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Por Francieli Garlet 
 

Hoje o evento recebeu várias turmas da escola EMAI (próxima ao prédio da 

ocupação) e uma turma do Desenho Industrial UFSM. Tamiris Vaz, Andressa Argenta e 

Luana Andrade conduzem estas turmas por todo o prédio e entorno, mediando a 

visitação, mesmo em espaços em que no momento não há nenhuma obra acontecendo, 

mas que apresentam vestígios de que algo aconteceu ali, ou de que algo acontecerá em 

determinado momento. Uma turma da Pós-Graduação – Mestrado em Artes Visuais 

UFSM, também se faz presente e se encontram para uma aula no próprio local do evento. 

As 15h passei pelo lado externo do prédio e Bianca Scliar continuava sua 

instalação Insuspensões, a artista conversa com os estudantes que visitam a exposição e 

os convida a interagir com a instalação. 

Aproximadamente às 15h e 30min, a obra Trem, de Rebeca Stumm, segue em 

direção ao centro da cidade. A banda da Escola Coronel Pillar começa a tocar, e nós 

(artistas e participantes do evento) seguimos um atrás do outro com caixas na cabeça, 

num formato de trem, a subir a avenida. No caminho pessoas de todas as idades param 

para assistir a passagem do trem, e a presença deste se manifesta mesmo para quem 

nem mesmo está corporalmente presente no local. Um transeunte que falava com 

alguém através do celular descreve o que está acontecendo na cidade. 

De volta ao prédio, Gérman Toloza fixava, nas paredes da sala que se propôs 

ocupar, uma parte da pintura de grandes dimensões que havia trazido pronta ao evento. 

Julio Costa trabalha em sua instalação, que envolve diferentes sons de motores e também 

uma ambientação com fumaça, o artista teve alguns contratempos, que aos poucos 

foram resolvidos, com o aparelho que produz fumaça. 

Alexandre Antunes também conversa sobre sua obra Subway teletransporte com 

uma das turmas que visita a exposição. O trabalho do artista permite a interação do 

público que pode manipular o submarino suspenso por fios de nylon, de um lado a outro. 

Tatiana Vinadé se prepara para a performance Velha, enquanto isso os estudantes que 

visitam a exposição e os artistas presentes a aguardam numa das salas do prédio. A 

performance começa, cerca de 30 pessoas presenciam o movimento de envelhecimento 
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representado pela artista. Há mais pessoas ao lado de fora, onde a performance continua. 

Mirieli Costa, neste momento, já havia derrubado o muro no qual desenvolve sua 

performance Obra, e Tatiana utiliza esta abertura para sair do prédio. Desce as escadas, 

no momento repletas de fragmentos do muro destruído, e vai em direção a Gare da 

Estação onde encerra a performance. 

Às 17h45min, seguimos em direção à Gare da Estação para novamente nos 

envolvermos na proposição da obra Movimentos de Espera, do Coletivo (Des)esperar. 

Esperamos cerca de uma hora, o trem apita em algum lugar distante, isso acontece 

algumas vezes. Às 18h e 20min o apito parece mais próximo. Será que agora ele vem? Às 

18h e 40min voltamos ao prédio; aproximadamente 25 pessoas esperavam o trem na 

noite gelada de Santa Maria, mas hoje ele não apareceu. 

Às 19h Julio Costa inicia sua performance, convidando o público presente a entrar 

numa sala quase que invisibilizada pela fumaça. Neste espaço dispõe ao público um áudio 

que mistura diferentes sons produzidos por motores. A ideia da fumaça era justamente 

apagar a sala para que a atenção do público se voltasse ao som disponibilizado, porém, as 

pessoas ao entrar na sala também utilizaram a visão, mesmo que não nítida, para 

experienciar a obra, produzindo sentidos diferentes para a mesma. 

