
Circuitos Compartilhados – registro de ações artísticas em circuitos 
autodependentes.1 
 
 
O projeto Circuitos Compartilhados é o compartilhamento de um acervo de vídeo e filmes 
formatados em DVD, contendo 225 títulos de 87 ações de artistas e coletivos de artistas, 
principalmette brasileiros, abrangendo 40 anos de produção em arte contemporânea. A 
coleção, composta de 35 DVDs, com mais de 44h30min de duração, resulta de pesquisa 
realizada desde 2000 sobre circuitos autodependentes nas artes visuais, ou seja, diversos 
tipos de iniciativa onde o artista é o propositor da obra e o mediador do diálogo dela com o 
público, articulando a própria trama produtiva. O contexto associa-se às práticas dos 
coletivos de artistas, arte de ativismo cultural, ações colaboracionistas em arte, espaços 
alternativos, etc. Essa fase do compartilhamento, a confecção das 150 cópias do acervo, 
teve o apoio do MinC, IPHAN, Petrobras e Paço Imperial, através do edital Arte e 
Patrimônio 2007. O projeto é uma realização da epa!, agência artística que coordeno 
(http://newtongoto.wordpress.com/epa/). O material foi distribuído entre 2008 e 2011, 
sendo destinado a artistas, pesquisadores, museus, universidades e instituições culturais 
brasileiras2.  
 
Subseqüente a essa ação apoiada pelo edital público, e paralela à distribuição das coleções, 
uma nova e ampliada dimensão de complartilhamento e veiculação de informações iniciou 
com a implementação do site do projeto Circuitos Compartilhados na internet 
(http://circuitoscompartilhados.org/wp/ ), com os conteúdos sob licença livre, numa 
articulação de produção novamente  autodependente. Ainda em fase experimental, o site 
exibe 20 dos 225 títulos do acervo. 
  
Relevante é também o fato de todo conteúdo digital do projeto Circuitos Compartilhados – 
da compilação das matrizes em DVD, elaboração das vinhetas de apresentação, ao projeto 
gráfico dos catálogos e webdesign – tudo ter sido elaborado com ferramentas de software 
livre, principalmente com apoio dos integrantes do coletivo Orquestra Organismo ( 
http://organismo.art.br/ ). 
 
Como dito, o projeto é um desdobramento de pesquisa e produção iniciada nos anos 2000, 
porém seus  antecedentes mais efetivo configuram-se em duas ações posteriores, a mostra 
Video o vídeo, realizada na Cinemateca de Curitiba, em 20023, a qual oportunizou a 
inclusão da  primeira coleção de títulos (a Filmografia Buscky / Arquivo Bruscky) dentro da 
ação hoje denominada Circuitos Compartilhados; e o texto Sentidos (e circuitos) políticos 
da arte: afeto, crítica, heterogeneidade e autogestão entre as tramas produtivas da cultura, 
publicado em 20054;  
 
Ainda que a prática colaboracionista em arte nunca tenha deixado de existir ao longo das 
histórias e geografias do século XX, é fato que a partir do final dos anos 90 um novo ciclo 
de manifestações começou a ocorer em diversas localidades, e no início dos anos 2000 
essas atividades autônomas passaram a ter grande visibilidade no meio artístico brasileiro.  
 
A motivação curatorial para o agrupamento do acervo foi antes o contexto conceitual da 
autogestão nas artes visuais a critérios estéticos associados a videoarte e sua linguagem 



