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A noção de espaço, o entendimento do que é proximidade ou distância, foi 

radicalmente modificada desde que a revolução digital e virtual sucedeu a 
revolução industrial e analógica. Na exposição “De longe e de perto”, a 
curadora Angélica de Moraes investiga os impactos dessa mudança de 

percepção no âmbito do exercício da curadoria. O convívio direto com o 
artista e sua obra ainda é essencial para a seleção dos trabalhos? As diversas 
linguagens visuais podem ser vistas através do olho de uma câmera digital ou o 

olhar direto, presencial, ainda é fundamental? 
 
“De longe e de perto” propõe respostas a essas questões por meio de uma 

prática curatorial executada em dois momentos/exposições consecutivos. A 
primeira mostra resulta de uma seleção via recursos digitais. A segunda, 
reunirá escolhas presenciais. Serão, portanto, duas exposições sucessivas que 

poderão reafirmar obras ou substituí-las por outras, gerando novo conjunto e 
provocando uma discussão sobre as escolhas efetuadas. 
 

Para a primeira mostra, as obras foram vistas e selecionadas com base em 
arquivos digitais presentes em sites, redes sociais e outras ferramentas de 
compartilhamento de conteúdos na internet. Em paralelo, foi utilizada uma 

câmera de laptop acessada via skype para que a curadora, residente em São 
Paulo, pudesse observar as obras físicas reunidas na galeria, em Porto Alegre. 
 

No final do período expositivo dos dois módulos “De longe e de perto”, a 
galeria Mamute promoverá um debate sobre os resultados alcançados, com a 
presença dos artistas integrantes da mostra e da curadora. “De longe e de 

perto” é uma curadoria/laboratório, porosa a questionamentos. Algo que, por 
conseqüência, se propõe a analisar o estágio atual da sintonia dos artistas com 
a curadoria e seus reflexos para oferecer ao público uma oportunidade de 
percepção mais qualificada das poéticas artísticas produzidas na atualidade. 
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