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O químico Antoine-François de Fourcroy, envolvido na Revolução Francesa, em 

1793, ano em que foi criado o Museu Louvre, chama a atenção para a 

importância da preservação das obras, no entanto mantem-se ainda a ideia da 

disposição das obras com os quadros colocados lado a lado, sem espaços entre 

molduras, que se prolongará pelas exposições de arte que têm lugar nas Feiras 

Mundiais, sobretudo a Exposition Universelle de Paris, de 1855. Em tal cenário, 

ainda não existe lugar para o entendimento das exposições como ocupação 

criativa do espaço ou como obra intelectual. 

 

As paredes de cores escuras apinhadas de quadros são substituídas no início do 

século XX por paredes brancas, em que obras expostas em menor quantidade 

                                                             
1 Apresentado num debate organizado pela SCALA na Oficina de Cultura em Almada (Fevereiro de 2013). 
 



ganham muito maior destaque. Tal é a proposta da 291 Gallery, em Nova 

Iorque (1907 to 1913), pertencente ao marchand Alfred Stieglitz, surgindo 

desde então, pela primeira vez, a proposta do curador como responsável pelo 

planeamento das obras no espaço, já com uma dimensão relativamente autoral. 

O termo Cubo Branco só viria a ser utilizado em 1976 por Brian O´Doherty no 

livro “No Interior do Cubo Branco - A Ideologia do Espaço da Arte”2.  

 Em 1923 El Lissitzky, propõe para Berlin a “Sala do Proun”, integrando nos 

seus projectos além da pintura e escultura a arquitectura. El Lissitzky afirmava 

“Uma arte construtiva que não decora, mas organiza a vida”. Estes projectos 

acentuavam, já na altura, a noção de estrutura e movimento no espaço, por 

meio de tensões e equilíbrios dinâmicos em detrimento de massas sólidas e 

estáticas. 

Com a importância da espacialidade nas artes, principalmente com obras do 

minimalismo, land arte e a instalação cria-se uma relação de maior 

cumplicidade e complexidade entre o trabalho e o espectador, em que a 

teatralidade3 constitui um conceito fundamental, sendo aqui abandonado a 

ideia exclusiva do cubo branco como forma de exposição de arte. No fundo o 

que se propõe é considerar a obra de arte dentro de um contexto físico 

complexo formado pelo corpo do observador e pelos objetos que o cercam, 

incluindo os materiais e as formas retiradas do próprio espaço. 

Nesta nova forma de expor, o papel do curador, comissariado ou organizador 

de exposições tem tido uma grande importância na contemporaneidade. 

Embora já venha dos anos 30 do século XX, o curador afirma-se 

fundamentalmente na década de 60, tendo como umas das suas principais 

referências o suíço Harald Szeemann 4 (o comissário-artista). O curador deve 

proporcionar um contexto crítico de discussão e debate, é responsável pelo 

conceito, pesquisas, textos, catálogos, pela preparação, concepção, montagem 

e divulgação de exposições e, muitas vezes, é também um produtor cultural. O 

curador trabalha para o artista, trabalha a vontade da instituição e a relação 

                                                             
2 “A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de que ela é ‘arte’. A obra isolada de 

tudo o que possa prejudicar sua apreciação de si mesma. Isso dá ao recinto uma presença característica de outros 
espaços onde as convenções são preservadas pela repetição de um sistema fechado de valores" (p.3). 

 
3
 Michael Fried, Art and objecthood, 1967. 

  
4 “O que nós podemos mostrar em arte é a passagem de um objecto para outro: é algo de belo, é poesia; é 
também anarquia, é o que se quiser” Óscar Faria, “Quando os artistas se tornam história” entrevista com Harald 
Szeemann. Jornal Publico (27 Novembro 2001). 

 



com o público, realiza uma produção de sentidos, de linguagens e objectos nos 

quais a sua condição de contemporaneidade se joga. O seu principal papel é 

estabelecer relações de mediação entre as obras e o público. 

Actualmente as exposições nos museus, nas galerias, prémios, bienais e 

espaços institucionais continuam a ser uma realidade que refletem as 

exigências dos artistas, curadores e visitantes, constituindo-se ainda como um 

dos mais importantes elementos da circulação e legitimação artística. No 

entanto para além destes espaços de exposição, os artistas e os curadores 

tentam responder aos novos desafios projectuais e processuais que 

actualmente se colocam à arte, ao design e, de um modo geral à produção 

cultural contemporânea, continuando a procurar formas alternativas de 

apresentar as obras de arte, na emergência do relacional, do situacional e do 

performativo, ocupam novos espaços: espaços públicos, espaços independentes 

e espaços virtuais, na internet, em revistas e outras estratégias de iniciativa 

individual de edição. 

 


