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Apresentação
I Simpósio Internacional MusicArte
O campo dos sentidos

Com o ímpeto de promover o debate e a multiplicação do conhecimento
ligado a arte, o PGEHA - Programa de Pós-Graduação Interunidades
em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo – percebe a
lacuna existente nesse importante campo que observa a fusão da música
aos procedimentos e estudos artísticos. Essa ótica sobre a música dentro dos
estudos das artes visuais é extensa, participando de ensaios e teorias úteis
aos pesquisadores e desenvolvedores de ambos os lados. Na verdade, a fusão
já pode ser observada nos escritos de Kandisnky ou de Klee, pertencentes à
Bauhaus e fomentadores dos elementos comuns das artes visuais e das artes
musicais. O estudo vai adiante referenciado-se históricamente nos incontáveis
estudos sobre as iconografias e as abordagens sociais representadas em obras
pictóricas contendo referências musicais, ou ainda, na profusão literária dos
séculos XIX e XX utilizando tais fusões.
Com o tema inaugural “o campo dos sentidos” o I Simpósio Internacional
MusicArte – O campo dos sentidos tem como proposta a discussão e reavaliação
das questões ligadas à música em convívio com as artes visuais e os textos
apresentados nesta publicação propõe, portanto, a observação dos processos,
reflexos, ações e possíveis resultados da arte que se compõem em conjunto
com a música e seu universo técnico e sensível e pretende estabelecer uma
comunicação permanente com pesquisadores, afim de perpetuar o diálogo e
a produção científica da MusicArte.
Avaliam-se nesta publicação as experiências com: a música em sua
abordagem transcultural e suas aderências entre os efeitos audíveis e ligações
com os efeitos visíveis; o pensamento musical contemporâneo, a música e
sua função na arquitetura e a arte musical composta como artes visuais, ou
vice versa, entre outros exemplos possíveis. Ou seja, estudos que contribuam
para uma melhor observação sobre estes dois campos do sensível, porém,
unidos. O sincretismo, figura que representa a fusão de crenças ou escolas
de pensamento, cabe aqui como argumento por projetar a vontade de unir a
música e as artes visuais, agregando conhecimentos e contribuindo para essa
promissora área.
Profa. Dra. Carmen Aranha
Prof. Dr. Edson Leite
Prof. Dr. Guilherme Rodolfo
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Art, Space + Nature
Donald Urquhart 1

This presentation will be in three sections. Firstly, I will outline my own practice as an
artist, then I will introduce Art, Space + Nature (ASN), the Masters Programme, I am
Programme Director of, at Edinburgh College of Art. Finally, I will discuss the Programme
in the context of the current environmental problems facing us all.
In common with many, if not most artists, where I am from has had a profound effect
on my subsequent practice. I am from a small rural village which sits on the geological fault
line that denotes the beginning of the Highlands of Scotland. It is an area where controlled
and delineated, agricultural land gives way to wilder natural landscape. It is also a cultural
landscape, where the fundamental need, to mark our existence in place, has been witnessed
for millennia, as evidenced in the standing stones erected 3000 BC.
My work has been characterized as ‘epic simplicity’ and has always been based on
prolonged observation of the landscape. My core activity is drawing – drawing as visual
thinking. I attempt to show the complexity and simplicity of nature’s deep structure and
poetic form. The work strives to document aspects of landscape and set them against a
formalist structure.
At its most reductive, I am fascinated by the cross cultural phenomena – that a vertical
line symbolizes us, the figure, whilst the horizontal marks ground – the landscape.

1

Director of the Program Art Space Nature at the Edinburgh University.
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An Enlightened Stand (2001)

Issues of cultural landscape are also present. In my ‘Gaelic Alphabet Series’ , for
example, 18 drawings, one for each letter of the Gaelic language, draw attention to the fact
that in ancient times, each letter was associated with a species of tree – so language could be
learned directly from the landscape.
In presenting work for exhibition I usually work site specifically, engaging with the
geographical location of the gallery. This is also the case in my non-gallery practice. Here the
fundamental act of drawing has been developed across numerous works directly in the
landscape, both temporary and permanent. Ideas for work are developed from prolonged
study and observation of the landscape. They are conceived and born out of the site/place in
which they are to be located.
Through several commissions, my work has also engaged with architectural space.
One example, ‘Lined Sky’, the design of ventilation towers on a new theatre building, brings
the landscape into the structure, linking form and function. Another example of my
involvement in architectural practice is the collaborative work ‘An Turas’, on the small
Scottish island of Tiree ((Available at: <http://www.isleoftiree.com/heritage-centres/anturas/>).
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Here an experiential built artwork – it is simultaneously sculpture, building and
drawing – heighten aspects of the surrounding landscape using the language of the vernacular
architecture of the island.
‘An Turas’, is Gaelic for ‘the journey’ and different aspects – light, wind, view are
focused for the viewer as they inhabit and journey through the space. It is an examination of
the psychology of space.

An Turas (2005)

More recently my work has taken this forward in numerous biophyllic design projects
for the healthcare environment. Fundamental to these is recognizing the therapeutic power of
the natural world, combined with the ability of art to shape the psychology of space
(Available

at:

<https://ayrshirehealthandarts.wordpress.com/2014/10/28/landscape-as-a-

healing-source/>).
These projects have involved developing art strategies for new build hospitals,
transforming existing spaces to be more redolent of the natural world and developing many
individual, site-specific works. An example being, ‘The Sanctuary’ at the new Edinburgh
Royal

Infirmary

(Available

at:

<https://ayrshirehealthandarts.wordpress.com/2015/09/08/donald-urquhart-sanctuaryspace/>).
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A more specific example of bringing nature into space, is this text work, ‘Daily Text’,
for

the

childrens’

Psychiatric

Hospital,

CAHMS

in

Dundee

(Available

at:

<https://ayrshirehealthandarts.wordpress.com/2015/08/04/donald-urquhart-new-camhs-unitdundee/>). To promote conversation and engagement, the work carries a slow moving text
which changes each day, throughout the year. Each text draws attention to something which
can be observed in the landscape on that day, increasing awareness and directing the
children’s attention to the landscape in which the hospital is sited...
FROGS ARE GATHERING IN POOLS OF FRESHWATER
THE YELLOW STAR SHAPED FLOWERS OF LESSER CELANDINE APPEAR IN
THE WOODS
DARK PINK TO RED FLOWERS APPEAR ON ELM TREES
A GOLDEN EAGLE HAS LAID TWO SPECKLED EGGS HIGH IN THE HILLS
ROBINS ARE THE FIRST TO CALL OUT, STARTING THE DAWN CHORUS
MARSH MARIGOLDS FLOWER, BRIGHT YELLOW, DOWN BY THE RIVER

Daily Text (2016)

I’d now like to move on to my work as an educator at Edinburgh College of Art,
which is a part of the University of Edinburgh. The College was structured with five separate
schools, at both undergraduate and post-graduate levels. These being...
18

The School of Drawing & Painting
The School of Architecture
The School of Design
The School of Sculpture
The School of Landscape Architecture
There was little engagement from one school to another, which went against a
generalist approach required in real–life practice. The separation of these schools was not
representative of the interdisciplinarism of much of contemporary art practice, as each
focused inwards within its own disciplinary boundaries.
From what I’ve introduced of my own practice, you will note that it could engage with
all of these five Schools.
Two colleagues, Alan Johnston and Eelco Hooftman, set about developing a new postgraduate programme in 2005 – which became Art, Space + Nature (Available at:
<https://www.eca.ed.ac.uk/study/postgraduate/art-space-and-nature-mfama>).

I taught on

the programme from its beginning and became Programme Director in 2012.
It has a four point philosophy...
•

Pedagogical

•

Interdisciplined

•

Contextual

•

Ecological

We offer a multidisciplinary framework to explore the complex intersections between
creative practice, spatial theory and environmental issues. It is structured around a series of
contextual assignments to assert real world engagement and issue-led practice. It is both
theoretical and practice based.
The programme recruits students from fine art, film, architecture and landscape
architecture backgrounds and it recruits from a truly international basis. Our space consists of
a communal studio,

a 6 meter square gallery and a projection/cinema space. The gallery

affords excellent engagement with an external audience. It is important to stress that these
spaces are for testing ideas. We mostly present work in external galleries, so the students
work to professional levels from the outset. Field work and research are key to each
contextual assignment (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/10/24/asn-fieldtripto-lewis-harris/>). Last week, for example, I was with my students in the remote Western
Islands of Scotland, in preparation for an exhibition there in March, 2019.
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The component of the Programme’s title – Nature – refers not only to landscape. For
example, a presentation of student work to Professor John Mullins, a leading cardiologist, in a
project, which I coordinated for ASN with the Queen’s Medical Research Centre (Available
at: <https://asnse.wordpress.com/2018/05/31/asn-at-qmri-ascus/>).

The students worked

closely with researchers in developing their works.
A current student, showed the software he has written to develop a projected,
animated drawing which replicates the regeneration of a nerve in the tail of a zebra fish.
Ongoing Programme activity can be followed on our Blog...

(Available at:

<https://asnse.wordpress.com>).
That brings me to the third and final aspect of my presentation. The most serious one
and it is a problem which we have been dealing with on the ASN programme with increasing
urgency.
The problem is the existential threat to our very existence....
In the past 20 years we’ve lost 75% of all insects. In 40 years we have lost 40% of all
global wildlife. In the 58 years I have been alive our proliferation has added 4.1 billion extra
people and we have felled 50% of our forests. The ocean is 30% more acidic than when I was
born. We lose 13% of Arctic ice a decade, and parts of the Arctic were over 20°c warmer this
year than usual.
The planet is dying, and fast. Current projections by the IPCC do not include feedback
loops, which will accelerate change. We know Climate Change is happening, but are
underestimating both the catastrophic extremes that are imminent, and the speed at which
permanent damage will be done.
The fundamental question is... How do we as artists or educators find a framework
for art in the context that we are already psychologically in mourning for our future
loss?
It is clear that carrying on as normal is no longer an option. We continue to follow a
model of art production and education that are essentially 19th Century, yet we are 20% of the
way through a century we have no hope of seeing the end of. It’s that serious!
Three threads of response are emerging in our work at ASN to this unprecedented
crisis...
1.
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Raising public awareness and publicizing the problem.

Example: (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/04/25/art-space-nature-mastersstudent-wins-gold-world-medal-at-the-prestigious-international-tv-film-awards-in-newyork/>)
One of our students, Russel Beard from Scotland, has made a series of short
documentary films which were broadcast internationally on Al Jazeera television. In one film
he is seen in Nepal, looking at ice sculptures made at night to provide water, which used to
come from glaciers which have disappeared.
2. Working on practical solutions.
Example: (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/09/05/asn-student-participates-inmuseum-of-modern-art-new-york-presentation-and-at-the-2018-london-design-fair/>)
One of our students, Luis Guzman from Chile, is seen here presenting at the Bio
Design Conference at the Museum of Modern Art in New York.
Luis is one of a team that are developing a new building material from fungus
impregnated with iron. It can be shaped by magnets and, when heated, develops the same
structural qualities of concrete.
3.

Spiritual, developing a personal language with the natural world.

Example: (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/06/12/a-letter-to-donna-harawayalix-villanueva/>)
Alix Villanueva from France, again in a healing performance, this time with the ocean.
Structurally I have located ASN at the forefront of ecological art practice.
This year my students, working collaboratively, were among 800 applicants for the
international

biennial,

Land

Art

Generator

Initiative

(LAGI)

(Available

at:

<https://asnse.wordpress.com/2018/09/17/asn-success-in-the-2018-biennale-land-artgenerator-initiative/>).
This is a project that develops public art which generates electricity for a specific site,
this year being Melbourne in Australia. The ASN team were in the final shortlist of 25 which
means their work will be included in the publication and exhibition.
We also now hold an annual exhibition at the Edinburgh Centre for Carbon Innovation
(ECCI). A Scottish government agency developing new ideas to move Scotland towards a
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carbon neutral future (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/05/03/asn-exhibitionat-ecci/>).
To return to my own practice I will conclude with my own most recent project ‘Sea
Cubes’ (Available at: <https://asnse.wordpress.com/2016/12/21/sea-cubes-by-asn-directordonald-urquhart/>) which was part of the regeneration of a harbor site in Dunbar, a historic
town near Edinburgh. As before, the formalism is provided in the cubic nature of the work, in
this instance derived from salt crystals.
Each of the 11 cubes holds two drawings of plankton so the work carries images to
raise an environmental issue.
Phytoplankton produce 50% of the earth’s oxygen. In other words, they provide us
with every second breath we take. Over 500 school children in the town were involved in
studying plankton and making art works about them, raising awareness of the marine
environment.
I also made my first underwater film, which showed the marine environment of the
area, hidden from view.
Again to raise awareness of our need to act in order to protect it.

Sea Cubes (2017)

Finally, I want to show the impact of the work of ASN.
22

Since their ‘Strategies for Survival’ series, of 1971 the Harrisons, from the United
States

have

been

at

the

forefront

of

ecological

art

practice

(Available

at:

<http://theharrisonstudio.net>). Sadly, Helen Harrison died in March this year. However, last
month Newton Harrison visited ASN, as he saw our work as a legacy of his own practice
(Available at: <https://asnse.wordpress.com/2018/09/23/newton-harrison-visits-asn-studio/>).
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Transversal Media: Artistic practice and the use of media
Anne Thurmann-Jajes 1
Abstract
In this presentation, I will examine the interrelationships between media, society and art. I
will take a brief look at the media and the media system in general, and then consider the
context of contemporary art in particular. In that connection, I will look at the emergence of
artists’ publications and focus on some of these in more detail.
Introduction
The exploration of boundaries, as well as their transcendence and redefinition, are key
phenomena in art. In the 1950s, artistic interest in new forms of expression and new solutions
led adventurous artists to depart from the generally prevailing traditional conceptions of art
and, increasingly, to cross the boundaries between the media.
In view of the experience of World War II and the post-war situation, one major
concern of European artists was to break away entirely from National Socialist ideology,
which still lurked beneath the surface in many countries in Europe. They devoted themselves
to further developing the artistic tendencies of the 1910s and ’20s, which had vanished in the
wake of the fascist purges and were only now beginning to be rediscovered. What is more,
they did not want to submit to the new enemy stereotypes emerging in connection with the
Cold War. The artists of Surrealism, Constructivism, Futurism, Dadaism, etc. and their works
– particularly their books and magazines – thus provided impulses for new developments.
Proceeding from the idea of the democratization of art, but also from the twentiethcentury developments in the media, multiplied and published artworks now emerged in the
interdisciplinary area between the visual arts, New Music and experimental literature – that is,
on the boundaries between art, music and literature as well as theatre and film. These
transformations came about on the basis of the media and mass media and a wide range of
different reproduction techniques. The works defied traditional marketing strategies and
related measures of value. They burst the limits of the traditional art system and the different
museum types. In the 1950s and’60s, they were only inadequately subsumed under the
heading ‘prints and drawings’ and only rarely perceived by museums in general.

1
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A large number of prominent artists, from Mirtha Dermisache to Ruth Wolf-Rehfeldt
and Joseph Beuys to Andy Warhol, launched their artistic careers in part with published
artworks, or produced such artworks consistently within their oeuvres.
Media
“Media, very generally, are aids that serve human beings in fulfilling certain
communicative purposes, and are thus cultural achievements. In a special and more limited
sense, media serve the recording, transmission and reproduction of information.” (BUROW,
2001, p. 347).
According to communications scientist Ulrich Saxer, media constitute technical
channels of communication, capable of conveying different sign systems – visual (e.g.
newspapers), auditive (e.g. radio) and audio-visual (e.g. television) – with various distinct
capacities (SAXER, 1998, p. 54).
The print media include the classical printed sources of information such as books,
magazines, newspapers, postcards, calendars, prints, posters, advertisements, maps, grey
literature, etc. Printed material is nearly always produced on paper with printing machines,
usually by the offset printing method. In the area of the aforementioned “grey media”, the
xerox (also called the photocopy) plays an important role. Older techniques such as etching or
screen-print are usually encountered only in the area of art.
The audio-visual media encompass everything published on the radio and on
television as well as film and video. They also include records and audio cassettes, two media
used largely for musical purposes. They exist primarily in digital form, for example as audio
CDs, CD-ROMs, DVDs and DAT cassettes. “The history of the digital media […] is to a
large extent the history of the computer, but it is also the history of the computer’s areas of
application and digital manifestations of other media areas that would not be possible without
the computer and digitalization.” (KAMMER, 2001, p. 521).
At the heart of the digital media is the Internet with its websites and blogs. Through
the inter-translatability of various media formats and their increasingly general use, products
such as web publications, digital books, e-books, PDFs, print-on-demand / book-on-demand
have taken hold. The boundaries have become fluid.
The emergence of the media goes hand in hand with that of censorship. As a means of
controlling the communication taking place within a society, censorship took on decisive
significance with the invention of printing technology and the reproduction of written works.
“In the twentieth century, the newly introduced media (film, radio/television) were likewise
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subjected to censorship and control measures, and the modern totalitarian regimes engaged in
massive suppression.” (WILKE, 2013).
When the Nazis rose to power in 1933, they established an unparalleled system of
control targeting all media. In fascist Italy, a law for the suppression of freedom of opinion
and the press had gone into effect as far back as 1922, and in Spain Franco enacted a law
governing censorship and the control of information in 1938. “Whereas in West Germany
freedom of the press was re-established after World War II (article 5 of the German
constitution), in East Germany a control system modelled after the Soviet example was in
place until the country’s dissolution in 1990. The same applies to the other satellite states
dependent on the Soviet Union in eastern and south-eastern Europe.” (WILKE,
2013).Freedom of the press was also subject to strict censorship under the various totalitarian
regimes in South America. In China, free access to the Internet is presently restricted.
Media in contemporary art
The fact that media play a key role in the history of art and culture as an integral
element of social realities is meanwhile undisputed. To communicate is part of the human
nature. This applies not only to their material dimension and to their respective use in
everyday life, but also for their influence on perception and on social and artistic practices.
From the 1950s onward, for example, artists took the mass media as orientation in the
production of artworks, thus establishing alternative premises for their artistic work. Here the
respective artistic intentions were subservient to the media, but the various artistic
conceptions in turn also impacted the design or treatment of the media. According to Marshall
McLuhan (Understanding Media, 1964), the subject of the artistic work is not only the
content transmitted through the media, but also the medium itself.
Published artworks of the period spanning the 1950s to the early 1980s were
influenced by the concept of intermedia coined by the US-american artist Dick Higgins. This
term refers to works created through the amalgamation or combination of the media
employed. In Higgins’s view, the media encompassed everything suitable for being merged.
He did not distinguish between various disciplines, art forms, art currents, genres or technical
media, and mentioned them only in passing in his deliberations. Briefly speaking, he
conceived of that which was connected as media and the result was intermedia. Intermedia
could then become media and go on to create a new intermedia (THURMANN-JAJES, 2012,
p. 270).
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The new artistic mediums and genres – in other words, what Dick Higgins referred to
as intermedia – emerged from this merging of disciplines, genres and media in the form of
multiplied and published artworks, or artists’ publications. This creation of new artistic
media/intermedia can also be referred to as transversal, as they emerge transversally to the
traditional media.
The artistic mass media include not only the classic print media, i.e. printed media
such as newspapers, magazines, posters or leaflets, but also electronic media such as radio and
online services.
The works found in the spectrum of artists’ publications can be classified into 17
different art forms, each of which has numerous sub-forms:
•

artist’s book, artist’s magazine, artist’s newspaper

•

edition object, multiple

•

photo edition, graphics, graphic work, ephemera

•

artist’s record, audio cassette, compact disc

•

film/video edition, multimedia edition

•

radio art, television art, net art.

