
C R Í T I C A E  C U R A D O R I A 
 
 

PROGRAMA 
 

14h Abertura 
14h30 Conferência A VIRADA CURATORIAL 

Luiz Camillo Osorio 
moderação de João Pedro Cachopo 

 
16h00 Coffee break 

 
16h30 Mesa Redonda  

David Santos e Paulo Mendes 
moderação de Sandra Vieira Jürgens 

18h00 Encerramento 
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Luiz Camilo Osório 
 
Luiz Camillo Osorio (Rio de Janeiro, 1963) - Doutor em Filosofia, 
Professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Entre 2009 
e 2015 foi Curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Em 2015 foi o curador do pavilhão brasileiro na Bienal de 
Veneza.  
Autor dos seguintes livros: Flavio de Carvalho, Cosac&Naify, SP, 
2000; Abraham Palatnik, Cosac&Naify, SP, 2004; Razões da 
Crítica, Zahar, RJ, 2005 e Angelo Venosa, Cosac&Naify, SP, 
2008. Foi crítico de arte do jornal O Globo entre 1997 e 2008 e 
do conselho de curadoria do MAM-SP entre 2006 e 2008. 
Publicou ensaios e críticas em revistas e catálogos e fez 
curadorias independentes no Brasil e no exterior.  
 
 
 
 
 
 

David Santos 
Historiador de arte e curador de arte moderna e contemporânea. Doutorado em 
Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. É 
atualmente Curador-Geral da BF16 (Bienal de Fotografia / V.F. Xira). Foi Diretor 
do Museu do Neorrealismo de 2007 a 2013 e Diretor do Museu Nacional de 
Arte Contemporânea – Museu do Chiado de dezembro de 2013 a julho de 
2015. Autor de diversos estudos sobre arte publicados em catálogos e volumes 
coletivos, publicou ainda “Marcel Duchamp e o readymade – Une Sorte de 
Rendez-vous” (Assírio & Alvim, 2007) e “A Reinvenção do Real – Curadoria e 
Arte Contemporânea no Museu do Neorrealismo”, (Documenta, 2014). Foi 
distinguido em 2015 com o Prémio (ex aequo) de Crítica e Ensaística de Arte e 
Arquitetura – AICA/Fundação Carmona e Costa, e ainda com o Prémio APOM 
de Investigação. Foi também docente convidado do ensino superior na Escola 
da Artes da Universidade Católica Portuguesa (2001-2004, Porto), na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2015), e professor assistente 
na Escola Superior de Design do IADE, entre 1998 e 2009. Foi crítico de arte 
nos semanários “Já” (1996), “O Independente” (1997-2000), e nas revistas 
“Arte Ibérica” (1997-2000), “Artecapital.net” (2006-2007) e “Arqa – revista de 
arquitetura e arte” (2000-2013). É mestre em História Política e Social 
(Universidade Lusófona), pós-graduado em História de Arte e licenciado em 
História, variante de História de Arte, (ambos pela FCSH da Universidade Nova 
de Lisboa). 
 
 
 

Paulo Mendes 
Artista plástico de formação, comissário de exposições e produtor de projetos 
culturais. Apresenta o seu trabalho individualmente e em coletivo desde o 
início da década de 90. 
 Ao longo de vinte e cinco anos de trabalho, participou em aproximadamente 
trezentos projetos expositivos e performativos, tendo comissariado e 
produzido mais de setenta exposições, independentes e institucionais, que 
marcaram o desenvolvimento do trabalho de uma nova geração de criadores 
e lhe proporcionaram um extenso conhecimento das práticas artísticas em 
Portugal. 

Mesa redonda 16h30 
Curadoria em modo crítico 
 
Moderação: Sandra Vieira Jurgens 
 
É possível compreender uma exposição enquanto ensaio crítico? Nesta mesa-redonda, dedicada à 
crítica e curadoria, à prática e ao pensamento de organização de exposições, pretendemos refletir 
sobre práticas de cultura crítica nesse domínio, privilegiando as tensões e fricções, a diferença e 
diversidade de posicionamentos, discursos e processos criativos de produção curatorial. 

Conferência 14h30 
A Virada Curatorial 

Qual a relação entre crítica e curadoria? Há um desdobramento crítico no espaço 
expositivo ou uma domesticação da crítica no espaço institucional? Diante destas 
questões abordarei a genealogia do que viria a se denominar virada curatorial da arte 
contemporânea. Em seguida, tratarei brevemente do Reina Sofia que me parece o 
melhor exemplo de um museu que soube incorporar a dimensão crítica ao partido 
curatorial assumido pela instituição, terminando com duas exposições no MAM-Rio 
durante o período de minha gestão como curador que me parecem ajudar no 
esclarecimento dos desafios inerentes à referida virada.  
	  


