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UM E MUITOS: arte colaborativa em um contexto global

(GRANT KESTER)

______________________________

THE ONE AND THE MANY:

CONTEMPORARY COLLABORATIVE ART IN A GLOBAL CONTEXT



 Trechos do capítulo: Práticas artísticas 

contemporâneas e o Barroco intelectual

 Existem três planos em que essas transformações [refs. à 

arte colaborativa] se mostram significativas.

 Em primeiro lugar, as práticas colaborativas levantam 

questões ontológicas importantes, pois complicam a 

noção de autonomia estética.





 Como se constitui a “arte” neste momento 

histórico? 

 Quais são seus elementos constituintes e 

condições definidoras?





 Um segundo grupo de questões diz respeito ao estatuto 

epistemológico do trabalho colaborativo. Que tipos de 

conhecimento as práticas colaborativas, participativas ou 

socialmente engajadas produzem?



 Estas perguntas têm vindo à tona em debates teóricos que 

discutem a diferença entre [a aplicação de] critérios “estéticos” 

ou “éticos” para avaliar a produção artística. O problema dos 

critérios se tornar ainda mais complicado, quando pensamos 

na forma contrastantes com que a transgressão é operada nos 

domínios da arte e da política. 



 Como determinar que tipo de transgressão importa para a arte? 

No campo da política, o ato transgressor é sempre enquadrado 

dentro da moldura de um critério ético, em nome do qual se 

age (respeito às diferenças; oportunidade à mais ampla gama 

de potenciais humanos; igualdade de oportunidades na tomada 

de decisões, etc.) 



 De outro lado, há sempre uma relutância em se reconhecer 

explicitamente quais são as reivindicações éticas concernentes 

à arte. Contudo, os princípios do distanciamento e da 

desestabilização são trazidos por vários críticos da 

contemporaneidade como valores intrínsecos à arte. 



 Por último, a prática colaborativa tem importantes 

implicações hermenêuticas. Embora muitos trabalhos 

tenham elementos físicos envolvidos, os artistas 

também reivindicam o aspecto dialógico como parte 

inseparável do conteúdo artístico – o que sugere 

modelos de recepção e um corpo de metodologias de 

pesquisa completamente diferentes dos empregados 

na análise de  práticas artísticas voltadas à produção 

de objetos de arte.



 O caráter extemporâneo (anacrônico) e participativo 

destes trabalhos exige do pesquisador que tome 

emprestados métodos de pesquisa mais usuais na 

área das ciências sociais (pesquisa de campo; 

observação participativa; entrevistas, etc).





 Tomadas em conjunto, as práticas colaborativas 

sugerem um giro paradigmático na produção em arte 

contemporânea. Gostaria de sublinhar que a prática 

colaborativa não substitui a prática autoral; mas podem 

ser compreendidas como predisposições existentes na 

prática contemporânea que variam de artista para 

artista.





PORTABLE PARKS

(I, II, III) – Depoimento artista





 “Os parques portáteis eram bem conhecidos porque a diretora 

de comunicações do SFMOMA, Mary Miles Ryan, os amava! 

Ela foi ótima e organizou uma Conferência de Imprensa na 

Freeway às 10h. Os jornalistas chegaram e conseguiram 

ingressos na faixa de domínio da Freeway. Embora eu tivesse 

uma licença de ocupação do Diretor da Caltrans para fazer o 

trabalho, ficar lá e colocar uma vaca, palmeiras e grama na 

rodovia que cruza a Market Street, os jornalistas não tinham, 

mas a patrulha rodoviária, mesmo não muito satisfeita, acabou 

dando autorização.

 [segue]





Bonnie Sherk discute  Portable Park I com os funcionários da Caltrans, 1970



 “Parque Portátil I era um tableau vivant, que você podia ver da 

rua ou dirigindo. Eu pensava nele como uma natureza morta; 

não era uma peça participativa. 

 Parque Portátil II, no entanto, já era participativo. Eu o realizei 

em umas ilhas de concreto adjacentes a uma estrada, 

colocando mais vacas, galinhas, palmeiras, grama, mesas de 

piquenique e fardos de palha.”