The sub-forms and genres range from postcards, postal stamps, and stickers to artistdesigned posters and invitations, xerox copies, stamp works, computer graphics, typewriter
works, radio plays, performance, etc.
In each case, the technical medium or the apparatus used – from typewriter to
computer, radio, video, telecommunications media, copying machine, etc. – also provides a
name for the respective art form: typewriter art, telecommunication art, copy art, and so on.
When the tape recorder came on the market in the 1950s and Philips launched the first
portable cassette recorder – the EL 3302 – in 1963, they also influenced the working methods
of numerous artists all over the world. The new technology offered a means not only of
creating new sound works through the distortion, superimposition and montage of sounds,
noises and voices, but also of multiplying these works in small editions on demand, cheaply,
easily, and independently of institutions. When the production of audio cassettes was
discontinued fifty years later, it was the end of an era. The compact disc made its market
debut in the 1980s and, with its various formats (CD, mini disc, etc.) rendered the record and
the audio cassette obsolete. The latter are presently undergoing a revival in the work of a few
artists. Since the 1990s, Internet streaming, MP3 players and the iPod have supplanted these
sound carriers.
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These ‘artistic’ mass media are means of communication aiming to disseminate
content in the public domain, i.e. communication media with which artists attempt to reach as
large a number of people as possible. The artists took advantage of the opportunities offered
by the mass media to communicate their ideas. “These pieces are, after all, being done to
communicate” (HIGGINS, 1965, pp. xiv-xv). Dick Higgins commented in this context.
Artists now not only made use of the audio-visual and object media, but also availed
themselves of the entire gamut of technical media to create works “in as many ways as
possible” (HIGGINS, 1966, p. 3).
It was the artist him/herself who was responsible for the production, either carrying it
out on his/her own or having it carried out by a publisher with the aid of a mechanical or
reproductive method. Artistic action and behaviour and the dissemination of artists’
publications now took their cue from the laws of the media system. Artists’ publications
usually came out in editions of between 50 and 500 copies, were easy to produce, reasonably
priced and portable. They could be made accessible to one and all, and thus led to a (partial)
democratization of art. This new conception of art revolved around the rejection of the
original and the production of multiplied artworks that would be affordable for anyone and
everyone.
In Eastern Europe and Latin America, artists’ publications were subjected to rigorous
censorship. Access to reproduction technology was limited, and access to the mass media
barred altogether. In Poland, for example, the use of photocopiers was prohibited at first. The
first copy shop opened in 1981. In East Germany, publishing was an activity reserved for the
state; after 1972, artists who were members of the official artists’ association were permitted
to produce their works in editions of a maximum of 99 copies, but all copies had to be signed.
In Hungary, the artist György Galántai produced eight programmes of the Radio Artpool
‘broadcast’ on audio cassettes between 1983 and 1987. He used the term radio to convey the
idea that artists in Hungary should be able to work and experiment with all media without
restrictions. This use of media was subversive and part of the underground in that time in
contradiction to the official media.
Artists’ publications
The term artists’ publications is thus used as an umbrella term for all forms of
multiplied and published artworks. Here the book or the record, for example, can become the
medium of artistic creation for the artist.
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Like the other artists’ media and artists’ publications, artists’ books are manifestations
of information and communication. What is meant by information here is, on the one hand, an
act of communication in the sense of informing oneself, being informed, or sharing
information with others, and on the other hand the result of that act: the knowledge thus
transmitted. Focuses of the artists and of their works are art as a form of information about
artistic work and how society conceives of it, and art as communication on the basis of the
exchange of works among artists. In her artist’s books Desire in Representation – Travelling
through the Musée Royale and Oh my Kalulu (2008), Peggy Buth addresses the manner in
which Belgian colonial history is depicted and the history of the Musée Royal de l’Afrique
Centrale in Brussels, which has been undergoing a process of spatial and conceptual
reorganization after 2004. At the Berlin Africa conference of 1884/85, Congo was declared
the private property of the Belgian king Leopold II, not to be placed under government rule
until 1908. In connection with the country’s systematic exploitation for its ivory and rubber,
some ten million fell victim to slavery, forced labour, captivity and murder. The artist’s book
shows how the museum, which opened in 1910, presented this history from the perspective of
a racist power constellation. The museum’s presentation forms changed after the struggle for
independence led to the end of colonial rule in 1960.
The audio cassette or the multiple with the title Andy Warhol Attentat Performance by
Fluxus artist Al Hansen was released in 1986 by the Edition Armin Hundertmark in Cologne.
This edition likewise comprised eighty copies. The multiple included a signed and dated box
featuring a photograph of the performance on the lid, an audio cassette, three DIN-A3-size
copies of a newspaper article in German and English with a report by Al Hansen about the
assassination attempt on Andy Warhol, and one DIN-A4-size copy of a newspaper article in
German about Al Hansen’s performance in Cologne.
On June 3, 1968, the feminist Valerie Solanas, who had previously been given the
opportunity to be an extra in one of Warhol’s films, attempted to murder Andy Warhol in the
Factory. Al Hansen had entered the Factory within minutes of the shooting and accompanied
Warhol to the hospital. Warhol was critically injured by several bullet wounds and
subsequently hospitalized for an extended period of time. Solanas was the “founder and sole
member of the feminist terrorist organization known as SCUM—the Society for Cutting Up
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Men” (THIRD, 2014, p. 92). She later explained that one of her motives for the assassination
attempt was a desire to “avenge the degraded rendering of women in Warhol’s films.” 2
On October 11, 1986, Al Hansen reenacted the assassination attempt in Cologne as a
performance on the occasion of his exhibition Zeichnungen Collagen (Drawings Collages) in
the Hundertmark Gallery 3. The piece Andy Warhol Attentat Performance – Aktion is actually
based on his own experience as an eye witness. In addition to Hansen himself, Lisa Cieslik,
Suzanne Zierold, Georg Stockinger, Dieter Hebben and Peter Kleinertz participated in the
performance.
Strictly speaking, the cassette contains a sound performance that represents an acoustic
document of Hansen’s artistic action, that is, of its execution and content. The performance
reenacts the murder attempt on Andy Warhol and can be considered a reconstruction of the
course of events. While the performance itself is a fictitious account, it is founded on a real
event and an actual eye witness report, which is substantiated by the accompanying
newspaper clippings. Accordingly, the audio cassette bears testimony not only to the
spectacular action by Al Hansen, but also to the assassination attempt on Andy Warhol in a
figurative sense.
Bleistiftmusik (Pencil Music) of 1982 by Gerhard Rühm, published by the Edition
Armin Hundertmark, comprises twenty slides of drawings and a recording of the
corresponding pencil sounds on an audio cassette, compiled in a small box, in an edition of
eighty. It is a multiple and a slide installation at the same time, because the slides are
presented simultaneously with the sound of the audio cassette. The sound was released once
again in 2002 in CD form only. Rühm recorded the sound his pencil made while he was
executing the drawings. The intensity of each pencil stroke is audible, as is the production of
each individual drawing from the first stroke to the last – for a total of twenty different
drawings. As listeners, we become witnesses to the production process – or, to put it
differently, to the creative act, which has already been completed in reality. So what is audible
is actually only the documentation of a historically concluded event. This event – that is, the
artistic action – can be understood through perception of the audio-visual installation,
whereby the pencil sounds take on key importance since they historically substantiate not
only the means of producing the drawings, but also the event as an artistic action in and of
itself.
2

Translated from Michael Sontheimer, “Attentat auf Andy Warhol: ‘Der Mann ist eine biologische
Katastrophe’”, Spiegel Online, 31 May 2008. Available at: <http://www.spiegel.de/einestages/attentat-auf-andywarhol-a-947037.html>. Accessed: 16 Oct. 2018.
3
In 1996, the story of the assassination attempted by Solanas was filmed under the title I Shot Andy Warhol.

30

The work Whisper Piece (1969) by Bob Cobbing is made up of a graphic edition, a
radio artwork and an artist’s book. The artist published the graphic edition, which consists of
five typewriter pages in an envelope, in Writers Forum. He realized the typewriter depictions
acoustically and his recitation of the resulting sound poetry at the Fylkingen Festival was
broadcast on Swedish radio, making the work a work of radio art. The work of visual poetry
or of typewriter art thus transformed into an acoustic artwork. Thirdly, he published the
instructions for the audio realization – that is, the score – as an artist’s book entitled
Whississippi. The multi-mediality of the three works is not a phenomenon restricted to
concrete and visual poetry, but a characteristic of artists’ publications as a whole.
With a utopian pretence, William Copley undertook the publication of the artists’
magazine S.M.S. which comprised a total of six issues of which one came out every two
months from February to December of 1968 4. In order to circumvent the gallery system,
Copley established a subscription system through which all buyers would have the same
chance. The individual issues were sent directly to the subscribers through the mail. By means
of this direct contact with the public, Copley pursued his dream of connecting art and life.
According to Sharon Mizota, “S.M.S. sought to close the gap between everyday life and art–to
create a direct aesthetic experience unmediated by institutional agendas and the imperatives of
the market” (MIZOTA, 2009). Thus, Copley made it possible for the participating artists to
create free and unrestricted art, without any limitations of format, form or genre. He supported
the use of readily available materials by all the artists. Among the 73 multiplied works of art,
including the envelopes, there are, for example, multiples, artists’ books, artists’ records,
audio cassettes, graphics, stickers, photographs, and artists’ stamps. The six artist-made
envelopes each include approximately twelve works of art created specifically for the
magazine. Marcel Duchamp created the envelope for the second issue with a surrealistic play
of words, Roy Lichtenstein realized a folded paper hat, Lil Picard called for the burning, by
hand, of 2,000 bowties, and John Cage contributed an artist’s book entitled Diary, Enrico Baj
plastic gloves, and Ray Johnson and Richard Hamilton photographs. The publication
encompasses examples of many currents, from the Fluxus movement to Minimal Art, by
numerous artists including Joseph Kosuth, Claes Oldenburg, Christo, Man Ray, James Lee
Byars, La Monte Young, Robert Watts, Meret Oppenheim, Bruce Naumann, Yoko Ono and
many others. With S.M.S., or Shit Must Stop, they joined in “their protest against what they
perceived was too much power in the hands of gallery owners and museums and not enough
4

Produced by The Letter Edged in Black Press Inc., New York in an edition of 2,000.
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power for the artists” (MIZOTA, 2009), in other words a reaction to the elitist mentality in the
art world. For William Copley, S.M.S. was a part of the utopian movement to transform the
understanding and identification of art by subjecting it to a process of dehierarchization and
democratization.
Conclusion
The art-historical and media-historical importance of artists’ publications is to be seen
in the fact that they mirror the media history of art in the twentieth and twenty-first centuries,
and that, through the emergence of new media-based art forms from the 1950s onward, they
document the mediatisation of art.
The traditional media became factors in the generation of artworks. In the process,
artists’ books and artists’ records, for example, became new media art forms; they became art
media.
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Learning to Draw or Drawing to Learn?
Eileen Adams 1
Introduction
I thank you for your kind invitation to meet with the members of the Post Graduate
Course in Aesthetics and Art History. It is a special honour to be able to share my experience
as an educator with you. Art historians and curators are concerned with art practice and
society’s engagement with art, and try to prompt fresh thinking or create new knowledge
about the nature and purposes of art, to encourage new approaches to the practice or reception
of art.
I have sought to generate new thinking about art in general education, to strengthen its
place in the school curriculum and to give fresh impetus to learning through art. I hope that
you will see connections and identify parallels with your own field.
Through my engagement in research and development, I have tried to extend the role
of the art teacher, and to change teachersʼ attitudes to art, their thinking about the nature of art
education and their practice as teachers. The focus has been learning through art rather than
teaching about art.
I started my career as a teacher in London, then worked as a researcher and in
curriculum development, nationally and internationally for over 45 years. I have been based in
universities, institutions and organizations, but primarily I have worked as a freelance
consultant. I have been very influenced not only by my professional training, but also by my
experience of working with colleagues from other disciplines such as architecture, design and
planning.

1
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Consultant, teacher, researcher, examiner and writer.

My presentation draws heavily on the
book Eileen Adams: Agent of Change, a
critical autobiography that describes my
experience of research and development
in education, and explains the ways in
which we worked.
I focus on those aspects of my work that
relate to the use of drawing as a
medium for learning in general
education.
I hope that our discussion can explore the
place of drawing as a means of learning
in schools, museums and art galleries.

Drawing to Learn or Learning to Draw?
Eileen Adams 2018

Art in general education
Notions of art as expression and self-realization have long been established in British
schools, and visual literacy concerned with interpreting images features currently in
discussions about digital media. In schools, we are used to notions of teaching about art (art
history) or for art (emphasizing studio practice and artistic training).
I have been more interested in teaching through art. I was curious as to how art could
be used as a medium for learning, so that pupils would be able to think in ways different from
those fostered by other subjects, to understand the world and their experience of it more fully,
and perhaps as a consequence, to develop certain sensibilities and values, as well as skills and
capabilities – not only practical, but also intellectual – for thought and for action.
Just as a (verbally) literate person participates in the world of ideas that shape our
intellectual milieu, so should the (visually) literate person engage in shaping both our physical
and cultural environment. In all my work – which has covered areas such as townscape
studies, a new vision for the school environment, public art and learning through drawing – a
prime motivation has been the need to nurture and develop visual literacy to develop young
peopleʼs understanding of themselves, their lives and their environment. The aim has been to
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support their involvement in cultural life and to enable them to be cultural producers as well
as cultural consumers or mere onlookers on the cultural scene.
Research and development projects
In this seminar, we have been asked to consider ruptures between artistic, social and
scientific frontiers. I am not convinced that my work has created any ruptures, but it has
caused teachers to question what, why and how they teach. It has resulted in breaking down
previous assumptions about the nature and place of art in schools. It has established new
working relationships between teachers, artists and designers. It has tried to reconfigure
accepted views of drawing and create a fresh understanding of the value of drawing as a
medium for learning. It has perhaps created some cracks for new ideas and practices to filter
through the education system.
Today, I will highlight examples of the projects in which I have been involved. Front
Door and Art and the Built Environment at the beginning of my career, linked art and
environment: at the end of my career, I engaged in Power Drawing, a programme concerned
with the educational value of drawing. Both made use of drawing as a medium for learning.
I will present three PowerPoints to illustrate the situations in which people were
encouraged to draw and show the results of their efforts. These should not necessarily be seen
as examples of art or design, but as evidence of the drawersʼ efforts to understand, to work out
something or to communicate ideas, thoughts or feelings.
POWERPOINT 1
FRONT DOOR PROJECT and ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT
PROJECT

The Front Door Project at Pimlico
School (1974-1976) was based in the
art department in a secondary school
in London. It was
supported by the Greater London
Council Architects Department,
the Royal College of Art and the
Inner London Education Authority.
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The work was extended through a
national project, Art and the Built
Environment (1976 – 1982), first in
10 trial schools, then developed
through inter-professional working
parties of teachers, architects and
planners, by means of professional
development courses. The emphasis
was on the aesthetic and design
aspects of townscape.

Study methods were designed to
promote observation and emotional
response, as well as developing
analytical and critical skills. Pupils
were encouraged to make value
judgements about environmental
quality, and where appropriate, put
forward ideas for improvement.
Different kinds of drawings were
done for different purposes to
develop skills of observation,
analysis and critique.

Front Door and Art and the Built Environment Projects
The Front Door Project was initiated by the Royal College of Art (RCA) in
collaboration with the Inner London Education Authority (ILEA) to develop a programme of
architecture and design studies in schools. I worked with six architects over two years to
create a programme in my school. It was unusual in that it started not with a body of
knowledge about the history of architecture, but with direct experience of the neighborhood of
the school. Pupils and teachers explored, investigated, recorded, analyzed and critiqued the
townscape. Pupils were encouraged to think not only how the environment had come to be as
it was, but also what it might be like in the future.
The Schools Council, a national organization concerned with curriculum development
and examinations, took up the idea. The Art and the Built Environment Project established a
three-year programme in 10 trial schools in different parts of the UK. This was supported by
publications and professional development courses, which expanded the project to develop 48
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inter-professional working parties of teachers, architects and planners around the UK to reach
hundreds of schools and thousands of children, so that new ideas and working methods were
embedded in the system.
The work stressed:
•

The importance of shared experience and shared reflection as a means of shaping
learning.

•

The significance of inter-professional collaboration as a means of curriculum change.

•

The value of using a variety of models for art and design education – the artist, the
critic and the designer (I would now add curator).

•

The need to encourage young people to be more aware of the built environment, to
make informed value judgements about quality, and to engage with issues related to
how we shape and control our environment, to consider possibilities for change and
development.

•

The significance of education for participation.

