
O evento, garantia de 
eterno presente?

A 
palavra “festival” pa-

rece estar cedendo 

lugar à palavra 

“evento” em textos 

que chamaram a nossa aten-

ção nesses últimos meses. 

Isto quer dizer que o referen-

cial festivo - frequentemente 

constitutivo do evento cultu-

ral - estaria tendendo ao des-

crédito ou que ele não alcan-

çaria mais a intensidade sim-

bólica que se esperaria de uma 

manifestação excepcional? Seja 

como for, a Universidade de Leeds 

criou, por exemplo, um Centro para 

gestão de eventos (tradução nossa 

de “UK Centre for Events management, 

www.leedsmet.ac.uk/ukcem). “Nossos 

cursos oferecem uma exploração cativante 

do mundo dos eventos - desde as manifestações 

esportivas de grande escala, como os Jogos Olímpicos 

e a Copa do Mundo, até os festivais, lançamentos de produtos, 

conferências e exposições. A natureza diversiicada dos eventos 

oferece possibilidades ininitas e, graças às ferramentas trazidas 

por nossos cursos, vocês poderão dispor de conhecimentos e 

capacidade de análise para realizar eventos de alta qualidade!”. 

Eis o que escreveu Glenn Bowdin para os estudantes interessa-

dos - mais de 600 inscritos até hoje. (Undergraduate, Professio-

nal & Postgraduate Courses in Events, Página 1). Partindo de uma 

tipologia um pouco diferente, o Center for Experience Resear-

ch da Universidade de Roskilde, na Dinamarca (http://cof.ruc.

dk), inclui os “eventos” dentre as atividades de serviço de forte 

valor simbólico, e também os 

“bens de experiência”, como a 

cultura, as mídias, o design... 

(cf. nosso artigo “Des navires 

vikings aux motos électri-

ques: soule d´innovation 

sur Roskilde” - “Dos navios 

vikings às motos elétricas: 

sopro de inovação sobre 

Roskilde”).

Qualquer que seja a forma 

de deinição, o evento parece 

ser capaz de reunir, agrupar, 

mostrar uma multiplicidade 

de possibilidades... Um relatório 

recente do Ministério da Cultura e 

da Comunicação (Claude Vauclare, 

DEPS, www.culture.gouv.fr/deps, 2009-

3) explora suas características, que seriam 

cinco: a presença da criação (o que exclui o 

evento não cultural, mas não necessariamente a noção 

de inovação no âmbito do Festival de Geograia de Saint-Dié, 

por exemplo); a busca de um público mais amplo; a apropriação 

de um espaço; a unidade de tempo; o caráter raro ou excep-

cional. Paradoxalmente, é o sucesso do evento que leva à sua 

reiteração, ou à sua repetição. A partir de então, aplicam-se os 

mesmos critérios? Como destaca Claude Vauclaire, “quando o 

evento se institucionaliza, a natureza das decisões dos políticos 

em relação a eles tende a se aproximar daquelas que presidem 

ao funcionamento de instalações culturais permanentes cuja di-

mensão de serviço público é priorizada.”Aliás, são cada vez mais 

numerosas as estruturas culturais que recorrem a manifestações 
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temáticas capazes, segundo elas, de interessar um público di-

ferente dos espectadores habituais, permitindo-se, porém, co-

meter algumas ousadias em relação à programação regular. Em 

alguns exemplos deste dossiê, o desenvolvimento econômico é 

posto em primeiro plano, assim como na região de Roskilde. Em 

outros casos, trata-se de reverter o estigma e promover uma 

imagem positiva de determinado território, como em Belfast. 