Antes de começar o assunto destinado ao Encontro de hoje, os artistas que ainda 

não haviam apresentado as ideias de suas obras falam sobre elas. Entre estes artistas 

estavam: Gab Gabelich, Nöelle Lieber, Cláudia Paim, Julio Costa, Alexandre Antunes e 

Hermes Hildebrand, cuja obra conta também com a participação de Andréia Oliveira (e, à 

distância, Daniel Paz, Efraín Foglia e Jordí Sala).  

Santiago Rueda, artista e curador independente, fala sobre as obras de Daniel 

Castellanos, de Maria Jose Correa e do coletivo Bacanikas. Obras trazidas ao evento por 

ele e realizadas com o auxilio do público mesmo sem a presença física dos respectivos 

artistas. 

 

Encontro – Espaço Público 

Para tratar do assunto do encontro de hoje, estavam presentes no encontro os(as) 

convidados(as): Priscila Quesada e Sheila Comiran, arquitetas de Santa Maria, falando 

sobre arquitetura e espaço público; Bianca Scliar, artista de Florianópolis, tratando da 

arte no espaço público; e o Prof. Dr. Hermes Renato Hildebrand da Unicamp, São Paulo 

abordando o espaço público na Web. 

Ao falar sobre a obra que está realizando no evento junto ao grupo mencionado 

anteriormente, Hermes Hildebrand fala sobre a ocupação virtual do espaço. A instalação 
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interativa produzida por eles visa trazer para o local, no caso uma das salas do prédio, 

memórias e sons, enquanto patrimônios imateriais, que dizem respeito ao contexto onde 

o prédio está localizado.   

Sobre a ocupação de espaços públicos, no decorrer da conversa surge a questão: 

até que ponto podemos intervir no espaço público?  

Bianca Scliar sinaliza que tal espaço abriga diferentes públicos. Quando 

produzimos algo no espaço público, não conseguimos dar conta de satisfazer todos os 

diferentes públicos que ali circulam.  

Neste sentido a arquiteta Priscila Quesada, questiona até que ponto a arte de rua, 

produzida no espaço público, é arte e não degradação. Da mesma maneira Dario Vargas 

problematiza a publicidade exposta e imposta em nosso cotidiano. A publicidade neste 

sentido não seria também uma espécie de vandalismo? 

Com relação à intervenção através de grafitti, foi considerada a questão de que, 

ao fazê-la através de projeções, presentes provisoriamente, o espaço não seria 

fisicamente afetando. Porém Dario Vargas aponta que certa vez estava a fotografar um 

prédio que era considerado patrimônio, e foi repreendido por fazê-lo. 

Assim o conceito de propriedade é levantado. O espaço é público, mas não é 

nosso, precisamos de autorização enquanto artistas para intervir nele, para que não 

sejamos acusados de vandalismo. E a publicidade, quem a autoriza? Enquanto público 

deste espaço dito público, somos questionados a respeito da realização ou não de algo 

nele? Quem autoriza as intervenções realizadas no espaço público? 

A escolha pelas cores utilizadas na revitalização da Vila Belga também foi 

questionada por uma artista participante do evento. A arquiteta Priscila Quesada conta 

que a escolha pelas cores foi feita pelos próprios moradores, com a condição de que a 

casa ao lado não fosse pintada da mesma cor. As casas, que antes eram pintadas com cal 

e estavam escurecidas pela fuligem do trem, foram pintadas com tinta a base de água. 

Todos os moradores manifestaram interesse em pintar suas casas. 

A arquiteta pontua novamente que as soluções melhores para um determinado 

público nem sempre são as melhores para outros tipos de público que circulam no lugar. 

Neste sentido reforça a impossibilidade de agradar o público em geral.  

Outra questão pontuada foi o confronto entre acessibilidade e preservação do 

patrimônio. As pedras portuguesas que compõem as calçadas da Avenida Rio Branco não 

deveriam ser reajustadas em nome de uma melhor acessibilidade do público que ali 

circula? Como adaptar o patrimônio à funcionalidade e ao fluxo cotidiano atual?  