Our starting point was not knowledge of art, but experience of the environment. We saw
art primarily as a means of study rather than as a subject for study.
At that time, art in schools was about making things. We saw it as making sense,
making meaning, making things and making things happen. Three areas emerged where art
based study had particular significance: developing awareness and response; critical study;
design activity.
The PowerPoints show young people engaged in drawing activities together with their
drawings. I invite you to view studentsʼ drawings not as pictures, but as a means of
understanding their thinking and their feelings. I hope the images help you appreciate their
struggle to understand, to shape an idea, to make or to do something. I would ask you to
consider not only technique and skill – how the drawing was done, but also what it was about
– the content; and most importantly, why it was done – the purpose – and question in what
way did it support the process of learning? Most importantly, what did the student learn from
drawing? As a result of drawing activities, what could they now understand? What could they
think? What could they do? What are the outcomes (not only the outputs)?
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POWERPOINT 2
THE CAMPAIGN FOR DRAWING: THE BIG DRAW

The Campaign for Drawing was set
up in 2000 to celebrate the
centenary of John Ruskin, a 19c art
critic. His view was that drawing
prompted a particular mindset,
involving observing, analyzing,
reflecting, understanding and
thinking – learning ʻto seeʼ
(Ruskin, 1858).

The Campaign aimed to raise the
profile of drawing and to promote
its use as a tool for thought,
creativity and cultural engagement.

The Big Draw, an annual monthlong celebration of drawing as a
medium for engagement and
participation for both children and
adults in a variety of settings, such
as museums, galleries and libraries,
as well as other cultural and
community venues.
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Drawing as a medium for learning
From 1981 to 2013, Power Drawing, the Campaign’s education programme explored
the value of drawing as a medium for learning. The focus was not on learning to draw, but on
drawing to learn. It emphasized the importance of drawing, not just as a practical or technical
skill in art and design, but also as an intellectual activity with a much broader compass across
the curriculum. It identified four broad purposes for drawing as a medium for learning and as
a tool for thinking: perception, communication, invention and invention.
To understand drawing in the context of learning, it is more helpful to ask what is the
drawing for, rather than what is the drawing of? Or how is the drawing made? It was more
important to consider what pupils learned through drawing. Drawings are done for a variety of
purposes as part of the learning process. They might be for the benefit of the drawer, or they
might facilitate interaction or collaboration with others, or they might be communication
designed specifically for a viewer – usually, the teacher or examiner. We attempted to clarify
some of the functions that drawing might serve as part of the learning process.
Drawing as perception is that which assists the ordering of sensations, feelings, ideas
and thoughts. The drawing is done primarily for the need, pleasure, interest or benefit of the
person doing the drawing. It might enable them to explore and to develop observation and
interpretative skills to investigate and understand the world. Other people might not
understand these drawings, but that does not matter, they are primarily for the benefit of the
drawer to understand something.
Drawing as communication is that which assists the process of making ideas, thoughts
and feelings available to others. Here, the intention is to communicate to someone else. It is
likely that certain codes or conventions will be used, so that the viewer will be helped to
understand what is being communicated. It might be for an unknown audience. It might be to
support group interaction, discussion or other learning activity. The key thing is that the
viewer needs to understand the codes or conventions that are being used.
Drawing as invention is that which assists the creative manipulation and development
of thought. This is where you cannot think the thought until it is made visible and accessible,
capable of change and manipulation. Ideas are at an embryonic stage, unformed or only partly
formed at the beginning of the process of drawing. Ideas take shape when the drawer
experiences ʻreflexive oscillationʼ between impulse, ideas and mark, receiving feedback from
the marks appearing on the page, which prompt further thought and mark making.
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Usually the drawing is one of a series, where ideas are explored, repeated, refined,
practiced, worked over, discarded, combined, where alternative possibilities explored. Key
activities here are translation, formation, transformation, adaptation and invention.
Drawing as action is that which helps put ideas into action. These drawings form a
bridge between the realm of the imagination and implementation. The intention is not just to
focus on the content of ideas and proposals, but also to put them to the test and see how to put
them into effect – plans, patterns and templates, for example. Of course, some drawings relate
to more than one category. The emphasis is on drawing to learn rather than on learning to
draw.
POWERPOINT 3
POWER DRAWING
Power Drawing explored the use
of drawing in primary schools,
secondary schools, higher education,
museums, galleries, heritage sites and
in professional practice. The Power
Drawing
network involved 500 schools, 64
local authorities, 85 professional
organizations, representing some
3,200 primary and 500 secondary
teachers. Around 80,000 children.
10 institutions of higher education,
62 museums and galleries and 19
heritage sites also contributed to the
research.
Participants in the network were
invited to document the use of
drawing through collecting examples
of pupilsʼ drawings, and documenting
drawing activities through
photography and written
commentaries. They explained the
educational thinking that underpinned
the drawing activities, described the
methods used, and commented on
how pupils had responded.
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Professional development courses for
teachers, artists and museum
educators sought to embed the ideas
and study methods in educatorsʼ
practice. A series of Power Drawing
books summarized ideas about
learning through drawing. They show
convincingly how drawing supports
different kinds of thinking. Examples
include drawings by children, young
people and professionals such as
artists and designers. DVDs
emphasized the process of learning
through drawing. Web based
publications made resources widely
and freely available.

Purposes of drawing
Art and design education nurtures intellectual curiosity and contributes to intellectual
development, practical knowledge and emotional intelligence. It links the inner world of
memory and imagination with the outer world of lived experience and objects. Its significance
is in learning how the world and its objects can be shown, represented and shaped. Drawing
has an important contribution to make here. It can support the learning process, as well as
result from the process of learning: both process and product are important. Drawing is not a
set of discrete skills and techniques; it is a means of developing a capacity for different kinds
of thinking, particularly thinking in progress, as well as conclusive thought.
Just as different kinds of speaking and writing serve different purposes, drawings need
to be understood as perceptual, conceptual and expressive tools, an aid to understanding,
thinking about and communicating ideas.
Drawings can be used to externalize and manipulate ideas to clarify, order, develop
and refine thinking. Drawing can be a quick sketch on the back of an envelope or a set of
technical specifications carefully worked out on a computer. It can deal with analysis or
synthesis. It can enable us to explore details of everyday experience, construct a narrative or
contemplate issues of life or death.
Drawings can be objective, conveying information and ideas. Drawings can also be
subjective, expressing emotional states. They can help students link the internal world of
memories, thoughts, dreams and desires with the exterior world experienced through the
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senses, the emotions and the intellect. Drawings can be used to describe and explain what
exists: they can also explore and envision what might be.
Drawing can contribute significantly to the process of thinking and developing ideas: a
warm-up or stimulus, as a means of investigation, to aid experimentation, to test out ideas, to
consider alternative possibilities, a means of invention for a painting, a sculpture or a design.
It is helpful to think of drawing here as thinking in progress, ideational drawing as the ability
to create conceptual sketches, to make thought visible and capable of manipulation.
Visualizing alternative possibilities enables students to hypothesize and speculate.
Sharing ideas with others through drawing extends opportunities for testing and critique. It is
likely that a series or sequence of drawings will support the development process. Drawing
enables students to engage in lateral thinking and hypothetical thinking, where previously
unconnected ideas can be related in new ways. Drawing can promote imaginative thinking,
involving translation, appropriation, adaptation or transformation. The outcome might not
take the form of a drawing.
Conclusions
Drawing is often considered to be a ʻtalentʼ or skill that you have or do not have. It is
more accurate to think of it as an innate capacity that can be nurtured and developed through
experience, learning and practice. We learn to walk, and some of us become runners or
dancers. We learn to talk, and some of us become chatterboxes or linguists. In much the same
way as we learn a verbal language through experiment, trial and error, we learn to draw.
However, to develop both verbal and visual literacy, sensitive tuition ensures a greater
understanding of how to develop our skills and use our knowledge. The challenge for the
teacher is to develop strategies to help students address key questions about purpose (why
draw), content (what to draw) and technique (how to draw).
Drawing – making marks, making meaning – offers modes of thinking that extend
what can be achieved through words and numbers. It increases the range of learning strategies
available to students. It develops intellectual curiosity. Drawing – it makes you think! It
enables you to shape thoughts, articulate feelings, formulate and express ideas. It permits you
to do things.
You can learn to draw – and you can draw to learn.
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A Arte Urbana enquanto resultante da Arquitectura como
reinterpretação do Lugar: Uma metodologia de intervenção, o caso
das cocheiras de Santos Jorge no Estoril – Portugal
João Sousa Morais 1
Pedro Gomes Januário 2
Introdução
Intervir no espaço publico é complexo, mas ainda é mais se o mesmo for
consolidado, se corresponder a um passado com memória, e se não tiver referências
qualitativas ao nível da Arquitectura, ou se o mesmo espaço não é vivido, tendo apenas
um valor cénico.
Mais do que ideias, ou alterações pontuais, ou ainda deixar como está, com
reconhecidos problemas por resolver, estas questões ainda se tornam mais pertinentes
quando a área é classificada (tombada), existindo limitações às alterações do suporte
físico preexistente.
A presente abordagem centra-se na “construção de uma metodologia”, de
projecto urbano que recorre ao saber por vezes esquecido da “cultura do Projecto de
Arquitectura”.
A abordagem enquanto matéria-estudo têm os seguintes pressupostos:
1. A cidade enquanto território privilegiado da Arquitectura é mutável, devendo-se
antecipar a resolver os seus problemas;
2. Os seus espaços públicos e a respetiva imagem, como Arte Publica, são um
palco privilegiado (excecional) das transformações urbanas;
3. Essas transformações exigem metodologias projectuais específicas, sobretudo
quando existem valores patrimoniais em presença, associadas a disfunções
projectuais por resolver;
4. A Metodologia a adoptar na abordagem projectual é determinante, devendo ser
lido o resultado final (o Projecto) com caracter expoloratório.
Assim como as seguintes premissas conceptuais
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1. O redesenho do espaço e a sua imagem são interpretados nos seus vários tempos
de construção;
2. A ancoragem à linguagem da Arquitectura é usada enquanto mote do discurso
prospetivo e propositivo;
3. O recurso à arte dos jardins enquanto facto cultural, é palco da escultura de arte
publica adaptado à linguagem da arquitectura.

Sobre a Matéria-Estudo
A arte dos jardins surge como antecessora do desenho da cidade, os grandes
ensaios nomeadamente sobre a cidade dita Barroca, foram justamente feitas por André
Le Nôtre (1613-1700) em Versailles. Vários são os exemplos, a Vila Lante di Bagnia
em Itália (1511-1566) de estilo Renascentista atribuída a Giacomo Barozzi daVignola
(1507-1753) e a Villa Aldrobandini de Frescati, Lázio, Itália (1598-1621) de estilo
Maneirista na fronteira com o Barroco, são factos culturais objecto de estudo de A.
Carmenolla, cuja composição geométrica, e o universo da mística das esculturas tem
sido esquecidas na organização da cidade, e no redesenho dos seus espaços públicos. 3

Fig 1 - Esculturas com motivos mitológicos (em cima à esquerda); vista axial da
fachada da Villa Aldrobandini em Frescati (em cima ao centro); panorâmica axial da
3
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escadaria e do jardim da Villa Aldrobandini (em cima à direita); esquema da estrutura
do jardim da Villa Lante di Bagnia (em baixo à esquerda), quatro esquemas de
decomposição e interpretação da Villa Aldrobandini (em baixo ao centro e à direita).
Por outro lado, a “Arquitectura dita de papel” das revistas ou periódicos, foram veículos
determinantes na apresentação de novas ideias a nível da cultura do Projecto e em
muitos casos, de vanguarda.
É exemplo a publicação no final dos anos setenta da revista Architectural
Design, no seu número denominado “Roma Interrotta”, tendo como editor convidado o
americano Michael Graves. O desafio centrava-se em (re)desenhar Roma a partir do
plano de Giambattista Nolli (1701-1756) de meados do século XVIII (1746). Os
convidados foram vários; James Stirling, Aldo Rossi, os irmãos Leon e Rob Krier, entre
muitos outros. 4
A imagem de novos espaços urbanos surguiram com a facilidade da arte de
desenhar e vieram a influenciar o próprio ensino da Arquitectura, como o exercício da
profissão.
Mais recentemente no desafio de desenhar a cidade de Berlim após a
reunificação da Alemanha, voltou-se a recolocar situações idênticas a Roma.
A vanguarda neste caso passa por Daniel Libskind ao recusar o processo de
redesenho dito tradicional, registando o seu projecto urbano também pela revista A.D. e
editado por Alan Balfour em 1995, que tratava de eliminar as memórias da cidade.5
A sua proposta passava por um entendimento tridimensional, ou seja, a cidade é
construída por camadas (layers), sobrepondo por conseguinte uma mega estrutura à
cidade preexistente.

4
5
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Berlin: World City, Academy Editions London, and Ernst & Sohn, Berlin, 1995.
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Fig. 2 - Proposta para a Praça de São Pedro em Roma de Leo Krier, 1979
Fig. 3 - Proposta para Berlín da autoria de Daniel Libskind, 1995

Fig 4– Fotografia dos anos cinquenta do edifício residencial “o Leão que Ri”, em Maputo, Moçambique,
1956
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Também ao nível da escultura a Arquitectura assistiu à concretização de novas
formas. Um dos exemplos mais notáveis é o arquitecto Amâncio de Alpoim de Miranda
Guedes (1925-2015), mais conhecido por Pancho Guedes, é eventualmente o português
com formação anglo-saxónica que melhor soube interpretar o espírito africano, em
particular, o de Moçambique. Obras como “O leão que ri” (1956) ou o “Prometheus”
(1951) são edifícios particulares e como o próprio refere “A Arquitectura não é
apreendida como uma experiências intelectual, mas como uma sensação – uma
emoção”, referindo ainda que “os edifícios devem tornar-se presenças – ser como
enormes monstros apocalípticos ou como albatrozes pairando pesadamente(...)”. Pancho
Guedes percorria todas as artes, movido por um imaginário sem fim, dos seus ecléticos
edifícios poderiam ler-se elementos do quotidiano moçambicano.
Um outro tipo de abordagem foi o ténue movimento moderno que alguns
arquitectos como Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) e Bartolomeu da Costa Cabral
(1929-) convidaram escultores, em participar nos seus projectos, como foi o exemplo do
Edifício das Águas livres em lisboa. Exemplo desta participação são as esculturas de
Jorge Vieira (1922-1998), com o baixo relevo “penélope”, ou o famoso painel de
Almada negreiros (1893-1970) no mesmo edifício.

Fig 5- Fotografia dos anos cinquenta do edifício “bloco das Águas Livres” da autoria de Nuno Teotónio
Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, 1953/1956 (à esquerda); pormenor do baixo relevo “Penélope” no
mesmo edifício, da autoria do escultor Jorge Conceição Vieira (1922-1998)

Os espaços públicos têm-se despojado de esculturas de jardins das geometrias
das Villas italianas renascentistas, a sua gramática é outra o presente. A intervenção da
escultora Susana Piteira (1953) é sobretudo um manifesto fúnebre no Parque dos poetas,
em Oeiras, na área metropolitana de Lisboa.
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Fig 6 - Desenho da autoria da escultora Susana Piteira, relativo à encomenda de conjunto escultórico
alusivo a Soror Violante do Céu realizada pelo Município de Oeiras para o Parque dos Poetas, Portugal

Área – Estudo – O Estoril
Reconhecido por ser uma “zona de lazer” da cidade de Lisboa, onde o Casino e
uma antiga estância balneária, o Estoril foi relevante em termos de Arquitetura
Residencial, de veraneio; como refere Susana Lobo, é resultante de uma dimensão
social, já com assentamento urbano no final do século, assinalado pela publicação
Ocidente, que registava várias fotogravuras de palacetes, pertencendo algumas a
famílias com maior estatuto social.
José Augusto-França refere, a propósito “(…) a zona urbanizável alargava-se,
tomando conta das praias saborosas e dos fortins seiscentistas e inúteis que as
defendiam, narrando que um financeiro e ministro de João Franco, Schroeter (que
levantou no Tamariz, sua casa de Verão) e um negociante Barros, que fez erguer
bizarramente um palácio cenográfico de Renascimento italiano traçado por Ianz (…)”
que ainda hoje têm uma presença incontornável em Cascais. Mais adiante o autor refere
“(…)Em breve se levantaria sobre a praia do peixe de Cascais, outro castelo obra de
Norte Júnior para um capitalista Seixas (…)” datado de 1920.6
Henry Martinet, um arquiteto parisiense, numa tradição disciplinar do urbanismo
francês oitocentista, enquadra-se aqui no ciclo de elaboração dos Planos Gerais de
Melhoramentos para as Cidades de Praia, apresentando em 1914 um plano para o
Estoril 10 densamente ajardinado, cujo eixo central é pontuado nos extremos opostos
pela Estação Ferroviária e por um Casino Teatro. O Estoril tornou-se assim em estância
6

52

FRANÇA, José Augusto. Arte em Portugal no séc. XIX, Vol. II. Bertrand: Lisboa, 1966

para uma elite da sociedade que permaneceu, com esta referência, até aos anos sessenta,
em que o casino e a sua grande esplanada de jardim vieram enfatizar.

Fig 7- Plano apresentado por Henry Martinet em 1914, designado como “Estoril Estação Maritima,
Climaterica, Thermal e Sportiva. Planta geral dos jardins e das construções”.

