto de feiras 
como a Frieze Art Fair, de Londres, e a Art Basel Miami 
Beach não venderem somente arte, mas também o senti-
mento de estar, na hora exacta, no lugar certo. Por isso 
se compreende tão bem que as galerias possam investir 
em feiras de arte mesmo que estejam em situações deli-
cadas do ponto de vista financeiro. Elas avaliam as feiras 
não somente por esse prisma mas também pelo impacto 
que poderão ter como vitrines para clientes, artistas, mu-
seus e comunicação social.
No seu mais recente livro, La era de las ferias (Charta, 
2008), Paco Barragán defende o conceito de “novo fe-
rialismo” e afirma que as feiras alcançaram a categoria 
de evento de estatuto cultural, partilhando nalguns casos 
o reinado dos grandes eventos da arte contemporânea 
com as bienais de arte. Segundo o autor, hoje o estatuto 
cutural e histórico da Bienal de Veneza poderá equipa-
rar-se no plano das feiras ao estatuto alcançado pela Art 
Basel. Assim, as feiras de arte parecem ser hoje as gran-
des protagonistas da cena mundial da arte. Ou seja, se 
na década de 90 assistimos à multiplicação das bienais 
à escala global, na passagem do milénio essa tendência 
verificou-se no panorama internacional das feiras. 
Esta análise parece ser corroborada com a ideia da su-
posta “crise” do modelo/sistema das bienais declarada 
sobretudo por Ivo Mesquita, curador chefe da 28ª Bienal 
de São Paulo – que irá acontecer entre 26 de Outubro e 
6 de Dezembro de 2008. Na sua proposta de intenções 
manifesta o claro desejo de explorar a ideia de “vazio” 
e fugir do formato tradicional de exposição. Segundo as 
suas palavras, trata-se de debater e avaliar o seu estado 
e qualidade das bienais actuais, tendo em conta a nova 
realidade local e internacional: “talvez, neste momento, 
todas as bienais careçam de uma pausa para reflexão, 
de sistematizar conhecimento e experiência, e procurar 
especificidade e pertinência numa época em que o mo-
delo parece criticamente exaurido e trivial (nada de novo, 
pois já se falava disso ao final dos anos 60, e então elas, 
as bienais, eram pouco mais que 12!).”
O ambiente que rodeia esta Bienal de São Paulo é ampla-
mente controverso, havendo outros factores que se inter-
põem. Uma das críticas que tem sido proferida é que o 

(Continua na pág.13)
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A função deles é transformar a visita à feira numa expe-
riência interessante e única. Em cada ano fazem-se trans-
formações evidentes no design, na decoração, no átrio e 
em espaços como o restaurante e cafés. Ou seja, dá-se 
a oportunidade aos arquitectos de serem experimentais e 
isso também contribui para a atmosfera criada na feira.
A & L – Fundaram a revista Frieze em 1991 e, em 2002, 
criaram a Frieze Art Fair em Londres. Quais foram as vos-
sas motivações?
Amanda Sharp e Matthew Slotover – Senti que era a altura 
certa para abrir uma feira em Londres – num curto espa-
ço de tempo, a cena da arte contemporânea em Londres 
cresceu e internacionalizou-se muito. Quando saímos da 
universidade e começámos a trabalhar na revista este cres-
cimento estava apenas no início… foi uma época muito 
interessante e tivemos a sorte de participar nela. Em 2002, 
a Tate Modern tinha acabado de abrir e havia um número 
crescente de galerias de renome a instalar-se na cidade. 
Embora houvesse importantes feiras de arte contemporâ-

nea em grandes cidades europeias (tais como Paris e Co-
lónia) em Londres não existia, e achámos que deveríamos 
fazer algo para que isso não sucedesse.
A & L – Na sua opinião existem demasiadas feiras de arte? 
Quais são os desafios com que têm de se confrontar?
Amanda Sharp e Matthew Slotover – De modo algum. É 
sempre bom haver competição e observar como as ou-
tras pessoas abordam as mesmas questões. A prioridade 
é guardar uma identidade jovem, mantendo ao mesmo 
tempo uma qualidade de oferta em relação às galerias, 
artistas, público e coleccionadores: abordamos essa 
questão em cada ano, através de um comité selecciona-
do internacionalmente e altamente respeitado que põe à 
discussão e decide a escolha final das galerias incluídas 
na feira. Sendo uma das poucas feiras que se concen-
tra prioritariamente na arte contemporânea e nos artistas 
vivos, evidentemente tem de garantir que em cada ano 
há algo de novo para ver, e não só nas galerias, mas 
também no programa Frieze Projects. |