específica. Buscou-se agregar propostas cuja relevância de atuação em seus diferentes 
contextos regionais viesse a contribuir para uma perspectiva de recodificação estruturante 
sobre a história da arte brasileira, estabelecendo uma base referencial de arquivo em filme e 
vídeo. Nesse sentido, o projeto coloca-se como um mapa de conexão de circuitos 
autodependentes na cena da arte contemporânea brasileira. Além disso, mais do que a 
identificação de um campo teórico para desenvolvimento de pesquisa, o trabalho é fruto de 
uma necessidade de artista, na identificação de referências, parceiros e contextos de 
diálogo. Contatos pessoais foram efetivados com todos os participantes do projeto, com 
muitos, inclusive, no envolvimento prático de ações colaborativas em arte. A proximidade 
evidenciou o quanto muitos desses artistas usavam o vídeo como uma das ferramentas 
privilegiadas para o registro de seus trabalhos. Percebeu-se aí que circular com uma mostra 
temática sobre o assunto poderia ser uma estratégia interessante e ágil para disseminar esses 
conteúdos entre um amplo público. Nesse momento surgiu a mostra Circuitos em vídeo, 
com estréia em Curitiba, em 2005, renomeada em 2008 como Circuitos Compartilhados, 
cujos 3 anos de circulação por diversas cidades brasileiras acabaram por caracterizá-la 
como uma mostra nômade. A lógica do compartilhamento do acervo foi vislumbrada 
durante esse processo de trânsito, a partir do interesse tanto dos participantes quanto das 
instituições parceiras em também adquirir cópias das produções. Planejou-se então a 
estratégia de que todos os envolvidos na rede de colaboradores pudessem acessar a 
totalidade dos conteúdos: cada participante liberaria uma copiagem e circulação de seu 
material e acessaria uma cópia de toda a coleção. O compartilhamento como estratégia de 
economia criativa. 
 
Mais do que unicamente registros, fato é que os próprios produtos audiovisuias da 
Circuitos, além de complemento das obras ou das proposições, são também eles mesmos 
obras de arte, vídeo experimental. Isso é percebido através das diferentes singularidades de 
linguagem usadas na lida com o registro videográfico e filmográfico, desde a estratégia de 
filmagem empregada e subseqüente edição, até o uso de recursos textuais, sonoros ou 
visuais específicos sobre esse material. Em alguns casos até, o vídeo é, desde o início, a 
obra e o circuito, a exemplo dos trabalhos focados numa metacrítica à mídia televisiva. A 
noção de autogestão de circuito artístico afirma também a transdisciplinaridade, o uso de 
múltiplas linguagens artísticas e de multimeios. A linguagem em vídeo é aqui conseqüência 
do conceito de circuito artístico, é complemento, registro criativo, documentário 
experimental. O vídeo como ferramenta sobre outro gesto: a intervenção urbana, os 
coletivos de artistas, as propostas de participação criativa, a autogestão cultural em arte. 
Isso tem a ver com as reconceituações sobre o circuito de arte a partir dos readymades de 
Duchamp; com a arte dadaísta (mais especialmente ainda com a verve política dos 
dadaístas de Berlim); com a tenda nômade de exposição Cineton, de Bruno Lechowski; 
com o Grupo Fluxus e o FluxFilm Anthology, organizado por George Maciunas; com o 
Anthology Film Archives organizado por Jonas Mekas; com os arquivos de arte de 
vanguarda na internet do UbuFilm da UbuWeb, organizados por Kenneth Goldsmith. Tem a 
ver também com os happenings de Allan Kaprow; com a arte e mediação cultural de Hélio 
Oiticica, com as inserções em circuitos ideológicos, de Cildo Meireles; com as trocas 
culturais propostas por Paulo Bruscky e seu Arquivo Bruscky. E, a ver, ainda: com as ideias 
sobre circuito autodependente de Werner Herzog, política heterogênea de Alain Badiou, 
biopolítica produtiva de Toni Negri, micropolítica do afeto de Vera Silvia Magalhães. São 
circuitos heterogêneos em vídeo e filme.5 (4) 



 
O projeto homenageia os artistas Bruno Lechowski e Paulo Bruscky por suas contribuições 
no âmbito das práticas artísticas em circuitos autodependentes.  
 
Ainda que amplo e complexo, o acervo agregado não cobre toda a cena dos circuitos 
artísticos autogeridos no Brasil. Um dos limite do projeto enquanto alcance do tema 
vincula-se ao fato de algumas das iniciativas de autogestão de circuitos artísticos não 
priorizarem o vídeo como registro de suas produções e sim impressos, sites e listas na 
internet. Além disso, há ainda uma produção histórica a ser recuperada - localizada e 
restaurada - e mesmo reinterpretada. Por outro lado, alguns artistas e coletivos já 
identificados (alguns até contatados) não participam da coleção por questões restritivas de 
produção da recente fase de trabalho, seja por limites de prazo ou recursos financeiros para 
produção. É fato também que a cena das artes efetiva-se em processos dinâmicos e não 
lineares e muitas conexões sobre o ambiente e a atualidade estão por serem feitas. 
 