Em 1933, Donat-Alfred Agache (1875-1959), no período de Duarte Pacheco
(1900-1943), realiza o Plano da Costa do Sol. a proposta de Agache, em 1936, incide
também na via marginal Lisboa-Cascais com o seu “(…) enquadramento cénico, ao
términus no centro turístico do Estoril e aos nós de acesso aos aglomerados balneares
(…)”.7

7

FAUSTO, Figueiredo; SOUSA, Augusto Carreira de. O Estoril: Estação Marítima, Climatérica Thermal e Sportiva
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Fig8- Fotografia dos anos cinquenta relativa ao Plano de Urbanização da Costa do Sol, de Étienne de
Groer, 1948

A inauguração do Palace Hotel em 1930, a chegada do Sud-Express à Estação
do Estoril e a abertura, no ano seguinte, do Casino encerrava as obras da sociedade do
Estoril. Foi neste contexto que surgiram as cavalariças - a linha de caminho de ferro do
Estoril funcionaria como uma mais-valia, associada à expectativa do plano, garantindo
todo o protagonismo às cavalariças e envolvente. Mas a eletrificação da linha, associada
ao alargamento da estrada, o movimento de veículos, a posterior localização da estação
e serviço de auto e por fim a futura demolição do palacete adjacente associado às
cocheiras, só as poderiam arrastar para a degradação em que hoje se encontram.
Contexto da obra do Arquitecto Norte Junior
O projeto, datado de 3 de Setembro de 1914, reportava-se a um complemento do
edifício preexistente, pertencente à casa de veraneio da família; as “cocheiras”
funcionavam como embasamento e remate qualitativo do chalet. O edifício, formado
pelo arco e a estátua de águia (símbolo atribuído à velocidade dos cavalos), é definido
por dois alçados de grande qualidade plástica, de que se destaca o alçado virado para a
chegada dos veraneantes. O primeiro piso era destinado a reparações e cavalariças,
enquanto que o segundo destinava-se aos aposentos dos empregados, contando com
divisões para “chauffeur” cocheiro e moços segundo o próprio autor. Este seria um
complemento em terraço, ligado por duas passagens aéreas, em projeto, e das quais se
construiu apenas uma, garantindo a ligação ao logradouro. Poderemos concluir:
Ao nível de imagem urbana, o conjunto edificado tinha uma inequívoca
expressão para quem chegava ao Estoril ou para quem o observava a partir da esplanada
do Casino;
O edifício das Cocheiras estava associado ao Palacete, proporcionando uma
inequívoca imagem de conjunto.
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Fig. 9 - Postal a sépia da "Garage Santos Jorge" no Estoril.

Fig. 10 – Exemplo de dois projectos do arquitecto Manuel Joaquim Norte Junior (1878-1962): O
“Pavilhão de Caça” no Bussaço, Coimbra, 1917 (à direita); Vista exterior das Cocheiras Santos Silva,
Estoril, tombado como IIP - Imóvel de Interesse Público, Decreto n.º 2/96, DR, 1.ª série-B, n.º 56 de 06
março 1996 (à esquerda).

As Cocheiras Santos Jorge, são uma das construções mais interessantes e
enigmáticas do Estoril – junto à passagem de nível, como é referido no projecto
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submetido ao Município, em 1914: “(…) Projecto de garagem e cocheira que o Exmo.
Sr. António dos Santos Jorge deseja edificar junto à passagem de nível do Estoril(…)”8
Sabemos contudo, que esse projeto daria continuidade e rematava o palacete do
proprietário, mais tarde demolido e substituído por uma edificação de maior volumetria
e sem qualidade. Essa situação anulou a relação funcional e estética entre a casa e as
cocheiras e destruiu a quase totalidade do significado que o autor lhe pretendia conferir.
Por outro lado, o corte urbano provocado pelo caminho de ferro e as alterações da
paisagem urbana impossibilitam uma leitura coerente do local, levantando um velho
tema de Kevin Linch sobre o verdadeiro sentido da memória do lugar.
O imóvel permanece até à data, apesar das modificações interiores e das
patologias estruturais que regista, com o conjunto do arco e a estátua da águia, do
escultor Júlio Neves de Sousa Vaz Júnior, em que o primeiro é ironicamente
considerado (por Carvalho, 1993) “(…) um arco do triunfo à glória do capitalista
(…)”.9
A classificação das antigas Cocheiras, como Imóvel de Interesse Público,
proporcionaram-lhe proteção jurídica no âmbito do património cultural. Porém, essa
proteção não se tem revelado suficiente para assegurar a preservação física a longo
prazo.

8
9
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Requerimento de construção de António Santos Jorge, em 3 de Setembro de 1914, Município de Cascais AHCMC.
ARAÚJO & ANTUNES 2014, p.37

Fig. 11 - Alçados Norte (à direita) e Oeste (à direita) das Cocheiras de Santos Jorge no Estoril, intitulado:
"Projecto de garage e cocheira que o Ex.mo Snr Antonio dos Santos Jorge deseja edificar no seu terreno
junto á passagem de nível no Estoril”

O Presente
Atualmente, parte dos chalets do Estoril ainda existem, particularmente na Ilha
do Monte Estoril. No entanto, toda a nova edificação que entretanto foi surgindo
confere um outro significado, apagando a narrativa romântica balnear, sobretudo através
do surgimento de novos edifícios, com outra escala e muitas delas sem qualidade.
As Cocheiras, de Norte Júnior, depois de seccionadas pela linha ferroviária e
pelo novo fluxo, inerente ao comboio elétrico, assistiu ao surgir de uma nova
edificação, a partir dos anos oitenta, que desqualificou a imagem das cocheiras no
contexto da alameda do Casino.
As Cocheiras representam, no presente, uma obra isolada, envergonhada, quase
escondida pela linha de caminho de ferro e estação de serviço, com uma degradação a
que já, em 2014, Abraham Araújo e Alexandra Antunes referiam, com patologias
causadas pela água, pela poluição atmosférica e por ações mecânicas. “(…) As
anomalias que apresentam maior extensão na superfície das fachadas são as que
provocam o enegrecimento dos blocos: os depósitos superficiais, as incrustações e as
crostas. Estas são as de maior impacto visual, até por serem mais evidentes nos blocos
lavrados – os de maior interesse artístico e qualidade estética.
O abandono a que o edifício está sujeito será a principal causa da sua
degradação. Por outro lado pode-se verificar que existem divergências entre o projeto
apresentado e o construído. Em causa estão três pérgulas, que suportavam uma
balaustrada, que acabariam por não ser efetuadas.
O Projecto de requalificação das cocheiras
Reinterpreta e recupera as linguagens das cocheiras atribuindo-lhes um uso
residencial, recuperando alguns dos elementos do projecto original, que acabou por não
serem realizados em obra, a saber:
1. Eliminar a cobertura em terraço, existente (que perdeu a sua razão de ser após a
demolição do palacete contíguo que pertenceu a Santos Jorge) e ampliar o
edifício em altura para recriar um novo “edifício palacete”, cuja imagem acentue
a singularidade da obra de Norte Júnior;
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2. Repor os elementos mais significativos previstos no projeto inicial,
designadamente pilaretes, e projeto da iluminação para que volte a ter o carácter
cénico que Norte Júnior pretendia;
3. Restaurar os elementos mais significativos do edifício tanto no exterior como no
interior, designadamente o grande hall de entrada;
a. O ponto de entrada em ferro forjado com o óculo e o arco de volta
perfeito;
b. O espaço interior que funcionará, como originalmente, como um grande
atrium “da época” para dar acesso ao novo palacete;
c. O revestimento em pedra, que se prolonga até à cornija dos três grandes
vãos;
d. O arco, repondo-se eventualmente alguns dos elementos do projeto
original.
4. Garantir uma organização espacial a partir dos seguintes pressupostos:
a. Reabilitar o atrium de entrada, por forma que a porta de remate do
ângulo agudo da volumetria funcione naturalmente como porta principal,
enquanto uma outra deverá garantir a entrada secundária, de veículos,
dos novos coches. Este processo pressupõe que a entrada para veículos
tenha o mesmo nível de tratamento que a entrada pedonal, repondo-se,
neste caso, um uso semelhante ao original, num espaço de grande
nobreza e com duplo pé-direito;
b. Renovar a área do edifício que mostra uma descaracterizada estrutura de
betão, realizada há alguns anos atrás, visível nas fotos que se
acrescentam.
5. O Projecto do novo espaço publico, sobre a intervenção no espaço publico a
relação com as cocheiras propõe-se metodologicamente:
a. A interpretação do jardim desenhado por Martinet com a interpretação
do suporte geométrico;
b. O direcionamento em relação à praia ultrapassando a barreira existente;
c. A reutilização
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Fig.12 - Alçado Norte com a proposta do atelier Vão Arquitectos Associados, Lda, 2018

Fig. 13 - Fotografia da Maqueta com a proposta de intervenção arquitectónica do artelier Vão Arquitectos
Lda, 2018

Método para o Espaço publico do jardim do Estoril
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Considera-se como indispensáveis as seguintes premissas fundamentais a nível
do urbano:
1. Permitir o acesso à praia garantindo uma ou mais ligações entre o remate do
jardim e a praia;
2. Eliminar a Estação de Serviço Automóvel permitindo visualizar o novo projecto
das cocheiras;
3. Adoptar a nova linguagem de “adição” das cocheiras para intervir no jardim,
assegurando uma continuidade e coerência de linguagem contemporânea;
4. Reutilizar a geometria da composição do jardim para desenhar o ponto de
encontro de ligação à praia.

Fig.
- Esquema de reinterpretação geométrico dos Jardins do
Casino Estoril
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Fig. 15 - Proposta de intervenção geométrica no Jardim do Casino Estoril

Fig. 16 - Perspectiva da proposta de iutervenção afim de estabelecer a ligação entre os
Jardins e a Praia, no Estoril

Fig. 17 - Vista panorâmnica da zona de intervenção
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A encomenda do painel Tiradentes
Elza Ajzenberg 1
Resumo
O presente artigo analisa o grande painel Tiradentes, 1949, de Candido Portinari, atualmente
exposto no Salão de Artes da Fundação Memorial da América Latina (São Paulo/SP - Brasil).
A autora discute as condições de encomenda da obra e de sua criação, focalizando as
preocupações estéticas e sociais envolvidas na produção e no repertório de Portinari,
considerado um dos grandes nomes da pintura brasileira.
Palavras-chaves: Candido Portinari; Tiradentes, pintura brasileira.
Olham-no de longe
os homens humildes.
E nos ares ergue
a mão sem retorno
que um dia os liberte (MEIRELLES, 1965, p. 79).

Trata-se da representação dos episódios e dos protagonistas principais da
Inconfidência Mineira, especialmente da figura do suplício e da exaltação de Tiradentes. A
encomenda da obra 2 deu liberdade ao artista de escolher o tema que julgasse adequado ao
lugar. No Colégio de Cataguases, construído sobre um projeto de Oscar Niemeyer, foi
reservada uma dependência para a inserção da pintura, o saguão de entrada (Figura 1).
Posteriormente, a obra fez parte da coleção do Palácio dos Bandeirantes (Figura 2) e,
atualmente, se encontra no Memorial da América Latina, ambos em São Paulo/Brasil (Figura
3).

1

Titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Coordenadora do Programa de PósGraduação Interunidades em Estética e História da Arte (2000-2009). Diretora do MAC USP (2002-2006).
Coordenadora do Centro Mario Schenberg de Documentação da Pesquisa em Artes (desde 1990).
2
O responsável pelo pedido foi Francisco Inácio Peixoto, que a encomendou em 1948 pelo valor de Cr$400,00.
Francisco Peixoto integrou o grupo de intelectuais e escritores de Cataguases sensível ao movimento modernista.
Esta cidade entrou para a história do modernismo brasileiro com a publicação, em 1927, da revista Verde, que
recebeu colaborações dos principais modernistas do país.
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Figura 1. Painel Tiradentes, no Colégio de Cataguases. Fotografia: Nelson Garcia.

Figura 2. Painel Tiradentes, Palácio dos Bandeirantes, São Paulo/SP. Fotografia: Nelson Garcia.
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Como estudioso dos fatos brasileiros, Candido Portinari (Brodowski, Brasil, 1903/Rio
de Janeiro, Brasil, 1962), por se tratar de terra mineira, decide-se por Tiradentes. Debruça-se
sobre os incidentes da Inconfidência Mineira, sobre os documentos, sobre esta história
política poderosamente insuflada pelo ideal, pela ambição, pelo misticismo, pela paisagem e
ambiente mineiros do século XVIII, para a execução soberanamente didática em que História
e Arte se conjugam. Faz Arte e História num nível comparável às pesquisas de Joaquim Pedro

de Andrade no filme Os Inconfidentes e a Cecília Meirelles (talvez a melhor amostra) no
Romanceiro da Inconfidência. Cecília, através de viagem, observação, leitura, consulta,
conseguiu um levantamento da época histórica com uma fidelidade quase científica, "não
fosse a grande asa de beleza alucinando tudo" (AYALA, 1965). O pintor está distante da
descrição fiel "quase científica" do episódio - normalmente, como sempre age em relação aos
fatos históricos, faz uma descrição livre e simbólica, sem deixar de transmitir uma mensagem
verdadeira.
Figura 3. Painel Tiradentes, Memorial da América Latina. Fotografia Nelson Garcia.

Trata-se de uma das obras de maiores dimensões do artista. Leva quase um ano
dedicando-se ao mural, que fica pronto em 1949, sendo que alguns acabamentos são feitos no
próprio local de inserção da obra. Este painel 3 completo é um tríptico dividido em cinco
cenas:
(Que vens tu fazer, Alferes,
com tuas loucas doutrinas?
Todos querem liberdade,
Mas quem por ela trabalha?) (MEIRELLES, 1965, p. 90)

Primeira cena: começa com um grupo de mulheres acorrentadas, representando a
nação brasileira sob o domínio da Metrópole. O primeiro grupo feminino aparece num corte
súbito, como que cinematográfico. É nítida a intenção do artista de dividir este grupo em dois,
um em frente do outro, em forma de leque, deixando que no seu centro se agrupem os
3

O painel tem 17,70 x 3,09 m de dimensões. Portinari realizou grande parte de sua obra muralista em têmpera
sobre tela afixada na parede; não se trata por esta razão de pintura mural no sentido específico ou de pintura feita
diretamente sobre a parede; porém, como a intenção do pintor é de provocar o mesmo efeito monumental, painel
e mural serão adotados como equivalentes.
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inconfidentes. Estas mulheres têm a gravidade das personagens do coro do teatro grego; as
faces apoiadas nas mãos e os cabelos para frente - choram a opressão (figuras semelhantes, ao
mesmo tempo trágicas e maternais, surgem também em outros trabalhos de Portinari,
principalmente no painel A Guerra). Em frente do segundo grupo de mulheres, crianças
negras, igualmente acorrentadas, representam os escravos. 4 Um detalhe constante e curioso
nas obras de Portinari está diante das crianças: um baú de folha de flandres – objeto ligado à
tradição brasileira e também transformado em metáfora plástica e memórias 5.
Os inconfidentes estão no primeiro plano. Em destaque a figura de Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, uniformizado de alferes da 6a companhia do regimento de dragões
de Vila Rica e, segundo rezava o regulamento militar, sem barba - um detalhe diferente da
retratação usual do herói. O seu porte é de líder, em posição de alerta, "punhos de ferro"
segurando, alegoricamente, a corrente do jugo, tem os traços amadurecidos da idade, 6 que o
marcavam na época da Inconfidência. Traduz a opinião que pairava sobre ele: de morrer na
ação, contanto que ela se fizesse, ou de um verdadeiro herói... "Um espírito inquieto, um
homem leal, esse alferes Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes, herói sem
medo de todo um povo" (PENAFORTE, 1969, p. 235).
Ainda na frente do grupo de inconfidentes, encontra-se o jovem José Álvares Maciel a
ler a obra que lhe motivou as ideias de vida, de busca da felicidade e liberdade provavelmente a Declaração de Independência dos americanos. Logo atrás de Tiradentes e
José Maciel seguem os demais inconfidentes: padres Carlos Correia de Toledo e Melo e José
da Silva e Oliveira Rolim, o poeta Cláudio Manoel da Costa, o tenente-coronel Francisco de
Paula Freire de Andrade e outros cujas fisionomias não se distinguem. Esta primeira cena tem
como cenário a região acidentada e montanhosa de Minas. A organização das montanhas e de
três troncos de árvores ou de coqueiros dá a profundidade, e a extensão é dada por planos no
sentido horizontal. Um corte geométrico oblíquo, dado pelo segundo grupo de mulheres,
encerra a primeira cena.

4

A mineração estabelece, por outro lado, novas condições para o trabalho escravo. O primeiro de seus efeitos
nesse sentido é o da alta do preço da mão-de-obra escrava. Esse efeito opera-se espontaneamente, pelo afluxo do
ouro no mercado mundial.... Abrem-se perspectivas à alforria e há uma sensível ascensão espiritual do escravo,
inclusive aparecendo, aqui e ali, o impulso à rebeldia... A mineração, por muitos títulos, representa o primeiro
abalo sério e profundo no trabalho escravo (SODRÉ, 1968, p. 32).
5
Este elemento "baú" aparece várias vezes nos trabalhos de Portinari e mereceria um estudo, talvez, como
detalhe simbólico. O pintor comenta: Sombras das nuvens me perseguiam/Minha alma de mim saiu correndo/O
céu jogou-lhe uma pedrada/Ela voltou fechei-a no meu baú (PORTINARI, 1964, p. 67).
6
A execução deste painel corresponde ao período dos compromissos políticos de Portinari; por esse motivo,
depoimentos de amigos do pintor afirmam que este primeiro rosto de Tiradentes é o de Luís Carlos Prestes, líder
comunista, por quem possuía grande admiração.
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...já vem a Jurisprudência
interpretar cada caso
- e o reino está muito longe,
- e há muito ouro no cascalho,
e a justiça é mais severa
com os homens mais desarmados (MEIRELLES, 1965, p. 13).

Segunda cena: é envolvida por planos geométricos que formam o fundo e o chão. Tal
organização coloca a situação desta cena acontecendo num nível de maior distanciamento. A
fisionomia dos inconfidentes novamente não é colocada de modo nítido. Percebem-se vultos
que ocultam os rostos com as mãos - o plano branco que reúne estas cabeças coloca estas
personagens num nível de lembranças - a lembrança interferindo na nitidez das coisas como
numa espécie de "branco na memória". Como de costume, o artista procura homogeneizar a
composição com o tema. Esta cena refere-se à passagem terrível da leitura da sentença. Na
madrugada do dia 19 de abril de 1791, depois de quase três anos de prisão nas masmorras do
Rio de Janeiro, os inconfidentes estão na sala do Oratório da Cadeia e ouvem o
pronunciamento dos juízes especialmente vindos do Reino para julgá-los. Como escrivão da
Alçada, o desembargador Francisco Luís Álvares da Rocha, cercado de meirinhos, lê a
sentença que condena à morte onze réus (tal pena será posteriormente comutada em degredo,
com exceção da imposta a Tiradentes) (SILVA, 1873, p. 396-409).
Além da notícia histórica, o pintor insiste no aspecto pictural da composição: a
complexidade que poderia decorrer dessa descrição de ambiente, de personagens e de suas
respectivas indumentárias, é substituída pela atenção dada à solução principalmente cromática
e geométrica. Não se percebe o espaço real da ação, a montagem de um ambiente. Percebe-se
pela atitude das personagens o clima da tragédia que se avizinha e a dimensão dos atingidos:
vejo o arrepio da morte,
à voz da condenação (MEIRELLES, 1965, p. 13).

