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Estas 2CN-CLab Talks destinam-se, preferencialmente, a futuros profissionais do setor cultural e os
participantes são desafiados a refletir crítica e sustentadamente sobre o conceito de “redes culturais”:
a partir das suas experiências, de um conjunto de autores convocados e da discussão gerada, os
estudantes procuram responder à pergunta: “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?”.

“As redes constituem a nova morfologia das sociedades e a difusão da sua
lógica modifica substancialmente as operações e os resultados dos processos
de produção, experiência, poder e cultura” (Castells, 2005, p. 605)1.

“When we talk about cultural network (community) and ICT network (infrastructure) we are
talking about different kinds of networks, however their differences are sometimes blurred.
In order to be a community and not just an infrastructure, a virtual network should be about
communication and common aims, and not just about access to information. Digital
networks provide us with new opportunities; how they are explored depends also on the
communicational logic that underpins online services developed by cultural networks in
order to establish their digital presence. Do they provide space for members to share
relevant information and contribute to joint projects, or have they established a service
based on the centralised information dissemination model?” (Laaksonen, 2016, p. 9)2.
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“Cuando decimos que es una forma de organizar individuos, me refiero a
que, pese a que cada uno de los nodos constituyentes de la red puede
representar un organismo, una organización, un grupo, una institución, a
efectos prácticos, una red agrupa alrededor de un sistema virtual o
tangible, a una serie de personas que comparten interesses comunes y
que, de algún modo, operan en un mismo ámbito temático (o incluso
territorial). Es de la riqueza del intercambio entre estos individuos de donde
van a surgir los beneficios para todos y cada uno de los que participen en
el proyecto de cooperación” (Brun, 2008, p. 83)3.

“A horizontalidade contrapõe-se às estruturas hierarquizadas. A ausência de um
centro ordenador, que por determinação prévia concentre as decisões e
responsabilidades da rede, estimula o pluralismo de idéias e ações, distribui
equitativamente direitos e deveres, desburocratiza as atividades, permite trocas
diretas entre os membros e reforça o projeto coletivo instaurador da rede. As eventuais
centralidades, que seguem a lógica do envolvimento e do reconhecimento, emergem
durante processos e atividades, e serão substituídas por outras, na medida em que
diminua a sua capacidade de resposta. Assim, cada elemento da rede pode ser um
centro, dependendo do momento e do ponto de vista” (Rubim, 2005, p. 28)4.
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“O processo de constituição da rede é bem revelador das lógicas que pautam o funcionamento do campo artístico e dos
desafios (artísticos, organizacionais e financeiros) com que se confrontam atualmente os agentes e as instituições
culturais no desenvolvimento do seu trabalho. Nesse processo, emergem como fundamentais aspetos como o
interconhecimento e a identificação mútua entre agentes e instituições, do ponto de vista artístico e programático; o
voluntarismo e a vontade de dinamizar e qualificar a atividade cultural e de fazer avançar novos projetos; a propensão ao
trabalho cooperativo e à partilha e ideias e projetos, em registo mais ou menos formalizado; a necessidade de encontrar
recursos de suporte à ação cultural, aspeto particularmente decisivo em contexto de crise económica e de incerteza
quanto aos apoios, públicos e privados, ao setor cultural; os desafios, os dilemas e os constrangimentos organizacionais,
burocráticos e financeiros que pautam a gestão das instituições e a relação dos agentes culturais com os financiadores
e os programas de financiamento” (Ferreira, 2016, p. 26-27)5.

“Redes culturais são organizações horizontais (formais ou informais), compostas por uma malha policentrada de atores
sociais (individuais e/ou coletivos, privados e/ou públicos) que operam no setor cultural e que, em determinado contexto
e em função de pelo menos um objetivo coletivo comum, comunicam eficazmente entre si e, baseados em relações
multilaterais, decidem aplicar parte dos seus recursos (humanos, técnicos ou financeiros) para, de forma concertada e
estruturada, desenvolver um plano, programa, projeto ou ação” (Registration of Cultural Networks, n.d.)6.
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