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Conheça a dupla que quer
colocar países marginalizados
no circuito internacional de arte
Com a curadoria como causa, Sam Bardaouil e
Till Fellrath che5am o escritório Art Reoriented

Artur Tavares
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Baixe o aplicativo para ler
esse e outros conteúdos

Spokesperson (2003), do americano Richard Philipps,
exposta na Montblanc Cutting Edge Art (Foto: Divulgação)

Em 2009, o professor Sam Bardaouil, de origem
libanesa, ensinava práticas artísticas e teatrais
na Universidade de Nova York quando foi
convidado pelo curador Till Fellrath para uma
pesquisa que envolvia artistas do Oriente
Médio. Naquele ano, os Estados Unidos – e boa
parte do mundo – passavam por uma severa
crise econômica, e o projeto nunca evoluiu.
Se a pesquisa não foi adiante, a sintonia entre a
dupla rendeu frutos. Eles criaram o escritório Art
Reoriented, que se dedica a montar exposições
ao redor do globo com foco em um raciocínio
ASSINE
bem claro: é possível, sim, viver em um mundo
completamente integrado, mas o conhecimento
transmitido pela arte ainda é absorvido de
maneiras muito diferentes pelo público. Assim,
é preciso adaptar as mostras ao perUl de cada
local.
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Pintura sem título de Ramses Younane (1939), parte da
exposição sobre surrealismo no Egito (Foto: Divulgação)

“Atualmente, museus dos países 'centrais'
discutem como trazer arte de outras partes do
mundo para suas coleções, mas isso ainda
acontece sob um viés colonialista. É muito
condescendente”, diz Bardaouil. Fellrath
complementa: “A grande maioria dos espaços
culturais do eixo eurocentrista foi fundada no
século 19, mas o pensamento dessas
instituições não evoluiu desde então”.
SAIBA MAIS

Bienal de São Paulo terá obra de
artista comissionada pela
Montblanc Art Collection

7 ícones da arte para seguir no
Instagram

Diretores da Fundação Cultural Montblanc,
Bardouil e Fellrath viajam o planeta aprendendo
com artistas locais e criando exposições que
têm o empoderamento do público como um de
seus objetivos. “É muito importante cuidar do
conteúdo”, explica Fellrath. “Procuramos
projetos que causem impacto e que desaUem o
sistema curatorial dos dias de hoje.”
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Fellrath e Sam Bardaouil (Foto: Divulgação)

A dupla esteve no Brasil no Um de 2017, quando
a marca alemã premiou Solange Farkas por seu
trabalho na direção da 20ª edição do festival
Sesc Videobrasil. “Vir ao Brasil não é apenas
descobrir artistas daqui para mostrá-los ao
resto do mundo. É também aprender a levar
essa produção para outros lugares de maneira
bem pensada. Estar diante das obras de Hélio
Oiticica, Geraldo de Barros ou Di Cavalcanti não
é uma descoberta, é uma aprendizagem”, diz o
libanês.
Responsável por prestigiadas exposições
internacionais – como a que falava sobre o
surrealismo no Egito dos anos 30 no Centre
Pompidou, em Paris –, a Art Reoriented
pretende seguir em 2018 seu ofício de fé:
desaUar as instituições artísticas tradicionais.
“O espírito do escritório é mexer com a maneira
como as pessoas, museus e curadores veem a
arte. Queremos mostras em que os artistas
conversem com o público, o que faz as pessoas
realmente pensarem sobre o que estão vendo.
Isso faz com que elas não se limitem a aceitar
aquilo que lhes é dito.”
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