Entretanto, num sentido de afirmação propositiva, o projeto agrega uma importante 
produção transgeracional e oportuniza o acesso à material de relevância para a reflexão 
crítica sobre o(s) circuito(s) artístico(s) brasileiro(s), inclusive produções até então raras e 
inéditas. Mais que isso até, o repertório de ideários presente no acervo da Circuito 
Compartilhados a tornam a mais abrangente coleção do gênero, no sentido contextual, 
quantitativo, geográfico e de articulação histórica. 
 
O projeto veio a transformar-se ele mesmo num circuito de arte. Além de sua configuração 
enquanto acervo e mostra de vídeo nômade, a ação passou a constituir-se como espaço para 
a estréia de trabalhos e coletâneas, inclusive instigando alguns artistas e coletivos a 
organizarem suas produções em vídeo. Na etapa de 2008 a ação cultural do projeto tornou-
se ainda mais ampla, realizando localização e resgate de títulos em arquivos públicos e 
privados, restauro e telecinagem de filmes, restauro e digitalização de vídeos, e até 
financiamento, produção e apoio à produção de títulos.  
 
Entre algumas dessas ações o restauro e telecinagem dos filmes em S-8 do Artshow e Nervo 
Óptico, dos filmes em 8mm Ovo Flor e As banhistas (Clóvis Dariano), restauro e 
digitalização das gravações em VHS do Povo do Botão (Assintão); produção complementar 
do vídeo Artshow, produção do vídeo Praça da Arte/ ArtShow/Sensibilizar, apoio de 
produção para trilha sonora do vídeo Torreão e para busca de licenças de veiculação de 
imagem das intervenções realizadas nesse espaço; além do apoio de produção do vídeo 
Duplo mortal parafuso – estratégias artísticas – Recife 1980 (Joana d'Arc de Souza e 
Maurício Castro). Dentre alguns dos títulos que tiveram sua estréia publica  dentro do 
projeto, o filme Artdoor (Jomard Muniz de Britto e Paulo Bruscky); e as coletâneas de 
vídeos do grupo Corpos Informáticos, e das ações coletivas Obra Aberta, Perdidos no 
Espaço, Areal e Arena. Circuitos Compartilhados potencializa também a veiculação dos 
títulos da Filmografia Bruscky e do filme Cildo Meireles (de Wilson Coutinho), produções 
essas referenciais dentro do âmbito das artes visuais, mas até então um tanto quanto 
restritas em suas circulações.  
 
Entre artistas, coletivos de artistas e ações artísticas coletivas, participam: Paulo Bruscky / 
Arquivo Bruscky; Cildo Meireles / Wilson Coutinho; ArtShow / Sensibilizar / Sérgio 