Nunca deixando de lado os argumentos econômicos. Finalmen-

te, como desenvolvemos em L’Europe des festivals 

(Culture Europe International/Les Éditions 

de l’Attribut, Toulouse, 2008), um único 

evento pode produzir outras relações 

no interior de uma região, como 

conseguiram fazer os responsá-

veis pelo Festival Diaghilev, em 

Groningue (Pays-Bas), levan-

do as diferentes instituições 

culturais da cidade a tra-

balhar conjuntamente e 

a compartilhar recursos 

para inanciar manifes-

tações abertas a novos 

públicos.

O CHARME DO 
CURTO-CIRCUITO
Estaríamos vivendo 

uma nova relação da 

sociedade com a cultura 

na qual somente o golpe 

de charme de um evento 

festivo seria capaz de aba-

lar a rotina das práticas e 

surpreender os públicos dis-

tantes, indiferentes, desconec-

tados? O imediatismo do ato do 

evento não estaria perfeitamente 

sincronizado com as praxes de curto 

prazo dos políticos — e particularmente 

dos políticos locais? Em uma pesquisa que 

realizamos recentemente, vários organizadores de 

encontros artísticos nos confessaram seu desânimo diante da 

indiferença em relação a suas propostas “regulares” e também 

a necessidade que sentiram perante os inanciadores públicos 

de promover a organização de um evento espetacular. Semear 

o jardim através de atos modestos e oferecer, tanto ao público 

quanto aos artistas, esboços, ensaios, ainda suscitaria algum 

interesse para os que decidem?

Se a resposta a essa pergunta fosse negativa, as agências or-

ganizadoras de eventos teriam dias felizes pela frente, deslo-

cando-se tranquilamente de uma cidade para outra e de uma 

solicitação pública para outra. Ora, “os prestadores externos não 

podem substituir os atores locais para realizar um verdadeiro 

trabalho de mediação junto ao público”, lembra Claude Vauclare.

LUTA CONTRA EXIGÊNCIAS CONTRADITÓRIAS
No cerne da produção de eventos culturais passou a atuar o label 

“Capital europeia da Cultura”. Só se pode comemorar o fato de 

essa manifestação iniciada em 1985, em meio a um re-

lativo ceticismo, ter chegado ao patamar de ma-

nifestação desejada. Também não se pode 

deixar de destacar que a demonstração 

de solidariedades territoriais encon-

tre a longo prazo uma tradução 

efetiva através da implantação 

de cooperações mais estreitas, 

como no caso de Luxemburgo 

e La Grande Région1, Capital 

Europeia da Cultura 2007. 

Ao longo dos anos, o con-

trato tornou-se pesado 

para as cidades laurea-

das. É mister constatar 

que o contrato imposto 

atualmente às cidades 

obriga-as a enfrentarem 

permanentemente pres-

sões opostas: se possível, 

uma programação de um 

ano, diicilmente compa-

tível com a capacidade de 

absorção da mídia, logo a 

necessidade de pontuar esse 

ano com uma sequência inces-

sante de propostas notáveis; o 

dever de perenizar ações e ainda 

fabricar algo espetacular. Na maioria 

das capitais europeias, o que ica são 

as infraestruturas cuja implantação foi em-

preendida há tempos, principalmente graças aos 

fundos estruturais da política regional e de coesão. Esse 

foi o caso de Porto 2001, com a Casa da Música, e de Weimar 

1999, com a restauração do centro da cidade. Entretanto, o que 

acontece quando a preocupação com a construção ou renova-

ção predomina sobre a da programação em uma cidade de mé-

dio porte e sem recursos culturais relevantes? Parece que essa 

questão está no cerne da implantação da Capital Europeia da 

Cultura 2010 em Pecs, como observa Peter Inkei (The Budapest 

Observatory, www.budobs.org). Além disso, as relexões do iló-

sofo Eduardo Lourenço sobre a escolha de Guimarães, Capital 

Europeia da Cultura em 2012, demonstram, se necessário fosse, 
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que a atribuição do label precisa de uma espécie de “justiica-