Num rápido "flash" de luz branda, o pintor chama a atenção do espectador para a
angústia desses homens que ocultam as faces. A disposição dos inconfidentes ganha unidade e
profundidade através de um retângulo quase branco; unidade esta quebrada pela posição do
padre que se prostra e pelos dois Resende Costa, pai e filho, representados segundo
observação feita sobre eles: o filho viu o desânimo do pai e correu para ampará-lo nos braços
(SILVA, 1873, p. 400-401). E a figura de Tiradentes é mais uma vez destacada. Forma um
quadro independente - quase uma ideia de monumento num pedestal; o tamanho desta figura é
avantajado em relação aos juízes da Alçada, desenvolvidos num plano anterior ao herói. Este,
com a fisionomia severa e o porte altivo, realçado pelos braços cruzados, "punhos de ferro",
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...há grossas mãos vigorosas,
de unhas fortes, duras veias... (MEIRELLES, 1965, p. 71).

e pela barba crescida, ouve com grande fibra a sentença.
e de multidão cercado;
correndo grande perigo,
e de repente elevado
ou sobre um astro divino
ou num poste enforcado (MEIRELLES, 1965, p. 71).

Terceira Cena: a execução de Tiradentes. É o episódio central, desenvolvido em dois
lances: o do enforcamento e o do esquartejamento. E simultaneamente, em dois tempos, o
passado acompanhando o testemunho histórico - retratando a cena do enforcamento - e o
"presente", numa alusão histórica, mas ao mesmo tempo alegórica, trazendo bem próximos os
pedaços do herói.
A composição total do painel mantém certo equilíbrio na narrativa deste episódio
trágico, em parte contido pelo efeito pictural agradável da obra. Mas, sem dúvida, esta cena
provoca grande impacto. À distância, Portinari compõe o enforcamento. Mais uma vez joga
com a arbitrariedade no relato histórico e substitui o real factual e mesmo ótico pelo que julga
essencial: a indicação do comportamento geral dos que presenciaram a cena do patíbulo.
Entretanto, mantém parte das narrativas históricas alusivas ao que aconteceu no
Campo de São Domingos, no dia 21 de abril de 1792: a formatura de uma parte do triângulo
regular constituído por três regimentos, dando as costas para o centro, no qual estava a
elevadíssima forca, com sua escada de mais de vinte degraus. Na cena distante, insistindo no
"branco da memória", insinua o corpo do Tiradentes pendente sobre o patíbulo.
O efeito de espaço muito profundo, a precária nitidez das formas, enfim o
distanciamento, evita um envolvimento do espectador com o herói. Efeito este projetado nos
demais observadores que se encontram no vasto logradouro - indiferentes à sorte do mártir.
Portinari os agrupa organizados e atípicos: os soldados ostentam o uniforme do regimento de
Maura, as mulheres vêm ricamente vestidas, como se se tratasse de uma grande festa, e os
homens vão descontraídos, trazidos por uma banal curiosidade (SILVA, 1873, p. 412): a
Coroa quisera, com o espetáculo do enforcamento, afirmar o seu domínio sobre a Colônia
brasileira.
Agora, enfatizando um envolvimento com o grave acontecimento, opondo-se à massa
dos indiferentes e seguindo o curso de uma procissão, que se dilata diante do corpo
esquartejado, Portinari coloca o clamor da multidão:
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que já viu morrer na forca
aí, um homem sem fortuna
que falara em liberdade... (MEIRELLES, 1965, p. 199).

Um grupo de homens do qual irrompe o grito imenso ou, antes o gemido surdo e
prolongado, logo abafado pelo rufar dos tambores (SILVA, 1873, p 416). Entretanto, o
protesto e o lamento contra esta morte continuam através da imaginação do artista: alguém,
logo na frente, ergue os braços com os punhos cerrados, os homens das primeiras fileiras,
negros na sua maioria (outra vez insinuando a necessidade de lutar pela sua liberdade), olham
o mártir esquartejado com assombro, temor e admiração, enquanto à esquerda duas mulheres
choram o episódio, como mães que perdem o filho.
Dificilmente alguém conseguiria escrever ou descrever o que se passa a seguir: a cena
do corpo esquartejado. Entre o real, o irreal e o insólito, Portinari coloca este hediondo
espetáculo. O expressionismo vem com todo o seu impulso, superando a tônica geométrica e a
trama pictural do painel. A composição é sentida e próxima de uma frase do pintor:
...Pegaram-me de
Propósito jogando-me fora, aos pedaços... (PORTINARI, 1964, p. 63)

Os traços anatômicos marcados, manifestando os sinais da crueldade sofrida, têm a
força do expressionismo dominante na série Retirantes. E como já foi comentado nesta série,
o expressionismo usado por Portinari não tem a intenção de contradizer o real, mas de chamar
a atenção para os aspectos mais valorizados e sentidos pelo artista. Não deixa de captar as leis
da natureza, mas quer torná-la dócil à sua ação: é um "realista" capaz de capturar a natureza
na rede do sentimento e não propriamente da visão - percebem-se oticamente os elementos
reproduzidos pelo pintor; porém, é também visível o uso, além do seu sentimento, da força de
um dos instintos essenciais do homem: o de desafiar e combater as coisas para medir a força
de seus poderes. Aqui, nos pedaços do mártir, o combate é feito através da veemência do traço
e da cor, indicando a que foi reduzido o homem que lutou pela liberdade, com efeito eficaz,
pois a reação provocada é de revolta contra a infame morte.
Além da necessidade de tocar o espectador quase sensorialmente com esses pés, mãos
contorcidas pela morte atroz, sem domínio de um corpo articulado, gotejando sangue,
lembrando, sem dúvida, o patético Cristo de Matthias Grünewald (1470-1528), não rechaça a
narrativa histórica (aliando-a à arbitrariedade da imaginação), colocando os restos de
Tiradentes na forma determinada pela sentença: sobre a carreta voltando a Minas com o
cadáver reduzido a postas. A cabeça com a barba feita... (SILVA, 1873, p. 397) até aqui ainda
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preso à documentação histórica... depois a imaginação do artista cria um verdadeiro palco
iluminado intensamente, onde estão depositados estes despojos bem próximos do espectador.
Portinari escapa à simples missão de ilustrar o episódio histórico, como se poderia verificar na
obra acadêmica de Almeida Júnior. Procura atingir outras vias de conhecimento, quando usa a
presença do povo que admira e homenageia, numa grande apologia, simbolizando não só a
importância da passagem, mas é principalmente o significado do sacrifício da personagem
para a liberdade do seu povo. Significado este que não perde a sua contemporaneidade porque
é grande constante do pintor realizar obras de atualidade e de participação. E nunca perder de
vista a orientação da arte para o público: "...Tudo que se produz irá de acordo com a intenção
que se tem. Por exemplo, se faço algo que se dirige ao público, tarde ou cedo irá ao povo. Se
ele agora não está capacitado, estará amanhã. Se faço uma coisa sem intenção, cairá no
vazio...". (PORTINARI, 1974, p. 129)
Contemplando esta cena da execução como um todo, verifica-se a imensa
profundidade dada por vários planos numa solução tradicional de cortes geométricos. Os tons
mais intensos e figuras aumentadas trazem os planos mais à frente, enquanto as cores menos
intensas e as figuras gradativamente diminuídas orientam os planos posteriores. As linhas
verticais ritmicamente desenvolvidas por troncos e pessoas acentuam a profundidade, e a
formação de horizontais pelo agrupamento geométrico das pessoas dá a extensão da cena. As
montanhas azuladas ao mesmo tempo sugerem a paisagem mineira e uma profundidade a
perder de vista.
Estes recursos plásticos se dissipam diante das sensações provocadas pelo tratamento
do tema, oscilante entre o real, enquanto o artista não fugiu de um acontecimento histórico e
de sua importância atual; e o irreal, enquanto o transmite por imaginosa trama pictural. Além
disso, outra reação provocada é de assombro por este palco da morte tão impactante quanto o
que Joaquim Pedro de Andrade provoca no seu filme Os Inconfidentes, ao aludir ao
esquartejamento do Tiradentes no mesmo nível de tratamento que o açougueiro dá às
machadadas no corpo do animal.
...partido em quatro pedaços,
- e para que Deus o aviste levantado em postos altos (MEIRELLES, 1965, p. 137-138).

Quarta Cena: os quartos em postes altos. Num corte vertical repentino, lembrando o
corte cinematográfico, Portinari coloca o espectador em Caminho Novo de Minas, no alto da
Serra da Mantiqueira, com uma cena macabra: os quartos de Tiradentes elevados em quatro
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postes altos. Desta forma, colocados nos sítios da Varginha, Cebolas e outras povoações, por
imposição da sentença da Alçada que condena o "abominável réu" a uma "morte para
sempre", "até que o tempo os consuma” 7.
A paisagem identifica Minas. Numa solução anteriormente usada, resolve essas e as
demais montanhas do mural à maneira dos pré-renascentistas; aproxima-se daquelas
qualidades próprias da massa do rochedo: espessura, peso e solidez; colocam em evidência as
arestas dos rochedos e com estas evidencia formas geométricas, e o resultado é parecido com
a paisagem do Enterro na Rede, 1944.
Visto de cima, à distância, no Caminho de Minas formado por montanhas, um grupo
de pessoas indica simbolicamente o sentimento das pessoas simples pelo herói - o propósito
deste grupo, tudo indica, não é só o de homenagear a personagem histórica, mas também de
estabelecer um confronto entre os graves incidentes pelos quais passou Tiradentes e a
presença do sofrimento não extinto, por razões ligadas à emancipação do povo, com o
testemunho presente dos retirantes - que formam uma pequena composição, em azul pálido,
como numa memória permanente do famoso quadro Retirantes de 1944. É um quadro dentro
de outro quadro, numa fusão de mensagens e de importantes etapas da pintura vencidas até
este mural.
O conjunto desta cena forma um verdadeiro tabuleiro de xadrez de cores quentes. No
primeiro plano, começam a brotar os postes altos com os quartos do herói. Das dobras dos
panos brancos, que quase chegam a camuflar com as formas angulosas das montanhas, saem
as duas metades do tronco e os braços e depois os membros inferiores, todos com feixes
musculares aparentes. Dois elementos na parte inferior do primeiro plano: uma planta com
folhas vermelhas abertas em flor e um tronco com abutres, distribuídos também ao pé do
último poste, colocam a cena num clima mais insólito e onírico. Apesar de a história
documentar a atrocidade infligida a Tiradentes, a representação do episódio dos seus quartos
suspensos, tão desarticulados como objetos num sonho, parece incrível! E estes dois
elementos - as negras aves e a flor - surgem dentro do conjunto da obra, desenvolvida em
oposições (o sacrifício do herói e a emancipação do povo, o próprio tratamento agradável da
composição com certos aspectos trágicos da mensagem), possivelmente como dois símbolos:
7

Portanto, condenam o réu Joaquim da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da
Capitania de Minas Gerais, a que, com baraço e pregação, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e
nela morra morte natural para sempre e que, depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica,
aonde em o lugar mais público dela, será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma, e seu corpo será
dividido em quatro quartos e pregado em postes, pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas,
aonde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os
consuma. (SODRÉ, 1968, p. 207)
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o da morte e o da vida, ligados à morte do herói, cujos pássaros agourentos destroem seu
corpo, mas não seus ideais.
A quinta cena é uma síntese: uma diagonal abre, em destaque, uma última visão da
cabeça de Tiradentes - o "posto alto", levantado por determinação da sentença, em "Vila Rica,
aonde, em lugar mais público", deveria permanecer para ser consumida com o tempo. Este
último lance recebe o sentimento de pessoas simples, desenvolvidas em grupo desde a altura
das montanhas até o "posto alto", completando-se com a presença maternal de mulheres que
choram e trazem suas crianças para se unirem às lamentações e às homenagens. Outra
diagonal estabelece um elo entre a cabeça da mulher de alpargatas, no primeiro plano, e a
cabeça do mártir no alto nicho - ambas na mesma inclinação. Esta descrição pictórica está
próxima também do texto de Cecília Meirelles:
em campos longos e vagos
tristes mulheres que ocultam
seus filhos desamparados... (MEIRELLES, 165, p. 137)

A cena final é encerrada seguindo uma coerência dada pela própria narrativa do
mural - que começa alegoricamente com mulheres acorrentadas indicando o jugo e a
escravidão da nação; com o sacrifício do herói, vem a esperança da libertação, indicada por
um grupo de mulheres poderosas levantando as correntes arrebentadas. São testemunhas e
consequências destes episódios.
A tragédia, a miséria e a tristeza, constantemente presentes na obra de Portinari, vêm,
neste mural, recapituladas, quer lembrando quadros já resolvidos, como as mulheres que
lamentam a morte, ou a família de retirantes, quer analisando um fato ligado aos anseios do
povo, como a luta pela emancipação.
Conclusão
O artista, como de costume, fez uma interpretação livre e simbólica dos fatos
históricos. E mais uma vez, nesta obra, o "realismo" de Portinari ultrapassa o mundo das
aparências da própria natureza e parece tender para o que se pode chamar a mais-do-quenatureza; isto é, o artista já não se contenta em figurar com mais fidelidade às coisas, em dar a
simulação de sua forma, de seu relevo, de sua textura, de sua matéria. Mas procura, com os
componentes deste mural, mais distanciados do mundo aparente pela geometrização, criar um
nível de realidade plástica por meio da realidade pictural. E procura dentro dessa solução
expressar valores histórico-sociais de sua Terra.
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Na série Retirantes, são salientes a textura das carnes 8, os aspectos materiais da
paisagem, como por exemplo, a aridez; ainda que estes aspectos venham exaltados pelo
expressionismo, é mantida a preocupação de captar um estado mais fenomênico. Já na obra
Tiradentes, apesar de obra encomendada, Portinari teve oportunidade de expressar seu
processo criativo, suas ideias e a coerência histórica. O artista evita um maior mimetismo das
aparências e, por metáforas, chama atenção para as dimensões históricas da mensagem.
Pode-se considerar a expressão histórica da arte em Portinari, partindo do ponto de que
haveria uma história não necessariamente discursiva e não submetida aos sabores da
conveniência do tempo, submersa muitas vezes num mundo de idealizações, que acaba
paradoxalmente transformando-se numa versão que completa a análise de uma realidade
(FRANCASTEL, 1973, p. 79-85). A ideia de Miguel Ângelo, na Sistina, onde Adão, por
assim dizer, "desprende-se" das mãos de Deus, identifica esse aspecto: o "nascimento" de um
homem mais "autêntico" e "individual", não conhecido pela Idade Média - neste sentido não
fez uma obra só religiosa como também histórica, porque comentou um homem que se inseria
nas transformações de seu tempo.
Outro exemplo pode ser verificado nos Sertões de Euclides da Cunha, nos sertões da
Bahia, que rodeiam a lagoa de Cocorobó e onde se encontram submersos Canudos e a figura
de seu herói. Sabe-se pouco de Antônio Conselheiro (1830-1897). Os fantasmas de Canudos
"só existem mesmo na memória envelhecida de alguns raríssimos sobreviventes da guerra". A
justiça por que clama Euclides da Cunha nas suas narrativas, não deixa de ser, à sua maneira,
um protesto contra crimes das nacionalidades que a sua obra intentou denunciar. E é aqui que
se podem identificar os artistas como a consciência histórica da humanidade, os contadores de
uma história que a História, muitas vezes, escamoteia.
Um paralelismo não muito casual mostra que o fenômeno não é só brasileiro. Tem-se
das guerras camponesas que assolaram a Alemanha no século XVI os nomes de alguns
poucos heróis: os possíveis santos acabaram esmagados na repressão geral que se seguiu à
vitória explicável dos senhores feudais. Os massacres têm o poder de, num certo sentido,
compensar os crimes: extinguem da história não apenas os possíveis mártires, mas também
seus heróis e seus cultores em potencial.
Para o caso da Alemanha, os especialistas têm explicações. A revolta camponesa uma espécie de revolução santa dos fracos e oprimidos contra a opressão geral dos senhores
8