 [segue]





Bonnie Sherk

Portable Park II

1970



 “Os Parques Portáteis I-II transformaram os ambientes por 24 

horas. O Parque Portátil III ficava na Maiden Lane, perto da 

Union Square e a rua inteira ficou fechada por 48 horas e se 

tornou um parque. Esse foi o mais participativo, integrando os 

elementos anteriores e animais que pedi emprestados ao 

Zoológico de São Francisco. Estes trabalhos, que são tão 

comuns hoje em dia, foram como uma pensados, lá atrás, 

como um maneira de recuperar o espaço público para as 

pessoas”.

 [segue]



Bonnie Sherk,  Portable Park III, 1970



Bonnie Sherk

Portable Park III

(MaidenLane, 

São Francisco)

1970



 “Os parques portáteis se tornaram bastante conhecidos, se 

escrevia sobre eles em todo o país. Um outro trabalho meu, de 

juventude, chamado Still era bem menos conhecido, só agora 

vem se tornando mais difundido e as pessoas começam a 

escrever sobre ele. Mas ainda hoje, a maioria das pessoas não 

tem conhecimento dos trabalhos que eu fiz naquela época”

 [http://siteworks.exeter.ac.uk/interviews/bonnieorasherk#portable_par

ks_i-iii]



PUBLIC LUNCH

(1970)



Bonnie Ora Sherk em "Public Lunch" (1971) na jaula dos tigres, 

Zoolǵico de São Francisco. 



“Eu já tinha terminado o ciclo dos Parques Portáteis e 

tinha conseguido empréstimo dos animais do Zoo de São 

Francisco para o Parque Portátil III que foi um evento 

que saiu redondo, tendo muito apoio da imprensa e da 

comunidade. Então, o pessoal do zoológico já me 

conhecia e foi receptivo ao meu pedido de sentar nas 

gaiolas e, eventualmente, almoçar em uma das gaiolas 

adjacentes aos tigres e leões.” 

[segue]





“Meu palpite é que provavelmente foi a primeira vez que eles 

tiveram que responder a um pedido dessa natureza, então 

não havia protocolos para dizer não (risos). Felizmente, eles 

disseram que sim e foram extremamente solícitos. O tratador 

do leão, especialmente, foi muito prestativo e atencioso. Ele 

me serviu a refeição humana durante a hora da alimentação 

pública, em um sábado às duas da tarde, quando o público 

sabe que os animais estão sendo alimentados. Eu era um dos 

animais.”

http://archive.is/iLnCh#selection-193.0-201.730



Bonnie Ora Sherk em "Public Lunch" (1971) na jaula dos tigres, 

Zoolǵico de São Francisco. 



“Meu palpite é que provavelmente foi a primeira vez que eles 

tiveram que responder a um pedido dessa natureza, então 

não havia protocolos para dizer não (risos). Felizmente, eles 

disseram que sim e foram extremamente solícitos. O tratador 

do leão, especialmente, foi muito prestativo e atencioso. Ele 

me serviu a refeição humana durante a hora da alimentação 

pública, em um sábado às duas da tarde, quando o público 

sabe que os animais estão sendo alimentados. Eu era um dos 

animais.”

http://archive.is/iLnCh#selection-193.0-201.730



 SITTING STILL 

SERIES

 (1974)




 “Em 1970, quando eu estava voltada para a performance e 

espaços criados ou encontrados onde ela poderia ocorrer, e, 

também, me perguntava o que constituía uma audiência. 

Então, encontrei um lugar incomum: uma área onde lixo e água 

haviam se acumulados por causa da construção do Army Street 

Freeway Interchange. No meio dessa área de lixo, havia uma 

poltrona estofada voltada para o trânsito lento. Quando vi este 

lugar, percebi imediatamente que era uma oportunidade 

maravilhosa para demonstrar como uma figura humana 

sentada poderiia transformar o ambiente simplesmente por 

estar lá.”