Moura; Nervo Óptico; Anos 80 no Recife; ASSINTÃO / Hélio Leites; Torreão; NBP + 
EuVocê / Ricardo Basbaum; GPCI – Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos; CEP 
20.000; Areal & Arena; Perdidos no Espaço;  CEIA – Centro de Experimentação e 
Informação em Arte; Maurício Dias & Walter Riedweg / Fabiana Werneck / Marco del 
Fiol / VideoBrasil; Desligare; Comunidade, ativismo e a cena dowtown – um documentário 
independente sobre a cena experimental de Nova York; Arte de Portas Abertas / Chave 
Mestra; Catadores de histórias; Cia Cachorra; Frente 3 de Fevereiro; Guilherme Vaz; 
Ideário; Paredes Pinturas: Mônica Nador & Lumila Ferolla; Projeto Matilha; Revelando 
Olhares dos Moradores da Ilha do Mel; Martha Niklaus; Ricardo E. Machado; Menossão; 
Alexandre Vogler; Aparelho; A Revolução Não Será Televisionada; Atrocidades 
Maravilhosas; Bijari; InterluxArteLivre; noninoninono; PhP; Ystlingue; Orquestra 
Organismo; FVCB – Fundação Vera Chaves Barcellos; Obra Aberta; O Palhaço Leigo; 
Super Loja Show;  ACT; Clóvis Dariano; Cristo Vermelho – Ducha / Frã / Laura Lima; 
EIA - Experiência Imersiva Ambiental; e/ou; Fundação do Museu do Poste; Laura 
Miranda e Denise Bandeira; Luís Andrade; Goto; GIA – Grupo de Interferência 
Ambiental; Grupo Entorno; Grupo Laranjas; Grupo P.O.I.S.; Grupo Poro; Grupo Rradial; 
Grupo Urucum; Jarbas Lopes; Márcio Almeida; Rés do Chão; Ronald Duarte; Rosana 
Ricalde e Felipe Barbosa; Rubens Mano; spmb (Eduardo Aquino & Karen Shanski); TCAS  
–  Giordani Maia; Teatro Monótono; Carlos Henrique Túllio, Vera Chaves Barcellos; 
Acervo Casa Hoffmann; Ações Coletivas / Rubens Pileggi; Dia do Nada; Cabelo & Jarbas 
Lopes / Dado Amaral e Beto Valente; Cristiane Bouger; Couve-flor – Mini-comunidade 
Artística Mundial; Cuquinha; GIRA; Grupo EmpreZa; Luciana Costa; Marssares; O 
Mergulho; Polavra; Bicicletada; Telephone Colorido; Wagner Malta Tavares; Zaratruta; 
Política do Dissenso. 
 
Circuitos Compartilhados é ação diferenciada em relação às políticas culturais que 
geralmente norteiam a guarda e veiculação dos acervos institucionais de arte, quase sempre 
pautados na raridade e exclusividade de seu patrimônio. A expressiva coleção temática de 
títulos em filme e vídeo do projeto desloca-se, através da ação de compartilhamento, de seu 
anterior status de coleção individual/particular para o de patrimônio público/coletivo, 
tornando-se gesto político em prol do saber sem fronteiras. Política é também, 
especificamente contextualizando o recorte curatorial, a perspectiva de disseminação de 
repertórios de autogestão cultural. Esse conteúdo disponibilizado vai além do textual, e do 
referencial teórico: a ação se dá no compartilhamento direto de obras, trabalhos feitos pelos 
próprios artistas, ou com a participação deles. E no caso da coleção de DVDs, os 
destinatários podem articular suas próprias estratégias de exibição pública, abrindo um 
campo diversificado de realizações, adaptadas às diferentes realidades locais. 
 
Faz quase 10 anos que a cena dos circuitos artísticos autodependentes começou a ganhar 
visibilidade pública no Brasil. O fenômeno já marcou época e se enraizou nas práticas 
sociais, é inclusive assunto em diversas pesquisas na academia. Surge a questão: e agora? 
Havendo a compreensão coletiva das potencialidades existentes, entre elas a liberdade 
crítica e o desvencilhamento das pressões mercadológicas, a cena dos circuitos autônomos 
pode contribuir significativamente para uma transformação do ambiente artístico. 
 
As complexas tramas culturais das sociedades contemporâneas, e dentro delas, os 
mecanismos de legitimação social dos circuitos de arte, são convenções e práticas culturais 



que devem ser constantemente reavaliadas pelo artista e/ou intelectual crítico. Na 
atualidade, é evidente que o mercado tem influenciado a conformação de grande parte da 
produção em artes visuais, geralmente reduzindo-a a uma pespectiva de objeto de consumo 
de uma elite econômica, ou promovendo-a estritamente como espetáculo e diversão. 
Enquanto isso, o Estado tenta (ou deveria tentar) reinventar sua atuação pautado no 
entendimento da arte como uma atividade experimental, de pesquisa, de autocrítica 
cultural, aberta a manifestações heterogêneas; buscando estabelecer bases para um amplo 
acesso social a esse patrimônio cultural. Para além dessas instâncias – Estado e mercado – 
ou melhor, antes delas, o que realmente é fundamental para um circuito de arte tornar-se 
forte, maduro e dinâmico, é o incremento das redes autônomas de produção e trocas, 
deflagrando novas realidades a partir de seus ambientes sociais específicos. A perspectiva 
autodependente e heterogênea é a base relacional do sistema de arte. Só com a existência 
dessa base torna-se possível algum diálogo social, e até, uma conversa com o mercado e o 
Estado (sem necessidade de pré-conformações a seus parâmetros e ideologias). Uma 
sociedade pautada pelo mercado prega a competição entre indivíduos e o conhecimento 
como propriedade. Uma outra, orientada pelo desenvolvimento humano, propõe o 
entendimento entre o povos e o compartilhamento de saberes. Compartilhar ao invés de 
competir. Essa é a motivação coletiva de Circuitos Compartilhados, o fluxo em que faz sua 
inserção  ideológica. 
 