Neste painel, Portinari usou como técnica a têmpera, na qual, segundo John Canaday: as texturas são
impossíveis de representar na têmpera exceto numa gama bem estreita; detalhes de carne pintados em têmpera,
não interessando a habilidade com que foram feitos, nunca lembram a qualidade da carne, permanecendo uma
substância mais dura. (CANADAY, 1958, p. 18-20).
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feudais - teria sido em tudo prematura. Na vitória dos príncipes teria prevalecido a lógica
inevitável da história e isso explicaria não apenas o massacre, mas também o esquecimento de
sua importância e de um herói como Muenzer (1490-1525), o líder mais consequente dos cem
mil camponeses massacrados ao longo dos vários anos em que durou o conflito (VEY, 1971,
p. 11-13). A "lógica" da história daria, enfim, a certos genocídios, a justificativa para o seu
esquecimento. Contudo, se a história esquece, a consciência humana parece não seguir o
mesmo caminho. Feitas hoje avaliações num setor a que os historiadores nem sempre dão a
devida atenção, como a arte, muitos exegetas encontram não só vestígios deste outro lado da
história, mas alguns motores da produção artística. Como é possível verificar, a preocupação
de Grünewald em retratar o cadáver de Cristo, com pormenores que mostram seu corpo
cravejado de ferimentos, pode não ser fiel à versão do evangelista; porém sugere claramente
que o artista teve excelentes modelos nas vítimas da justiça cruel da época, (toda ela fundada
sobre o famoso código conhecido como Carolina, instituído por Carlos Magno e que subsistiu
até o século XVIII). Grünewald foi partidário dos reformistas radicais, enquanto seu
contemporâneo Dürer mantinha certa distância dos dramas em que se envolvia a Alemanha
(HUYGHE, 1960, p. 50). A pintura de Grünewald não desmente a sua posição política: é
cruel, crítica e em muitos casos bem clara em suas alusões à situação do tempo onde os
carrascos de Cristo não deixam a ninguém a ilusão de sua existência concreta no século XVI.
A história pode escamotear ou não relatar esta outra face da medalha. E tal omissão é
por vezes um mero dado ideológico, o fato na verdade importa muito, mas não é o principal,
porque resta esta outra dimensão da notícia, encontrada na consciência humana que é relatada
pela arte. "As memórias envelhecidas de alguns raríssimos sobreviventes sem eira nem beira"
das lutas de Antônio Conselheiro, um herói sem história como Muenzer, que pagou com a
cabeça uma fidelidade à justiça com a qual Lutero não compartilhou até suas últimas
consequências, apesar de ter sido o primeiro a reivindicá-la, podem sobreviver nesta dimensão
poética, além da história como ciência.
No caso de uma personagem como Tiradentes, a documentação histórica chega a ser
"farta". Todavia, o elo que se pode traçar aqui é com a amplitude de sua interpretação
segundo a arte - o que não é tão farto assim. Visa, portanto, à sensibilidade e à imaginação
propulsoras de criatividade artística e que escapam muitas vezes à conceituação do
historiador.
Para tanto, enfatiza tanto a presença do homem contemporâneo a Tiradentes, vivendo,
por exemplo, o jugo da escravidão, como a presença dos retirantes, um problema agudo e
contemporâneo ao pintor, lançado sob a luta de igual bandeira. Insiste na lembrança do povo,
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sempre o "presente" às grandes dificuldades e sacrifícios, através dos detalhes das
aglomerações, das procissões de protestos, dos lamentos das mulheres. Numa interpretação
pessoal e sem restrições, retrata o líder de seu partido na figura de Tiradentes, na obra
encomendada para o Colégio de Cataguases, Minas Gerais.
Nesta visão particular, Portinari toma consciência de uma arte testemunha e histórica,
à medida que se reconhece como protagonista de sua existência e consequentemente de seu
tempo. Ou à medida que na sua arte coloca elementos relativos ao seu espaço, momento e
universo, como uma resposta aos seus problemas e negações; como é possível verificar nos
retirantes ou neste mural, onde as personagens se identificam, tornando-se mais reais, mesmo
porque parte de seus "modelos" foram retirados do cotidiano do artista, enquanto comentam
uma resposta dramática do homem à perda de valores tais como dignidade e liberdade.
Assim como a literatura, esta produção artística de Portinari coloca muito mais à
mostra aspectos da miséria e do abandono dos retirantes, que escapam às cifras e aos relatos
documentalísticos deste êxodo. Assim também são mais evidenciadas as implicações da luta
do Tiradentes pelo seu povo, incluindo o sentimento e a memória mantidos pelos homens
simples, incluindo ainda o impacto que o corpo de um homem torturado pode provocar,
despertando anseios de luta, aspectos esses que um relatório histórico omite.
Por esses motivos a contribuição de Portinari à expressão histórica pode se unir à
contribuição desta consciência humana poética, transmitindo outros vestígios dos fatos, que
não se encontram na narrativa histórica. Ou, neste aspecto, sua contribuição une-se a uma
constatação inegável: com todo o instrumento para a avaliação de certas realidades, a ciência
não consegue o suficiente. 9 Certos aspectos da realidade são na verdade mais acessíveis à
sensibilidade dos artistas do que à conceitualização sob a roupagem da história. Como em
outras oportunidades e encomendas, Portinari enfatiza sua visão de mundo.
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Historiografia da arte: acervo Mario Zanini
Lauci Bortoluci Quintana 1
Resumo
Apresenta reflexão a respeito do acervo da Biblioteca de Mario Zanini e a relação com sua
obra pictórica. Identifica três livros como exemplificação da temática paisagística do artista e
traz uma visualidade conectando pintura e biblioteca.
Palavras-chave: Mario Zanini. Pintor paisagista. Biblioteca de arte.
Introdução: Reflexão sobre o acervo
A proposição deste texto é uma reflexão sobre a Biblioteca de Mario Zanini, doada em
1971 pela Família Zanini, juntamente com as obras de arte ao MAC USP. Propomo-nos a
encontrar alguns pontos de intersecção entre a expressão plástica do artista e sua biblioteca,
que será exemplificada em 3 títulos.
Mario Zanini está inserido artisticamente na sociedade paulista, trabalhando
conjuntamente com outros artistas nas décadas de 1930-1950. Sua atuação deu-se não
somente por seu legado plástico, mas também pela própria existência de sua biblioteca e pela
possibilidade de que o desvelar de seu conteúdo possa abrir novas fronteiras de entendimento
da arte paulista e de seus grupos artísticos.
A linguagem artística de Mario Zanini no gênero paisagem, analisada a partir de três
livros de sua Biblioteca, será nosso ponto de reflexão. Entendemos que esses livros podem
trazer à tona uma visualidade do artista, nos estimulando à reflexão de alguns princípios de
seu universo plástico. Neste sentido, chamamos a atenção para os seguintes livros da
Biblioteca de Mario Zanini: Cézanne (JOURDAIN, 1948), Van Gogh (MATHEY, 1956) e
Tratado del paisaje (LHOTE, 1943).
Os critérios adotados para a escolha desses três livros foram pautados da seguinte
forma: André Lhote traz questões quanto à compreensão dos fundamentos da paisagem
moderna, Francis Jourdain nos apresenta a obra de Paul Cézanne, mostrando uma
aproximação efetiva em relação às cores cézannianas e o sentido da apreensão visual do
campo da paisagem, e François Mathey redige uma biografia de Vincent Van Gogh, escolhida
para a pesquisa após a verificação do trabalho desenvolvido por Zanini com as temáticas
fluviais, contagiadas pela fatura da pincelada do artista holandês. O processo de análise desses

1

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte (PGEHA USP) e Chefe
Técnica do Serviço de Biblioteca MAC USP.

77

livros nos levou à síntese de alguns fundamentos da expressão das pinturas paisagísticas, que
serão vistos no recorte de obras de Zanini.
A questão central reside na biblioteca como formadora de um panorama cultural, que
se espelha nas pinturas de gênero da paisagem. Entendemos que o processo de formação de
uma biblioteca é um instrumento de conhecimento de mundo, que organiza conceitos e
poéticas no processo de construção da linguagem artística. Assim, podemos supor que esse
conjunto de livros é um indicativo, tanto da cultura estética e poética do pintor, como da
formação de seu contexto humanístico do pensamento em arte e da formação de sua
linguagem artística.
A Biblioteca e as temáticas de Mario Zanini
A Biblioteca de Mario Zanini, composta por 226 livros 2, foi doada ao MAC USP pela
Família Zanini, em 1971, assim como 108 obras de arte, que hoje fazem parte do acervo do
Museu. A Biblioteca contempla autores relacionados à história da arte, como Henri Focillon,
Raymond Cogniat e Pierre du Colombier, além de títulos que referenciam as artes egípcia,
grega e japonesa, o Renascimento e a arte moderna. Mario Zanini assinava a maior parte dos
livros com seu nome e com a data de aquisição, anotando as passagens que considerava
importante. Tomemos o exemplo do livro A arte do pintor, de Camille Bellanger: Mario
Zanini assinou seu exemplar e a ele se dedicou, trabalhando nas questões de técnicas de
desenho.
Mario Zanini faz de sua pintura o resultado de um processo mental, dentro de uma
dimensão intelectual reflexiva e instrumental, uma vez que a Biblioteca do artista é uma
construção acurada de seus interesses, experimentos e vivências, assemelhando-se a um
organismo vivo que o acompanha em seu percurso artístico, retratando seus ideais de arte e
seu papel como artista. Podemos entender que o interesse pelo Renascimento é reafirmado ao
elencarmos dois livros sobre El Greco, ambos editados em Londres. A leitura dos
renascentistas foi uma atividade que acompanhou Mario Zanini por muitos anos, fato que
percebemos na análise das datas de edição dos livros. Títulos a respeito das artes grega e
italiana, de 1923 e 1936, bem como um livro dedicado a Rubens, de 1949, foram adquiridos
durante sua viagem à Itália, em companhia de Paulo Rossi Osir, em 1950. Da época, há a
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A lista de livros pode ser consultada no Anexo A da tese: QUINTANA, Lauci Bortoluci. Mario Zanini, o
pintor que lê: arte e biblioteca. 2018. 104 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
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aquisição de um livro que referencia Sandro Botticelli, contendo ensaio biográfico dos
mestres renascentistas.
Os livros sobre Pablo Picasso, datados de 1956, também coincidem com suas pinturas
cubistas e geometrizadas. Exemplares sobre técnicas de desenho, verniz, gravuras e
fabricação de telas datam da década de 1920, anos em que Mario Zanini dedicou-se à pintura
em óleo, aparecendo no acervo da Biblioteca em períodos que se estendem até o início dos
anos 1940.
Há livros sobre ornamentos, editados em Florença, que datam de 1928, assim como
títulos da década de 1940 até 1950, relacionados às biografias de pintores e ao
abstracionismo, editados na França e Holanda. Há na coleção um livro sobre anatomia
pictórica, que data de 1923. Notamos que durante a década de 1920 até o início dos anos
1930, Mario Zanini dedicou-se a livros fundamentais sobre pintura, ou seja, exemplares que
lhe serviriam como alicerces de sua cultura e produção. Somente mais tarde, na década de
1960, o artista se dedicaria a leituras de biografias de pintores, fato comprovado pela
aquisição de oito livros editados em Bruxelas, pela Elsevier. Esses títulos, de autoria do
crítico de arte belga François Maret, são relacionados a pintores abstracionistas e realistas.
Mario Zanini foi um leitor que demonstrava interesse sobre técnica pictórica,
evidenciando sua busca e pesquisa sobre os fundamentos da pintura. Sua pesquisa data de
anos antes, em 1944, com a aquisição da Antologia da pintura na França de 1906 aos nossos
dias, livro editado em 1927 e escrito por Maurice Raynal, evidenciando seu interesse por uma
obra teórica, produzida quase vinte anos antes de sua aquisição. O livro sobre Amedeo
Modigliani, datado de 1926, pode ter sido comprado posteriormente, junto a outras biografias
da década de 1940. Nesta época o artista adquiriu e leu A arte do extremo oriente, livro
editado em Paris.
A contribuição do círculo de amizades também ocorre no processo de formação de
bibliotecas. Em 1944, Paulo Rossi Osir presenteou Zanini com o livro Filosofia da arte, de
Hippolyte Taine. Eram os anos do trabalho de Zanini na Osirarte, quando Rossi Osir tinha por
hábito levar os amigos à biblioteca de sua residência, para sessões de leituras.
Uma nova estética foi inaugurada a partir dos movimentos das décadas iniciais do
século XX e, com essa nova estética, um novo olhar sobre a paisagem. A partir da década de
1920, o velho passou a conviver com o novo. As antigas construções da arquitetura do centro
de São Paulo foram abraçadas por novos arranha-céus, muitos deles em art nouveau, estilo
que utilizava materiais da indústria moderna, como ferro e cimento. A transição pela qual
passa São Paulo, entre 1893 e 1924, é marcada por uma ressignificação dos valores culturais.
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Os padrões urbanísticos definem-se pelo moderno, que naquele momento tinha as feições de
uma cidade industrializada. A paisagem parecia ser desenhada com régua e compasso, e a
impessoalidade estava simbolicamente registrada nas figuras sem feições no rosto. As obras
artísticas confirmam essa percepção da cidade, com a natureza sobrepondo o humano na
paisagem urbana. A produção agrícola afastou-se progressivamente do centro e nele se
desenvolveram as atividades de comércio, serviços e o setor financeiro. O crescimento da
indústria, em taxas significativas, também influiu na verticalização.
Mario Zanini foi um pintor que manteve sua personalidade própria, mesmo tendo
participado de muitos grupos e associações artísticas durante sua vida. Walter Zanini
assinalou que em sua evolução nota-se o papel de lições impressionistas e expressionistas
apreendidas, respectivamente, de Paul Cézanne e de Vincent Van Gogh. Suas paisagens
revelam traços do pós-impressionismo, identificados nos aspectos rurais e bucólicos
(ZANINI, 1995, p. 9-10).
A paisagem de Zanini apresenta as marcas de um momento passado, mas que
continuam revelando e desvelando as paisagens de São Paulo, e que podem contribuir na
construção de um novo olhar e percepção sobre a cidade, na qual seus habitantes possam
melhor se reconhecer, numa cidade com feições e cujos reflexos dos gestos não se percam no
tempo e no espaço.
Os três livros: Cézanne, Van Gogh e Lhote
Cézanne
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Figura 1: Folha de rosto do livro: JOURDAIN, Francis. Cézanne. Paris: Braun, 1948.

O livro Cézanne (fig. 1), editado em 1948, de autoria de Francis Jourdain, traz dez
pranchas ilustrativas, sendo sete paisagens, um retrato e duas naturezas-mortas. Jourdain
havia conhecido Cézanne por ocasião de uma visita ao pintor em 1904, episódio que Jourdain
relatou em 1946, na revista Arts de France, no artigo A proposito de un pittore difficile:
Cézanne.
Neste livro, Jourdain faz um retrospecto dos escritos sobre Cézanne, exercendo sua
crítica e contrapondo seu próprio julgamento acerca do artista. Jourdain menciona uma análise
errônea sobre Cézanne, corrente por muito tempo, como sendo um pintor de obras pesadas e
desprovidas de forma. O autor afirma que essa crítica demonstra a facilidade com que a obra
de Cézanne é julgada por artistas, e questiona se sua lição foi compreendida por pintores
influenciados pelo artista francês (JOURDAIN, 1948, p.1).
Segundo Walter Zanini (1976, p. 17), na década que se finda nos anos 1950, Mario
Zanini soube liberar os componentes formais, reorganizar o espaço e criar contextos de uma
estrutura disciplinada, sem perder a espontaneidade, dentro de uma concepção que tira
proveito de todos os ensinamentos de Cézanne. Todavia, esse contexto traz algumas variantes,
em que o movimento é sempre o dado dominante, próprio de seu temperamento
expressionista.
A representação figurativa era para Mario Zanini fator vital do ponto de vista do
conteúdo. Porém, as palavras de Cézanne “interpretar a natureza em termos do cilindro, da
esfera e do cone, colocar tudo em perspectiva, de modo que cada lado do objeto retroceda em
direção a um plano central” (BERNARD, 2009, p. 23) eram a solução de geometria que
permitiu Zanini, ao mesmo tempo em que acompanhava as mais novas tendências da pintura,
não sacrificar a objetividade temática.
Lhote
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Figura 2: Folha de rosto do livro: LHOTE, André. Tratado del paisaje. Buenos Aires: Poseidon,
1943.

O livro Traité du paysage, de André Lhote, foi editado originalmente em 1939, pela
editora francesa Floury. A versão pertencente à Biblioteca de Mario Zanini foi lançada em
Buenos Aires, quatro anos depois, com o título de Tratado del paisaje (fig. 2), traduzida do
francês para o espanhol pelo pintor e crítico de arte argentino Julio Eduardo Payró. No livro, o
ponto de partida para ilustrar a paisagem como uma reconstrução da realidade é o desenho. A
ausência das cores faz com que a imagem se afaste de uma “realidade impessoal”, alcançando
uma “realidade superior”. Segundo Lhote (1943, p. 55), “toda expressão artística implica
numa escolha primordial e tirânica de um elemento a despeito de outros, tratando, antes de
qualquer coisa, da organização de um sistema de preferências”.
O tratado discute em seus capítulos temas como a importância histórica da paisagem,
das cores, da composição da tela, da luz, do desenho, da revolução impressionista e da técnica
pictórica.
A preocupação com a estrutura compositiva está sempre presente na obra de Zanini. A
composição equilibrada é uma constante em seus trabalhos. O artista continua em busca de
uma linguagem pessoal, na qual o recurso da geometria não reverta numa forma concretista
ou cubista, mas que permita equilibrar a forma, a cor e a expressividade da paisagem
apreendida.
A problemática de Zanini é o início de um questionamento sobre os pontos
fundamentais de seu trabalho: ser ou deixar de ser fiel à natureza. Pintar do real, na época da
formação do Grupo Santa Helena, trinta anos antes, era um ato revolucionário. Nesse ponto, o
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artista chegava a uma questão sobre o valor e a existência do motivo figurativo. Sua biblioteca
particular responde tal questionamento, com André Lhote citando o respeito que o artista deve
ter com as leis da natureza, mas sem subordinar-se a ela, evitando sempre a imitação.
Em resumo, a matriz de Lhote, conceito formal para elaboração de um tratado, deve
ser entendida pela importância do desenho na estrutura da obra. Seu método privilegia as
preferências pelas formas simétricas, equilíbrio em todos os componentes da composição
formas, correlação, cores, nitidez e técnica. A primazia das formas geométricas e sua máxima
de exagerar e suprimir seriam os componentes para a criação de uma tela perfeitamente
simétrica.
Mario Zanini acompanhava os novos rumos da arte dos anos 1950, em termos práticos
e teóricos. Do livro de Lhote, lembremos a parte destacada de um desenho geométrico
esquematizado, que demonstra que o artista estava em consonância com seu momento
histórico de atuação, sem praticar sacrifícios em sua própria maneira de ver e sentir seu
mundo figurativo. Assim, mesmo em contato com teoremas abstratos, geométricos e cubistas,
Zanini buscou retratar a emoção que o conectava a seu tema, trazendo aos seus observadores a
capacidade de evidenciar a paisagem que gerou sua produção.
Van Gogh

Figura 3: Capa do livro: MATHEY, François. Van Gogh. Paris: Hazan, 1956. Reprodução da obra:
Vincent VAN GOGH. L’Eglise d’Auvers. 1890. Óleo sobre tela. Musée du Louvre.
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O livro sobre Vincent Van Gogh (fig. 3), de autoria de François Mathey, faz parte da
Petite Encyclopédie de l’Art, de 1956, coleção editada pela Editora Hazan. O autor foi curador
de exposições de arte e escreveu outros livros sobre o Impressionismo.
O texto que introduz o livro trata da viagem de Van Gogh, em maio de 1890, para
Auvers-sur-Oise, onde foi tratado pelo Dr. Paul Gachet. Descreve os estados de depressão,
tristeza, solidão e recaídas que acometeram o artista, até seu último dia de vida em 29 de
julho. As pranchas ilustrativas são de telas realizadas no intervalo destes três meses citados. O
livro apresenta onze paisagens, do total de quinze ilustrações.
Mesmo não sendo marcadamente notada, podemos afirmar alguns traços de influência
de Van Gogh na obra de Zanini. O jogo das linhas simétricas da obra Canindé (fig. 4), do
acervo MAC USP dissimula uma organização basicamente simétrica na superfície, mantendo
o equilíbrio da composição. A obra de Van Gogh sugere o efeito dinâmico do movimento que
as águas produzem, o efeito simultâneo compassado e tranquilo da base inferior horizontal,
que mostra água e paisagem verde, e as tonalidades azuladas ao fundo, levando-nos a pensar
na obra citada de Zanini, com suas águas coloridas no limite inferior que suporta a
composição.