Frieze art Fair, 2006 | Fotografia: Linda nylind



objectivo de Ivo Mesquita, de debater a bienal, poderá ser 
mais interessante para os profissionais do mundo da arte do 
que para o público. Todavia é preciso relativizar o “vazio” 
proposto pelo curador pois, como refere numa entrevista, 
“o vazio é um gesto simbólico. O tema da Bienal não é o 
vazio. Haverá por volta de 40 artistas participantes, publi-
cações, performances, debates, diferentes acções.” 
Pertinente é a sua consideração sobre o modelo histórico 
inaugurado pela Bienal de Veneza que assenta nas re-
presentações nacionais: “o modelo oitocentista de bienal 
tem sido, desde o final dos anos 80, a estratégia mais 

Pavilhão da Bienal | Cortesia arquivo Histórico Wanda Svevo | Fotografia: rogério Canella

usada por cidades e suas elites económicas e políticas de 
ganharem visibilidade na aldeia global. A representação 
nacional não é mais o modelo vigente dentro das bie-
nais, porém uma política cultural baseada em identidade 
nacional prossegue mesmo numa época na qual a função 
e o significado de fronteiras nacionais são questionados. 
(…) Que papel crítico pode a Bienal de São Paulo ter 
numa época de consumo e turismo cultural?” 
Não obstante este movimento de reflexão, o certo é que 
não deixam de criar-se novas bienais de arte. A 1 de 
Novembro, abrirá a maior bienal internacional de arte 
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EntrEvista a dan camEron, o dirEctor 
E curador dE prospEct.1 nEW orlEans, 
quando sE prEpara a abErtura da nova 
biEnal intErnacional a 1 dE novEmbro 
dE 2008. o proJEcto é ambicioso: rEunir 
artE dE grandEs artistas numa “supEr- 
-biEnal” quE aJudará à rEconstrução E 
ao rEnascimEnto do turismo cultural 
da cidadE.

Artes & Leilões – Como surge a Bienal de Nova Orleães? 
Porquê Nova Orleães?
Dan Cameron – O que despertou a inspiração, se assim 
posso chamar-lhe, foi o grau de destruição de partes da 
cidade de Nova Orleães, há três anos, causada pelo Ka-
trina e pela falência dos diques; e além disso também a 
crescente consciencialização, que vem do início de 2006, 
de que o facto do governo não estar a responder com efi-

dan CaMeron  | director e curador de Prospect.1 new Orleans

Kay roSen | “Blurred”, 2003/2004 | University art Museum, University of California Santa 
Barbara | © Kay rosen | Cortesia da artista e Yvon Lambert, Paris e nova iorque