 [http://siteworks.exeter.ac.uk/interviews/bonnieorasherk#portable_par

ks_i-iii]





 THE CROSSING 

ROAD COMMUNITY 

(THE FARM) 

 (1974-1980)




Bonnie Sherk

Projeto para The Farm

(Desenho/Colagem) 

1974

*Sherk foi membro fundador, sendo 

diretor e presidente da Crossroads 

Community (the farm) entre 1974-1980



Afetuosamente conhecida como “A Fazenda” 

pelos milhares de participantes de todas as 

esferas da vida - local e global – The Farm foi 

uma ocupação que tomou cerca de 3 hectares 

conectando ilhas de terra asfaltadas, ou 

concretadas em uma área de intenso cruzamento 

rodoviário. Os fragmentos de terreno 

localizavam-se nas rótulas ou em espaços 

mortos entre as rodovias ou sob viadutos.

[segue]



Bonnie Sherk

Maquete The Farm: 

View South to Freeway

(Pintura e colagem sobre 

papelão) 

1977



Localizada na área urbana de São Francisco, 

uma área habitada por quatro comunidades 

multiculturais de baixa renda (Mission, Bernal 

Heights, Potrero Hill, Bayview) The Farm se 

espalhava por toda a área de interseção de um 

importante entroncamento rodoviário (101 em 

Chávez e Potrero).

[segue]



Entroncamento de viadutos 

ANTES



The Farm, foi um dos primeiros Life Frame *, e, com 

apoio estatal, envolveu extensas transformações dos 

fragmentos de terra, incluindo a integração de lotes 

de diferentes em um novo parque ecológico de arte, 

no ponto de convergência entre três riachos 

escondidos - Islais, Precita, Serpentine – agora, o 

parque se chama Potrero Del Sol Park. 

(*O termo Life Frame, de Bonnie Sherk, define ações que, 

antes de intervirem na vida, se oferecem como contexto 

de observação – por isso, “emolduram” a vida, de forma 

que possamos vê-la e experimentá-la mais 

profundamente)

[segue]



Comunidade Crossroads (The Farm) e Parque Potrero Del Sol – DEPOIS (1980)



The Farm trabalhou com a educação de pessoas 

de todas as idades e meios sociais sobre 

ecologia e sistemas naturais e integrados, 

incluindo todas as artes. Foi o lar de animais de 

fazenda que viviam e “trabalhavam” no Teatro 

Animal Ovo Cru (TREAT). Ali se cultivaram 

hortaliças orgânicas e jardins de flores ao lado de 

um teatro humano e diversos locais de encontro 

da comunidade.

[segue]



Entroncamento de viadutos ANTES



Dentro de sua área, funcionavam uma pré-escola 

pública, uma biblioteca, espaços de performance, 

uma casa de fazenda com cozinha, produziam-se 

eventos, danças, reuniões comunitárias, aulas, 

vários tipos de reuniões públicas e privadas.

[segue]



Jardim sob o entroncamento de viadutos DEPOIS



Moradores do bairro, comunidades escolares 

locais, artistas das artes performáticas e visuais -

todos eram convidados a contribuir ou a 

participar de ações em artes integradas ou 

multimídia, atividades interdisciplinares, 

ecologicamente orientadas, bem como de 

programas educacionais.

[segue]



The Farm: meninos cortando a grama sob a autoestrada (1976) 



Pessoas de várias partes do mundo vinham 

visitar The Farm, pois era um bom  exemplo de 

agricultura urbana, antes de se tornar um campo 

florescente. Além disso, The Farm também foi 

um dos primeiros Espaços Alternativos de Artes 

nos Estados Unidos.

[segue]



The Farm: Teatro Animal Ovo Cru– Buck, o coelho, encontra o gato 



The Farm é inscrito na concepção do que Sherk 

denomina Biblioteca Viva: 

Living Library é um projeto contínuo de Sherk  

que se desenvolve em locais diferentes. Consiste 

em transformar ambientes – cursos de água 

canalizados, trechos de espaços públicos 

asfaltados ou concretados em frondosos jardins 

de arte, temporários ou permanentes – em 

ambientes de conhecimento e aprendizado. 

[segue]



Para Bonnie Sherk, “o termo Biblioteca Viva

também sugere uma metáfora: todos e tudo na 

terra e no espaço fazem parte da Biblioteca 

Viva da Diversidade: pessoas, pássaros, 

árvores, ar, água e todas as coisas que 

criamos, como parques, jardins, escolas, 

currículos, obras de arte, redes, comunidades, 

celebrações”.