Figura 4: Mario ZANINI. Canindé. 1940. Óleo sobre tela. Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo (Doação MAMSP).

Para Zanini, cada pincelada comportaria uma tentativa de atualização da realidade
pelas vias da expressão. Embora distante de Van Gogh, na profusão das cores trabalhadas e na
concepção do uso das paletas, é possível compreender como o modo de aplicar a pincelada
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remete ao holandês, podendo notar também uma preocupação do artista com a inserção de
pontos de luz nas extremidades, conferindo assim um contorno preciso do espaço submetido
não mais ao desenho, mas à orgânica matéria de cada pincelada.
Zanini obtém uma sintetização de planos que marca o essencial, com a paisagem
transmitindo sua mensagem, de forma expressiva, com seus elementos essenciais. Das
paisagens de Zanini, é possível enxergar o Stimmung, o clima da atmosfera, que liga o artista
ao seu motivo, o elemento aglutinador. Observamos uma tendência de Zanini ao estudo do
natural, o que determinou um distanciamento do artista em imbuir-se de uma experiência
calcada em construtividade estrutural, como foi o caso de Volpi.
Conexões pintura-biblioteca: criando uma visualidade
O processo do fazer e da produção artística de Mario Zanini não somente se manifesta
em seu aspecto estético, ou seja, não apenas traz em seu arcabouço as questões de forma e de
estrutura. O processo se realiza na medida em que se configura como um ato cultural e,
portanto, revolucionário. Seus resultados são novos modos e formas de intuir e apreender o
real. O fazer artístico, em sua realização, compreende uma tensão entre um ato estético e
político, que resulta em uma nova experiência de construção de linguagem.
Para nosso entendimento acerca de Mario Zanini, o fazer artístico está intrinsicamente
relacionado com a percepção, a reflexão e a sensibilidade. Em contraponto, o objeto artístico
será compreendido como produção cultural, ou seja, como um documento com historicidade e
diversidade.
Entendemos que o fazer artístico de Zanini permite a reflexão sobre o princípio
norteador do processo de construção da Biblioteca.
A pintura é um traço da nossa relação histórica com o mundo, e este, por sua vez, é
algo a ser construído. De um modo sintético, uma obra de arte qualquer não é uma
representação ou uma transposição, figurativa ou simbólica, de uma realidade. A obra e o
artista não são exteriores ao mundo sensível e ao mundo social em que atuam. A arte
manifesta um tipo de ação humana, pois o processo da percepção organiza-se socialmente de
modo particular em cada momento histórico. Da mesma forma que a arte, a biblioteca é uma
construção historicamente situada.
A trajetória de Mario Zanini pode ser definida em relação ao desenvolvimento de suas
potencialidades criativas gradualmente conquistadas, através de um esforço artístico e
intelectual. O artista sempre atribuiu importância ao embasamento teórico de sua obra e ao
trabalho constante, na conquista de uma linguagem figurativa pessoal. Zanini foi o exemplo
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de artista que, enraizado numa tradição artesanal, acompanhou os caminhos da arte na direção
do predomínio do formal e intelectual sobre sua tradição, mas que abandonou essa pesquisa,
optando pelo isolamento. Seu recolhimento em seus últimos anos de vida é o resultado deste
gesto consciente de retorno, irreversível, à sua origem figurativa.
Os anos entre 1930 e 1940 nos permitem refletir sobre alguns aspectos artísticos de
Mario Zanini, relacionados a pontos característicos da obra de Cézanne, como a construção
artística da paisagem como objeto de estudo, aspecto que se reflete tanto na correlação das
formas como na percepção da totalidade. Pensamos na percepção da totalidade presente em
cada parte da tela, como a identificação da Stimmung da paisagem. Nesse sentido, a obra
Canindé (fig. 4) acompanha a mesma reflexão, situando a mesma estrutura compositiva, na
qual aspectos da forma se relacionam de modo equilibrado, porém mais expressivos,
acentuando assim uma movimentação de pinceladas colorísticas e luminosas. São as novas
estruturas de apreensão da paisagem que Zanini irá mostrar, em sua proposição de um novo
olhar para o objeto.
A fase de amadurecimento da pintura de Zanini está situada no final da década de
1940, evidenciando o surgimento do índice iconográfico essencial do artista: as vistas do Rio
Tietê, da qual Canindé constitui a primeira referência estética.
Sobre Canindé, Walter Zanini afirma:
Depois, com um pincel mais acelerado, ele refletira nessas águas pequenas casas no
descanso de um domingo. Mais insistentemente, entretanto, essas orlas serão
ocupadas por lavadeiras, um de seus temas por excelência. São essas algumas
amostras de um repertorio ecológico identificado por um estilo que pela primeira
vez consubstancia a poética visual ao mesmo tempo panteísta e proletária de Zanini.
Nota-se nessas composições, em que os referentes procuram se ordenar sob o rigor
da depuração, uma confluência de instabilidade atmosférica dos impressionistas e de
elementos de emotividade expressionistas que impregnam o registro da cor.
(ZANINI, W., 1976, p. 16)

De meados da década de 1930 até o final dos anos 1940, Mario Zanini adensa suas
interrogações. As primeiras obras focalizadas mostram um estilo mais intuitivo na construção
da paisagem, com a preocupação moderna da construção da profundidade, com as superfícies
diagonalizadas. Entretanto, não havia ainda uma luminosidade que caracterizasse sua
linguagem. Isso se modifica radicalmente com a compreensão dos preceitos cézannianos de
interpretação estética da paisagem. Um organismo de cores, onde tudo está a um só tempo,
aliado à intencionalidade situada como Stimmung, são apreensões que demonstrarão o
adensamento do projeto estético de Zanini, ilustrado pela crítica de Alice Brill e Walter
Zanini.
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A atualidade da pintura de Mario Zanini é fato concreto com o passar do tempo, desde
seus primeiros anos no Palacete Santa Helena até a atualidade, como vimos em exposições
realizadas nesse século. Se por um lado a valorização desses artistas como grupo se
fortaleceu, por outro a valorização individual alavancou novos pontos de interrogação sobre
cada um dos componentes do Grupo Santa Helena. É preciso salientar que os julgamentos
foram feitos a posteriori, pois, como pudemos notar, Zanini foi o construtor de seu próprio
destino plástico, de sua própria trajetória, com seu retorno sendo efetivado da maneira como
ele julgava ser a melhor, para sua arte.
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Schenberg na VIII Bienal: em busca da liberdade 1
Ana Paula Cattai Pismel 2
Resumo
O presente artigo visa elucidar as circunstâncias que permitiram que Mario Schenberg, crítico
de arte e físico teórico, participasse dos trabalhos do júri de seleção da VIII bienal de São
Paulo, em 1965. Nesse momento, complicações decorrentes da recente instauração do regime
militar afetavam não apenas suas atividades acadêmicas na Universidade de São Paulo, mas
também no meio cultural. Para tanto, recorreu-se à documentação que integra o prontuário de
Schenberg no DOPS, bem como à imprensa da época.
Palavras-chave: Mario Schenberg, Bienal Internacional de São Paulo, crítica de arte, décadas
de 1960 e 1970; VIII bienal.
Introdução
“Homem dos sete instrumentos”, nas palavras de Scarlet Marton (2004, p. 155), Mario
Schenberg (Recife, PE, 1914 – São Paulo, SP, 1990) está entre os mais renomados cientistas
que o país já teve, além de ter se dedicado à atividade política e à crítica de arte. O interesse
pela arte, pela cultura e pelo ser humano fez de Schenberg uma personalidade muito querida e
respeitada por artistas, intelectuais e críticos, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1980,
período no qual se dedicou à crítica e a descobrir e incentivar novos artistas.
É sobre o Schenberg crítico, voltado à cultura e às artes, que este artigo versará. Cabe
dizer que, nas bienais da década de 1960, período de grandes impasses e de crise da Bienal, o
crítico esteve presente em todas as suas edições, salvo a de 1963, período em que dirigiu o
Departamento de Física da então chamada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP,
o que diminuiu sua disponibilidade de tempo para a crítica de arte (AJZENBERG, 1996).
Colocando de modo mais preciso, esta investigação se dá no plano da atuação de Mario
Schenberg nas bienais de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970 3.
Para Mario Schenberg, cuja esfera de atuação orbitava entre sua atividade acadêmica
como docente na então FFCL-USP, a militância política e a crítica de arte, o ano de 1965 foi

1

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Este artigo é parte do segundo capítulo da tese de doutorado
desta autora (PISMEL, Ana Paula Cattai. Schenberg e as bienais. [Tese de doutorado] São Paulo: Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, 2018).
2
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3
Schenberg tomou parte na organização da Sala Especial do pintor Alfredo Volpi na VI Bienal (1961) e atuou
no júri de seleção da representação brasileira na VIII, IX e X Bienais (1965, 1967 e 1969). Além disso,
participou de Mesas Redondas promovidas pela Associação Internacional de Críticos de Arte junto às edições de
1969 e 1971 (X e XI Bienais).
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bastante intenso e repleto de acontecimentos marcantes. Comunista 4, Mario Schenberg teve
que lidar com a perseguição. As complicações decorrentes da deflagração do Golpe Militar de
1964 prejudicaram também o exercício de suas atividades enquanto pesquisador e docente na
Universidade de São Paulo. Diante disso, pergunta-se: como foi possível a Mario Schenberg
participar das diversas reuniões do júri tendo a possibilidade de ser preso? Além disso, teria a
Bienal se arriscado a manter um membro do Júri de Seleção foragido? Para tanto, recorreu-se
à análise da documentação que integra o prontuário de Schenberg no DOPS, bem como à
imprensa da época, com a finalidade de encontrar respostas.
VIII Bienal (1965)
A VIII Bienal de Arte de São Paulo, formalmente desvinculada do Museu de Arte
Moderna, esteve aberta entre 4 e 28 de novembro de 1965. A mostra foi organizada pelas
assessorias de artes plásticas (Geraldo Ferraz, Sérgio Milliet e Walter Zanini), teatro (Aldo
Calvo e Sábato Magaldi), arquitetura (Oswaldo Corrêa Gonçalves) e artes gráficas (Jannar
Murtinho Ribeiro). Em seus quase três meses de duração, foram apresentados ao público 653
artistas de 54 países, totalizando 4.054 obras (FUNDAÇÃO BIENAL, 2013).
Nessa edição já era perceptível que mudanças profundas ocorreriam na arte, o que se
confirmaria na IX Bienal. A Pop Art já despontava como tendência emergente, assim como a
Arte Povera e a quebra dos suportes tradicionais. Para Leonor Amarante, a mostra estava bem
distribuída, abrigando as novas figurações, concretismo, surrealismo e arte fantástica
(AMARANTE, 1989). A sala especial internacional “Do Surrealismo à Arte Fantástica”, de
caráter histórico, foi o destaque da VIII Bienal, e teve um catálogo à parte, rico em imagens
das obras exibidas, em que figuraram artistas como Marcel Duchamp, Max Ernest, Jean Arp,
Marcel Chagal, Joan Miró, Man Ray, Paul Klee, Magritte, Francis Picábia e Frida Kahlo.
A mostra abria as portas ao grande público um ano e meio depois do golpe militar de
1964. Apesar de a censura ter sido mais intensa a partir de 1968, em decorrência do Ato
Institucional nº 5 (SCHWARZ , 1978), a repressão já começava a fazer parte do horizonte
cultural e político do país. Repercutindo imediatamente na estrutura de poder da Universidade
de São Paulo, foi no ambiente acadêmico que a perseguição política atingiu Mario Schenberg.
Cabe assinalar que, no momento em que foi instaurado o Regime Militar, as
universidades se tornaram um alvo estratégico, atraindo a atenção dos militares pois, em sua
4

Na década de 1960, Mario Schenberg foi membro titular do Comitê Central do Partido Comunista. Cf. Dina
Kinoshita. A Política para Mario Schenberg, s.p. (texto digitado – Arquivo do Centro Mario Schenberg de
Documentação da Pesquisa em Artes – ECA/USP).

89

visão, “as universidades haviam se tornado ninhos de proselitismo das propostas
revolucionárias e de recrutamento de quadros para as esquerdas” (MOTTA, 2014, p. 23).
Dado o caráter anticomunista do Golpe de 1964, não é difícil perceber que, para ele, o “perigo
de que o Brasil deveria ser salvo”, a “ameaça comunista”, residiria nas universidades
(MOTTA, 2014).
A configuração dos ambientes acadêmicos, pode indicar o motivo pelo qual houve
tamanha perseguição: “[n]o início dos anos de 1960, a UNE (União Nacional dos Estudantes)
era uma instituição influente no debate político, sobretudo no período do governo Goulart
[...]” (p. 24). Além disso, os estudantes universitários eram, nesse contexto, um grupo muito
receptivo às ideias das diversas esquerdas. Quanto aos docentes das grandes universidades,
apesar de, em sua grande maioria, serem pouco receptivos a tais ideias, havia entre eles os que
se posicionavam à esquerda, alguns até com militância no PCB, ativa ou pregressa. Já entre os
docentes mais jovens, entre os vinte e trinta anos, prevalecia a afinidade com “os ideais do
movimento estudantil, do qual, aliás, eram egressos” (MOTTA, 2014, p. 25).
Nesse contexto, o eminente físico foi preso durante a primeira operação militar
efetuada após o golpe, denominada “Operação Limpeza”, cujo intuito “era ‘limpar’ o País da
ameaça comunista, recolhendo todos aqueles que representassem uma ameaça à Segurança
Nacional” (CLEMENTE, 2005). Schenberg foi preso em 2 de abril de 1964, ou seja, um dia
depois da consumação da tomada de poder pelos militares, que teve lugar em 1º de abril do
mesmo ano. Na ocasião em que se deu sua prisão, sua casa foi invadida e sua biblioteca,
depredada. A documentação contida em seu prontuário no famigerado DOPS (Departamento
de Ordem Política e Social) atesta apenas que o crítico teria sido “detido como medida de
prevenção” 5.
Logo depois, em 4 de abril, foi enviado à Justiça Militar o inquérito que buscaria dar
suporte à sua prisão preventiva, com base em sua atividade no extinto PCB. Nesse ínterim,
contudo, teve lugar outro inquérito, que ficou conhecido como o caso das Cadernetas de
Prestes, no qual figuraram, além do nome de Mario Schenberg, cerca de 70 outros que
constavam nas cadernetas de Luís Carlos Prestes, apreendidas na residência deste na cidade
de São Paulo poucos dias depois, em 9 de abril. Nesse inquérito, o argumento incriminador
era de que o crítico havia cometido um “crime em tese”, apenas pelo fato de seu nome constar
nas cadernetas. Mesmo diante disso, Schenberg foi posto em liberdade cerca de 50 dias
depois.
5

Prontuário de Mario Schenberg, nº 89.583. Arquivo Geral do Departamento de Ordem Política e Social –
DOPS. Arquivo do Estado de São Paulo.
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Durante a década de 1960, Schenberg encontrou entre os artistas o apoio que
possibilitou sua atuação, mesmo sob os mandatos de prisão e a perseguição política de que foi
alvo. Apesar de ter vivido entre a prisão e a ilegalidade em alguns momentos, o crítico se
recusou ao exílio no exterior por não poder tirar passaporte (SCHENBERG, 2010) e por causa
de seu senso de cidadania (GOLDFARB, 1997). No período em que esteve foragido, contou
com a acolhida de diversos artistas que o esconderam da polícia, como mostraram vários
depoimentos. Entre eles, o de Lourdes Cedran (1984):
Conheci o Mário na década de 60, num período de muita agitação política pós-64.
[...] Houve muitas prisões. Na época em que lançaram o Manifesto dos 4 (Mário
Schenberg, Leite Lopes, Cruz Costa e Florestan Fernandes) foi anunciada a prisão
de Mário. Neste dia ele havia combinado de me encontrar num curso de arte que eu
fazia numa escola na Rua Augusta. Ele chegou com o Mário Gruber, que estava com
o pé quebrado. Apesar de estar com prisão decretada, ele entrou calmamente, e disse
que fôssemos jantar juntos. Em verdade, fomos levá-lo para um esconderijo – a
própria casa do Gruber. [...] Fui informada depois que o Mário já não se encontrava
na casa do Gruber, mas sim na casa de outros amigos.