ção comparativa”, nesse caso patrimonial, tratando-se de uma 

cidade relativamente pequena e inscrita em uma concorrência 

nacional. Quanto ao terceiro eixo da programação - fazer solici-

tações internacionais de prestígio e, ao mesmo tempo, promo-

ver os criadores locais - trata-se de uma equação tão simples 

assim? Nesse sentido, o exemplo de “Linz 2009” contribui para 

o debate. Enim, a dimensão europeia da manifestação, 

duas cidades prestigiadas, uma delas no oeste 

e a outra no leste, a não ser que haja três 

cidades (como em 2010, Essen e La 

Ruhr, Istambulk e Pecs). Considera-

-se que as cidades comprometi-

das cooperarão entre si, traba-

lhando em eco. Entretanto, se 

em 2000, agentes culturais 

(les Hivernales2 e seus 

parceiros da Trans Danse 

Europe) não tivessem 

se envolvido propondo 

uma programação de 

dança contemporânea 

nas oito cidades es-

colhidas, qual seria o 

elo perceptível para o 

público (pelo menos 

para o público fran-

cês) entre Avignon, 

Helsinki, Praga e outras. 

Da mesma forma, quem 

se lembra do fato de que 

Sibiu foi Capital Europeia 

da Cultura no mesmo ano 

que Luxemburgo e Grande 

Région? Talvez aqueles que ti-

veram o prazer de assistir a uma 

programação de teatro romeno 

contemporâneo, sob a iniciativa da 

Kulturfabrik d’Esch/Alzette, perto do 

Luxemburgo ( www.kulturfabrik.lu). Isso 

seria suiciente? Assim, poder-se-ia multiplicar 

os exemplos. Além do mais, as disparidades inanceiras 

parecem ser fonte de preocupação: é difícil comparar o progra-

ma de “Vilnius 2009”, realizado com 7,7 milhões de euros, com 

o de “Linz 2009”, com 70 milhões de euros, incluindo os custos 

de infraestrutura! Notemos enim que a agência Ecotec acaba 

de passar à Comissão Europeia uma avaliação sobre as capitais 

europeias da cultura de 2007 e de 2008: www.ecotec.com.

Os pré-requisitos da União Europeia na matéria parecem evocar 

irresistivelmente a tentação que abordamos anteriormente: atri-

buir ao evento uma capacidade que o ultrapassa, qual seja a de 

ancorar uma cidade, como por magia, em uma temporalidade 

milagrosa feita de um eterno instantâneo. Todas as pesquisas 

comprovaram que as capitais europeias da cultura que obtive-

ram êxito tinham sido previamente beneiciadas com cuidados 

especíicos para o surgimento de um meio artístico 

e inovador (Glasgow 1990) ou já estavam 

comprometidas em investimentos a lon-

go prazo (Lille 2004). É efetivamente 

na articulação entre curto e longo 

prazo que toda política cultural 

deveria doravante inscrever-

-se. Como escreve Claude 

Vauclare, “é essa articula-

ção, atualmente no cerne 

da relexão de certo 

número de agentes 

culturais, que poderia 

participar da renova-

ção das políticas cul-

turais, contribuindo 

para o crescimento 

em potencial da pro-

moção de eventos e 

para a renovação das 

políticas culturais.”

Seja como for, nenhu-

ma articulação nova 

pode ignorar a necessi-

dade de renovar as estra-

tégias culturais a partir de 

referenciais cidadãos, como 

fazem alguns atores de Malmö 

e da Euroregião de Öresund e 

como lembra Giovanna Tanzarella 

em entrevista a nós concedida a res-

peito dos intercâmbios artísticos entre a 

Europa e o Mediterrâneo.

1 -  La Grande Région é um Agrupamento europeu de cooperação 

territorial, reunindo diversas divisões territoriais de quatro países: 

Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e França (N.T.).

2 - Festival do CDC (Centro de Desenvolvimento Coreográico) 

que acontece em fevereiro (N.T.)
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