
(h)A formação de artista hoje 

 

 

Essa breve reflexão parte da experiência na participação do Laboratório 

Contemporâneo: Propostas e descobertas do que a arte é (ou pode ser), uma proposta em 

parceira do Instituto Mesa, Coletivo E e Casa Daros, realizado em 2014. O laboratório 

foi uma série de encontros, conversas com outros artistas, propostas de vivências, 

experimentações que ao final resultaria na apresentação de uma conferência-espetáculo 

construído pelos participantes do laboratório. A partir disso, minha fala será sobre a 

ideia de formação do artista, pelo fato de os participantes serem formados por jovens 

artistas em início de carreia. 

Pensar a ideia de formação de artista é complexo, porque se encaramos a arte 

como um campo de criação poética e de conhecimento, torna-se contraditório a ideia de 

ensino de subjetividade. Entretanto, atualmente há uma boa quantidade de instituições 

que propõem esse ensino de arte, desde universidades (graduação, pós, etc.) até cursos 

livres na área. Vale lembrar que esse ensino não se limita exclusivamente a uma 

aprendizagem técnica da linguagem artística (pintura, desenho, escultura, etc.). Se não é 

apenas um ensino técnico, como se dá essa formação de artista hoje? Kosuth fala:  

“De fato é quase impossível discutir a arte em termos gerais sem falar de tautologia – pois tentar 

‘captar’ a arte por meio de qualquer outro ‘instrumento’ é meramente focalizar outro aspecto ou 

qualidade da proposição que, normalmente, é irrelevante para ‘condição artística’ da obra de 

arte. (...) O fato de que as formas linguísticas em que o artista suas proposições são com 

frequência linguagens ou códigos ‘privados’ é consequência inevitável da liberdade do artista de 

constrições morfológicas;...”. 

Dessa maneira, com todas as especificidades que cada artista possuí, chega a ser quase 

incoerente uma tentativa de formação para artista utilizando o padrão de ensino 

tradicional verticalizado (onde há um professor/mestre possuidor do saber, no qual é 

passado para os alunos/aprendizes). Um movimento que ocorre é a formação acontecer 

de maneira horizontalizada, pensando as vivências, experiências, individualidades, 

potências e poéticas de cada artista para, a partir disso, problematizar questões 

pertinentes para cada um ou para um grupo e aprofundar pesquisas.  



 No Laboratório, a formação foi encarada da segunda maneira (ou, pelo menos, 

eu a experimentei dessa forma). Os encontros aconteceram como um lugar de troca, de 

experimentação, de compartilhamento. Ele seguia um norte bem específico: propostas e 

descobertas do que a arte é (ou pode ser), mas ao mesmo tempo de maneira bem ampla 

e difusa, pois esse norte pode levar a diversos caminhos. Naquele espaço, foram 

propostas diversas práticas de conhecimento artístico onde os participantes as 

realizavam dentro de suas poéticas e pesquisas e ocorria uma tentativa de construção 

coletiva. O espaço tornava-se um espaço de relações. Bourriad afirma:  

“A prática do artista, seu comportamento enquanto produtor, determina a relação que 

será estabelecida com sua obra: em outros termos, o que ele produz, em primeiro lugar, 

são relações entre pessoas e o mundo por intermédio dos objetos estéticos.” 

Naquele local, entretanto, não foi um objeto estético que produziu a relação entre os 

participantes, mas as próprias relações entre cada artista produziram mais relações. 

Produção de produção, relações de relações. A formação ocorrendo de maneira poética.  

 A formação de artista passa por diversos níveis de complexidade, devido ao fato 

de que não dá para se precisar qual o momento uma pessoa se “torna” artista. Ou até 

mesmo se ser artista é sempre estar em formação. Carlos Zilio exemplifica essas 

inquietações:  

“A escola de artes só se torna eficaz na medida em que não propõe modelos, mas 

questiona modelos. O seu núcleo deve ser informal. (...) procurando criar um centro que 

parta da constatação em que a formação do artista é vista como um exercício em torno 

do conflito, já que a função da arte contemporânea não é mais – como na academia – a 

de referendar, mas sim de problematizar.”  

As reflexões sobre a formação são fundamentais para se pensar o papel do artista, de sua 

produção e seu processo poético. E nessa óptica, é possível afirmar que exista algum 

artista (vivo) plenamente formado? 
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