contemporânea jamais organizada nos Estados Unidos. 
Dirigida por Dan Cameron, Prospect.1 New Orleans foi 
concebida com o objectivo de promover a revitalização 
e reconstrução da cidade após o desastre humano, cívico 
e económico provocado pelo furacão Katrina em 2005.  
A bienal propõe-se redefinir uma nova categoria de turismo 
para a cidade tendo em atenção o crescente interesse dos 
americanos pela arte contemporânea e a vontade colectiva 
da comunidade artística internacional de dar um contributo 
positivo à cidade e à população de Nova Orleães. 
Certamente tanto as feiras como as bienais de arte te-
rão partidários das suas causas. Podem ser enaltecidas 
por aqueles que as encaram como instâncias vitais do 
mercado da arte e da cultura. Podem também ser des-
valorizadas por aqueles que vêem nelas produtos de-
senhados para consumo de massas. Do mesmo modo 
podem gerar polémica entre defensores de uma arte as-
sociada à cultura versus uma arte associada a negócio.  
Em si, as feiras e as bienais poderão até nem ser boas 
nem más, apenas o reflexo natural da situação actual 
vivida no mercado e no campo artístico. Fica a pergunta: 
a arte seria mais arte sem feiras nem bienais?|
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cácia, mesmo numa situação de pós-catástrofe, não foi, 
nem é, acidental. À excepção de Nova Iorque, Nova 
Orleães é a cidade de que estou mais próximo e por isso 
foi insuportável assistir aos acontecimentos. Prospect.1 
New Orleans é, em sentido real, uma responsabilização 
colectiva por parte do mundo da arte no renascimento do 
turismo cultural da cidade.
Artes & Leilões – Em termos gerais, como definiria as linhas 
de actuação que assume no comissariado de Prospect.1 
New Orleans? Qual é a ideia que está na sua origem?
Dan Cameron – Eu quis utilizar a minha reputação en-
quanto curador e o crescente fenómeno do turismo de 
arte nos Estados Unidos como alavanca de impacto para 
a recuperação da cidade. Dado que existem poucos lo-
cais institucionais onde se expõe arte contemporânea de 
forma regular, tivemos de ser criativos e procurar locais 
que fossem além do que parecia convencional e também 
aventurar-nos em zonas da cidade, como a Lower 9th 
Ward, em que o turismo ou é inexistente ou está totalmen-
te divorciado da vida dos habitantes.
Artes & Leilões – Está a trabalhar com a comunidade? 
Dan Cameron – Em Nova Orleães tudo se passa à volta 
das pessoas e da comunidade – são as instituições que 
por vezes não parecem reais. Foi por causa da música 
que há 21 anos me apaixonei por Nova Orleães; sempre 
quis viver ali e agora possuo uma casa num bairro mui-
to aconchegado e convivo com muitas e diversas redes 
sociais. Nova Orleães é uma cidade pequena mas com 
muita diversidade social. Hoje em dia um dos meus gran-
des prazeres é aproveitar as ocasiões sociais, e colocar 
em contacto as pessoas por quem nutro especial admira-
ção e que sempre residiram nesta cidade.
Artes & Leilões – Quais foram os critérios seguidos na 
selecção dos artistas?
Dan Cameron – Os artistas teriam de assumir a si-
tuação presente de Nova Orleães em 2008, o 
que obrigaria a maioria deles a deslocar-se aqui.  
E porque quis atrair o maior número de público, escolhi 
alguns dos artistas mais conceituados e respeitados. Tive 
de excluir artistas que eu sabia de antemão que seriam 

muito exigentes ou caros dado que não se adaptariam à 
presente condição da cidade.
Artes & Leilões – Na apresentação da bienal vem referido 
que o seu modelo segue a tradição das grandes bienais 
internacionais. Que opinião tem sobre o actual panorama 
das bienais de arte? 
Dan Cameron – Acho que as bienais internacionais de-
sempenham um papel importante visto que permitem às 
pessoas usufruir das impressões de um mundo inteiro no 
interior de um único recinto expositivo. É de certo modo 
excitante, pelo menos na minha opinião, pensar-se numa 
exposição que é única e não pode ser de forma alguma 
duplicada. O facto de ver tantos grandes artistas a apre-
sentar as suas melhores obras só para serem apreciadas 
pelo público é uma fonte de inspiração para mim.
Artes & Leilões – A Bienal de Nova Orleães surge no mo-
mento em que a histórica Bienal de São Paulo decidiu 
encetar um momento de reflexão sobre o papel e os mo-
delos das bienais no mundo. O que pensa sobre isto?
Dan Cameron – Costumo citar a Bienal de São Paulo 
como sendo hoje a bienal mais importante do mundo, 
portanto seria desastroso se por razões de perturbações 
internas uma instituição de tal importância decidisse re-
pentinamente anular-se. Há muitas coisas problemáticas 
em São Paulo, mas penso que a história da arte global 
não seria a mesma, nem o Brasil teria a alta posição que 
mantém no mundo actual da arte, sem a Bienal de São 
Paulo.
Artes & Leilões – Qual poderá ser a principal função desta 
bienal que se apresenta como a maior bienal internacional 
jamais realizada nos Estados Unidos?
Dan Cameron – O objectivo principal de Prospect.1 New 
Orleans é ligar de uma forma construtiva o crescente va-
lor cultural da arte mundial ao ritmo de recuperação afli-
tivamente lento de Nova Orleães. Se a cidade se tornar 
no local de acolhimento de uma nova “super-bienal” nos 
Estados Unidos, será a primeira vez que uma importante 
exposição de arte contemporânea se conjuga com a re-
construção de uma das principais cidades do mundo – a 
nossa Veneza, como costumo dizer aos americanos.|