Goto  
EPA!, Curitiba, 08/07/2009. 
(Revisões em 30/07/2011 e 01/01/2015) 
 
  
                                                 
1 Versões anteriores deste texto foram publicadas nos catálogos de apresentação e sinopses 
Circuitos compartilhados, org. Newton Goto, MinC / IPHAN / Petrobras / Paço Imperial / EPA!, 
Rio de Janeiro e Curitiba, 2008); na Revista DasArtes nº 5, Dossier Arte no plural, Rio de Janeiro: 
2009;  e no livro Arte e Patrimônio 2007 a 2010, org Silvia Finguerut, Rio de Janeiro: Paço 
Imperial). 
 
2 Informações detalhadas sobre o projeto Circuitos Compartilhados podem ser encontradas no 
Catálogo de Apresentação e no Catálogo de sinopses/guia de contextos OBS.: do projeto Circuitos 
Compartilhados (MinC / IPHAN / Petrobras / Paço Imperial / epa! , Rio de Janeiro e Curitiba, 2008. 
Org. Newton Goto) e no site: http://circuitoscompartilhados.org/wp/ . 
 
3 A Mostra Víde o Vídeo foi realizada através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba e 
exibiu 2 das  principais coleções institucionais em vídeo com documentários sobre artes visuais 
contemporâneas no Brasil, a RioArte Vídeo – Arte Contemporânea, e a Investigações - O Trabalho 
do Artista, do Itaú Cultural. Além dessas, 4 importantes coleções do Arquivo Bruscky foram 
também exibidas: FluxFilm, New Art Medium, VideoArteBrasil e Filmografia Bruscky. Com a 
participação de Bruscky em Vide o vídeo abriu-se uma maior perspectiva de exibição de vídeo 
experimental, influência essa relevante na organização de mostras subseqüentes. As coleções 
exibidas em Vide o Video foram doadas ao acervo da Cinemateca de Curitiba e passaram a 
constituir, na época, a melhor coleção em audiovisual associada às artes plásticas existentes no 
Paraná. Vide o Vídeo oportunizou também duas mesas de debates: uma com Paulo Bruscky, Glória 
Ferreira e Cristina Freire e outra com Anna Bella Geiger, Roberto Cruz e Claudia Saldanha, ambas 
mediadas por mim. 



                                                                                                                                                     
 
4 O texto Sentidos (e circuitos) políticos da arte: afeto, crítica, heterogeneidade e autogestão entre 
as tramas produtivas da cultura foi publicado originalmente na seção ArteFato do website de 
ativismo cultural Rizoma, em 2005.  E também na revista Primeira Pessoa (João Pessoa-PB, 2006); 
no livro Surface Tension – Suplement 1 (Errant Bodies: Califórnia-EUA, 2006); no  Catálogo de 
sinopses/guia de contextos OBS.: do projeto Circuitos Compartilhados (MinC / IPHAN / Petrobras 
/ Paço Imperial / EPA! , Curitiba, 2008); no livro Arte contemporâneo brasileño: documentos y 
críticas, org.  Glória Ferreira, edição bilíngue espanhol/inglês,  MinC / Fundação Athos Bulcão, 
Santiago de Compostela: Ed. Dardo, 2009. 
 
5 Melhores contextualizações sobre os conceitos enunciados podem ser encontradas no texto 
Sentidos (e circuitos) políticos da arte: afeto, crítica, heterogeneidade e autogestão entre as tramas 
produtivas da cultura, idem Nota (3). 
 