[segue]



Material da exposição Space Time Sound, SFMOMA, (1980)



“The Farm é uma alternativa aos espaços de 

arte alternativa”, declarou Bonnie Sherk em 

1979. Abaixo, apresentação do projeto na 

exposição Space Time Sound, apresentada pelo 

Museu de Arte Moderna de São 

Francisco/SFMOMA, em (1980)

[segue]



Bonnie Sherk: texto para o 

1
o

Simpósio Internacional 

do Instituto de Artes 

de São Francisco

(Novembro, 1977)



“Como artista, tenho procurado expandir o conceito 

de arte não só para incluir a vida, mas para fazer da 

arte, vida. 

O veículo mais recente em direção a isso, e ao qual 

mais me devoto, é um trabalho de arte colaborativo, 

que entendemos como uma ação agrícola e 

multicultural, chamada Crossroading Comunity  

(The Farm) ou, simplesmente, The Farm.”

[segue]





“The Farm é uma escultura-performance em 

escala natural e é também um empreendimento 

público sem fins comerciais, uma colagem do 

[elemento] local, com o Estado e os recursos 

federais cuja existência se produz em uma 

multiplicidade de níveis: como cartoon, como 

metáfora, como contradição e como ação.”

[segue]



Potrero em 1925



“No plano físico, The Farm é constituído por 

uma série de comunidades simultâneas e  

espaços de cultivo, de jogo, além de espaços 

elegantes: há um teatro e um espaço para 

ensaios destinados às várias práticas artísticas; 

há uma escola sem paredes; uma biblioteca; 

uma sala escura; jardins atípicos; espaços 

internos e externos para humanos e outros 

animais; espaço para um futuro café; uma sala 

de chá e um espaço de cura”.

[segue]



Potrero em 1940



“Nesses ambientes, pessoas de diferentes 

idades, origens e cores vêm e vão, participando 

e criando uma variedade de atividades 

enriquecidas pela mistura com os processos da 

vida animal e vegetal. Todos esses elementos 

vivos estão integrados e relacionados de forma 

holística por interfaces fascinantes. E é dessas 

interfaces que podem emergir novas formas 

formas de arte”.

[segue]



Potrero em 2016



“Contudo, como uma moldura da vida The Farm é 

particularmente inusual, pois justapõe no plano 

físico e simbólico – um ‘monolito tecnológico’ a um 

complexo composto por arte, cultivo e vida. 

Crossroad Community vizinha com um pesado 

fluxo de veículos de uma grande autoestrada que 

corta quatro comunidades carentes e é ponto de 

encontro de quatro riachos que convergem para 

ali”.

[segue]



The Farm, em atividade entre 1974 e 80



“Ao Norte, The Farm faz divisa com uma área livre de 2 

hectares que a prefeitura de San Francisco acaba de 

adquirir para transformar em um parque público. A 

proximidade conosco e nossa ação para que aquele 

campo se tornasse uma área verde pública contribuíram 

para convencer a prefeitura”.

[segue]





“Parte do sonho de The Farm envolve pesquisar que recursos 

naturais existem naquela terra, como, por exemplo, cursos de 

água subterrâneos, e, também, reciclar a área coberta por 

concreto e a transformar em encostas e campinas verdes, 

jardins, moinhos de vento, açudes, espaços de criação e 

performance, etc. Todo esse verde, vistoso e atraente, se 

conectaria com o futuro parque para atrair estudantes das 

escolas públicas do entorno”.

[segue]





“O potencial desse projeto, que pode envolver o 

universo de adultos e estudantes da vizinhança, é 

imenso; pode servir como um piloto para outros lugares 

e, no caso  daquele local específico, pode apontar 

soluções para sanar uma série de erros urbanísticos 

cometidos ali. Outro aspecto para o futuro é a 

disposição para derrubar divisas entre imóveis e 

promover integração e intercâmbios mais fluentes.”

[segue]





“O principal desafio que The farm enfrenta, hoje, é fazer 

com que um Establishment não responsivo e 

acovardado acolha esse Presente, que é um tributo à 

humanidade e uma celebração da magia”.

[Bonnie Sherk, novembro de 1977]