Um dos amigos em cuja casa Schenberg ficou hospedado foi José Eugênio Soares,
mais conhecido como Jô Soares. Em 2017, foi publicada sua autobiografia, intitulada O Livro
de Jô: uma autobiografia desautorizada, em que registrou suas impressões do período em que
conviveu diariamente com o crítico. A pedido do ator Juca de Oliveira, que também fazia
parte do Partido Comunista Brasileiro (então na ilegalidade), Jô Soares, ligado ao meio teatral
e televisivo da época, aceitou escondê-lo, e comentou sobre ele mesmo e sua primeira esposa,
a atriz Theresa Austregésilo: “nós não tínhamos militância política, mas aceitamos acolher
aquele homem do bem com grande prazer – embora estivéssemos morrendo de medo de que
algo desse errado” (SOARES, 2017, p. 420). E foi assim que, por quase três meses, Mario
Schenberg teve como casa a antiga garagem da casa de Jô Soares, que havia sido
transformada em escritório. Jô e sua esposa criaram intimidade com ele: “para nós, ele sempre
foi simplesmente o Mario - para todos os efeitos, para o público externo, ele era um tio que
tinha vindo passar um tempo conosco” (SOARES, 2017, p. 420).
Apesar da gravidade do contexto, a narrativa de Jô Soares destaca dois episódios com
bom humor. No primeiro, em certa ocasião, Schenberg teria cogitado tingir os cabelos e
colocar maquiagem para poder sair à rua. Felizmente, o crítico não o fez, alertado por Thereza
de que, mesmo assim, todos o reconheceriam. Frente ao possível resultado cômico de seu
disfarce, Schenberg encontrava motivos para rir. No segundo, o crítico queria sair para ver
uma mulher que, segundo diziam, crescia em tamanho quando exposta à luz do sol, mas foi
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persuadido pelo humorista e sua esposa a não sair, tendo em vista o risco que correria. Nesse
ponto, Jô Soares destaca a faceta mística de Schenberg (SOARES, 2017).
Observa-se que deve ter sido difícil para o crítico, acostumado à liberdade e ao
cosmopolitismo, passar meses escondido, sem a possibilidade de sair das casas dos diversos
amigos pelas quais passou nesse período. Mas, ainda que Jô Soares e sua esposa tenham
impedido o crítico de sair e se expor ao risco de ser preso, quando de sua estadia na residência
da poetisa Hilda Hilst, Schenberg arriscou sair em algumas ocasiões em que, felizmente, isso
não ocorreu. No poema “Mario Schenberg: amado alguém”, Hilda Hilst mobiliza sua
lembrança dos disfarces do crítico: “Hospedou-se em minha casa / Quando o perseguiam. / Às
vezes saía à noite: / Chapéu, charuto, casaco. Ríamos / Dos disfarces absurdos: tão ele. /Todos
o reconheciam” (HILST, 2017, p. 526-527). É possível que isso se deva ao fato de que a
poetisa, que iniciou sua produção literária em São Paulo, se mudou para a cidade de Campinas
(SP) em 1964, quando deu início à construção da Casa do Sol, sua famosa residência que hoje
abriga o Instituto Hilda Hilst, para onde se transferiu no ano seguinte (INSTITUTO HILDA
HILST, 2017a). Foi onde o crítico se hospedou (INSTITUTO HILDA HILST, 2017b).
Apesar do humor contido em alguns dos relatos acima, esse momento não foi fácil
para Schenberg. Após o golpe militar, o crítico teve sua casa invadida pela polícia, que
revistou sua notável biblioteca em busca de supostas provas de subversão. Novamente, é Jô
Soares quem relembra um episódio muito interessante, que deve ter ouvido do próprio Mario
Schenberg:
Na invasão da casa dele [de Mario Schenberg], logo depois do golpe, um dos
delegados que comandaram a ação começou a olhar a sua valiosa biblioteca. Pegava
os livros, dava uma olhada, depois os jogava no chão. Aí ele tirou da prateleira os
Diálogos, de Platão. Folheou com o ar de quem tinha achado um documento
importante e falou em tom severo para o Mario:
- E isso aqui? O que é?
- É Diálogos, de Platão.
E o delegado:
- Sim, mas diálogos de Platão com quem?
O Mario se segurou para não rir.
- Este livro é subversivo. O senhor não é professor? Então isso o senhor vai nos
revelar: com quem foram esses diálogos e qual era o assunto! (SOARES, 2017, p.
421)

Vale destacar que, mesmo enfrentando a ameaça de prisão e diversos processos na
Justiça Militar (assim como os demais intelectuais que foram presos na mesma ocasião),
Mario Schenberg buscava privilegiar o aspecto positivo desse momento (SCHENBERG,
2018).
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Durante o tempo em que precisou ficar na clandestinidade, o crítico também contou
com o apoio de colegas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que fizeram
reuniões fora do campus da Universidade de São Paulo e tomaram o cuidado de obter a
assinatura de Schenberg em ata oficial. Com isso, haveria prova legal de que o professor
catedrático participava de atividades universitárias. Isso foi muito importante, pois
resguardava o cientista perante a possibilidade de perda do cargo por abandono de função
(MOTTA, 2014).
Ainda em 1964, repercussões desses inquéritos levariam à expedição de um segundo
mandado de prisão preventiva em 13 de outubro, que seria finalizado apenas seis dias depois,
em 19 de outubro. Nessa ocasião, o crítico não compareceu, permanecendo foragido. Com
relação a esse fato, há uma lacuna na documentação disponível no prontuário de Mario
Schenberg no DOPS, que não inclui dados sobre o habeas corpus concedido ao crítico em 24
de março de 1965. Felizmente, a imprensa da época não deixou de veicular os
desdobramentos desse caso e por meio dela foi possível levantar informações sobre seu
desfecho.
Tendo em vista o status de Mario Schenberg como cientista reconhecido
mundialmente, os jornais deram destaque ao caso, que chegou a figurar na primeira página,
por exemplo, do Última Hora, edição de São Paulo 6. Já na edição do Rio de Janeiro foi
noticiado que:
Em decisão de ontem, o Superior Tribunal Militar concedeu, por unanimidade, o
habeas-corpus ao cientista Mario Schenberg, físico de fama mundial, acusado de
comunista. O advogado de defesa, Raul Lins e Silva, sustentou a tese de falta de
justa causa, aceita unanimemente pelo STM e justificada de maneira incisiva e
eletrizante pelo Ministro Peri Bevilacqua. O Ministro-General afirmou a
“inviolabilidade de consciência” e manifestou sua repulsa “contra os que desejam
fazer da justiça militar um instrumento de perseguição política” 7.

Pode-se notar que, mesmo dentro dos setores que apoiaram a instauração do Regime
Militar, nem todos estavam de acordo com aqueles que “desejam fazer da justiça militar um
instrumento de perseguição política”, conforme afirmou o Ministro-General Pery Bevilacqua.
Ao dar seu voto, este teria defendido ainda as liberdades individuais, considerando a não
punibilidade prevista em lei para posição ideológica 8.
Em 1964, já era possível aquilatar o impacto internacional da perseguição sofrida por
Mario Schenberg, que talvez tenha sido o professor que mais atraiu solidariedade do exterior.
6

Última Hora, 2ª edição, São Paulo, 25 mar. 1965 (capa).
IPM’s condenados. Última Hora, Rio de Janeiro, 25 mar. 1965.
8
STM dá habeas de Schenberg e Pery faz novas denúncias. Correio da Manhã, 25 mar. 1965.
7

93

Em seu favor, o governo recebeu manifestos dos Estados Unidos, da Europa e do Japão.
Ademais, é possível que a pressão internacional em favor do crítico tenha feito com que ele
não fosse demitido da FFCL da Universidade de São Paulo já em 1964 (MOTTA, 2014).
Contudo, em setembro de 1965 foram instaurados novos inquéritos e, mais uma vez,
foi decretada a prisão preventiva de Mario Schenberg, que iria participar de um importante
evento científico no Japão no ano seguinte. Por estar respondendo a processos, não poderia
sair do país (CLEMENTE, 2005). O crítico permaneceu foragido durante três semanas até
que, em atitude estratégica, entregou-se à polícia, ainda em 1965. Estratégica, pois Schenberg
foi o único cientista latino-americano convidado para o Congresso Internacional de Partículas
Elementares que seria realizado no Japão. Ao se apresentar à polícia, apostou na força da
repercussão internacional que teve sua prisão no ano anterior, o que de fato aconteceu
(GOLDFARB, 1997; CLEMENTE, 2005). O depoimento da artista Lourdes Cedran (1984, p.
68-70) demonstra a consciência do crítico a respeito do desfecho de sua atitude:
Naqueles dias, Mário deveria viajar para o Japão para um encontro científico da
maior importância. Ele era o único latino-americano convidado. Em um lance
estratégico ele decidiu entregar-se à polícia, e com isso chamou a atenção da
comunidade científica internacional para as arbitrariedades do regime brasileiro. Em
seguida telefonou para a Escola e me disse: “já estou preso, venha visitar-me no
batalhão da Rua Jorge Miranda”. Embora estranhando o fato, fui ao seu encontro.
[...] Contou-me que seu advogado, Dr. Aldo Lins e Silva, já estava tratando de tudo
e que provavelmente seria libertado no mesmo dia. Disse então que ficasse calma e
que esperasse na Bienal. [...]
Às nove da noite ele chegou na Bienal para alegria e surpresa de todos e no dia
seguinte embarcou para o Japão, pois lhe foi concedido um habeas-corpus.

De fato, após se entregar, Schenberg obteve a autorização para a viagem, graças, em
grande parte, à repercussão do fato às vésperas do relevante evento científico. A
reconstituição das datas nas quais Schenberg esteve ou não sob ameaça de prisão no decorrer
de 1965 é importante, pois é assim que será possível esclarecer a seguinte pergunta: diante do
contexto tão conturbado vivido pelo crítico entre 1964 e 1965, como foi possível que ele
participasse dos trabalhos do Júri de Seleção da Bienal?
Se o crítico estivesse sob mandado de prisão, não poderia ter se dirigido ao Parque do
Ibirapuera para as reuniões efetuadas no início do mês de maio de 1965. Um outro dado que
motivou o aprofundamento da pesquisa nesse ponto vem da seguinte suposição: uma vez que
todas as decisões a respeito do Júri de Seleção e dos demais trâmites da organização das
bienais eram publicadas amplamente nos jornais, seria altamente provável que houvesse
agentes policiais esperando por Mario Schenberg no Pavilhão da Bienal para prendê-lo antes
mesmo do início dos trabalhos. Além disso, teria a Bienal se arriscado a manter um membro
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do Júri de Seleção foragido? Certamente não, mesmo que isso tivesse por objetivo resguardar
o próprio crítico e, ao mesmo tempo, a Fundação Bienal.
Como já foi dito, em setembro de 1965 foi expedido um novo mandado de prisão
preventiva contra Mario Schenberg. Antes disso, o crítico tinha ficado escondido em casa de
amigos até o dia 24 de março de 1965, quando obteve um habeas corpus em seu favor. Com
isso, entre março e setembro Schenberg teve garantido seu direito de ir e vir.
As atividades do Júri de seleção da Bienal, por sua vez, tiveram o seguinte calendário:
em 27 de abril foram conhecidos os nomes dos representantes dos artistas, sendo que
Schenberg só passou a integrar o júri em 6 de maio, em substituição a dois outros jurados
eleitos pelos artistas, que não puderam estar presentes. No início de maio se deram as reuniões
do Júri de Seleção, que deliberaram sobre a composição da representação brasileira no
certame. Em 19 de maio, Francisco Mattarazzo Sobrinho enviou para a secretaria da
Fundação Bienal a relação dos artistas escolhidos pelo júri (Arquivo Histórico Wanda Svevo,
Fundação Bienal).
Com base nessas datas, conclui-se que, ao participar dos trabalhos do Júri de Seleção
da Bienal de 1965, Mario Schenberg não enfrentava restrições, nem estava sob mandado de
prisão. Ocorrendo em maio, as reuniões estavam fora do período em que o crítico precisou
ficar escondido (que terminou em 24 de março) e a expedição do novo mandado de prisão
(apenas em setembro de 1965).
Nesse período tumultuado, também foi importante o contato entre Schenberg e os
artistas com os quais conviveu. Quando não estava sendo procurado, eram comuns as reuniões
em sua residência na Rua São Vicente de Paula, nas quais muito se conversava sobre arte e
política. Além disso, tais oportunidades permitiram ao crítico conhecer mais profundamente
os artistas sobre os quais escreveu. Muitos deles apontaram que as conversas com Schenberg
foram extremamente produtivas e marcantes em sua trajetória artística.
Cabe dizer que até o ano de 1969, quando, por força do Ato Institucional nº 5, foi
aposentado compulsoriamente de seu cargo na Universidade de São Paulo, Mario Schenberg
conciliava a atuação como cientista, a militância política e a crítica de arte. Somente após esse
afastamento passou a ter na última sua principal atividade (OLIVEIRA, 2010).
Conforme já observado, ao integrar o Júri de Seleção da VIII Bienal, Mario Schenberg
estava enfrentando diversos processos judiciais. Foi em meio a essa tensão que o crítico
participou, no decorrer de maio de 1965, de algumas das reuniões para selecionar as obras que
participariam da edição daquele ano. Segundo o regulamento da VIII Bienal, o Júri de Seleção
era composto por cinco membros, todos escolhidos pelos artistas. Tinham direito a voto
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apenas aqueles que já haviam participado de pelo menos uma bienal anterior. Cada um deles
indicava dois nomes no ato de sua inscrição que, depositados numa urna, aguardavam o dia
marcado para apuração (FUNDAÇÃO BIENAL , 1965).
Em 27 de abril de 1965 foram conhecidos os nomes dos representantes dos artistas:
José Geraldo Vieira (71 votos), Walter Zanini (64), Geraldo Ferraz (38), Fernando Lemos
(33) e Mário Pedrosa (31). Em seguida, Sérgio Milliet (25) e Mario Schenberg (22) ficaram
como suplentes (ZANINI, 1965). Em 30 de abril, Walter Zanini escreve a Diná Lopes Coelho,
secretária da Fundação Bienal, informando que viajaria para o Japão a fim de participar do
Júri de Seleção da Bienal de Tóquio e não conseguiria retornar ao país a tempo de integrar o
júri brasileiro 9.
Conforme o regulamento, o crítico Sérgio Milliet foi chamado para substituí-lo, mas
pôde comparecer apenas à primeira reunião do Júri, no Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro, em 6 de maio. Nas reuniões posteriores, Mario Schenberg esteve presente em seu
lugar 10. Na ata final do Júri Nacional de Seleção, quando em nota divulgada à imprensa ao
final dos trabalhos, é o nome de Mario Schenberg que consta no lugar do de Walter Zanini
como membro eleito pelos artistas 11.
Conclusão
A atuação de Mario Schenberg nas Bienais Internacionais de São Paulo foi relevante,
sobretudo ao se levar em conta sua contribuição para os Júris de Seleção da mostra na década
de 1960, em que estavam presentes a efervescência cultural e a repressão política do Regime
Militar. A pergunta que norteou este artigo buscou as razões pelas quais o crítico,
mundialmente reconhecido enquanto físico teórico, mas perseguido em seu país, teve sucesso
em seu envolvimento na organização desses eventos.
Durante a década de 1960, Schenberg encontrou entre os artistas o apoio que
possibilitou sua atuação, mesmo sob os mandados de prisão e a perseguição política de que
foi alvo. Foram destacados, aqui, os casos do humorista Jô Soares e da poetisa Hilda Hilst,
além de seus colegas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que criaram

9

Carta de Walter Zanini a Diná Coelho Lopes, de 30 de abril de 1961 (Arquivo Histórico Wanda Svevo,
Fundação Bienal).
10
Sérgio Milliet teve de ser substituído às vésperas de viajar ao Rio de Janeiro para o prosseguimento dos
trabalhos do Júri devido a um mal-estar (Schenberg em Vez de Milliet. Correio da Manhã, Estado da
Guanabara, 7 mai. 1965).
11
Em 19 de maio, Francisco Matarazzo Sobrinho envia a Vasco Mariz, chefe da divisão de difusão cultural da
Fundação Bienal, a lista de artistas que foram aceitos na oitava edição do evento, na qual constava a composição
final do Júri de Seleção (Arquivo Histórico Wanda Svevo, Fundação Bienal).
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estratégias para que a ausência do crítico do ambiente acadêmico não caracterizasse abandono
de cargo, o que o levaria a ser exonerado de sua posição como docente (MOTTA, 2014).
Assinale-se que a reconstituição das datas nas quais Schenberg esteve ou não sob
ameaça de prisão no decorrer de 1965 tornou possível avaliar como se deu sua participação
nos trabalhos do Júri de Seleção da Bienal no período conturbado vivido pelo crítico entre
1964 e 1965. Diferentemente do que a literatura registrava até o momento, o crítico não
enfrentava restrições quando foram realizadas as reuniões de seleção das obras que fizeram
parte da VIII Bienal.
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Quiasma e protocinematografia em Caravaggio, de Derek Jarman
Donny Correia 1
Edson Leite 2
Resumo
O presente artigo oferece um panorama da poética do pintor italiano Michelangelo Merisi da
Caravaggio a partir do filme Caravaggio, de 1986, dirigido por Derek Jarman, cineasta e
artista inglês, que procurou revelar aspectos protocinematográficos presentes nas obras do
pintor, recriando várias delas para compor uma leitura sincrônica e implicada do tempo de
Caravaggio e sua vida proscrita em perspectiva com os anos 1980 e os arrochos da moral e da
política na Inglaterra. Com isso, buscamos evidenciar as relações de quiasma e inerência entre
ambos os artistas e suas próprias poéticas.
Palavras-chave: Derek Jarman; Caravaggio; Barroco; Cinema; Fenomenologia

Introdução
Derek Jarman (1942-1994) foi um cineasta e artista plástico inglês que fez parte de
uma vanguarda iconoclasta típica dos anos 1960 e buscou, com sua obra, retratar os
movimentos socioculturais, sobretudo aqueles que diziam respeito às manifestações de gênero
e identidade sexual. Homossexual ativista, Jarman usou seu cinema para afrontar as
instituições conservadoras que passaram a dar as cartas no final dos anos 1970 e ao longo da
década seguinte. Seu trabalho mais conhecido e polêmico é a cinebiografia do pintor
Michelangelo da Caravaggio – por si mesmo um símbolo da vida marginal em seu tempo –
em que se utilizou de uma estética muito particular e próxima do próprio modo de pintar
utilizado pelo artista italiano.
Neste artigo, faremos uma breve recapitulação do tempo de Caravaggio e de sua
importância para certas rupturas já operadas na virada do século XVI para século XVII e que
encontram ressonância nas estéticas dos anos 1960 e 1970, época em que Jarman se vale de
seu filme para fazer uma reflexão crítica a respeito de seu próprio tempo e vida.
1. O tempo de Caravaggio
Em 1517, a Reforma Protestante levada a termo por Martinho Lutero promoveu um
verdadeiro abalo sísmico nas relações entre a nobreza, a igreja e o povo. Naturalmente a arte
sacra não saiu ilesa desta revolução. A partir dos postulados de Lutero, imagens, esculturas,
1

Mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade
de São Paulo.
2
Professor Titular do Museu de Arte Contemporânea e do Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo.

99

pinturas e tudo o que visasse a representar passagens bíblicas e figuras canônicas para a
crença passava a ser não somente proibido, mas sacrílego, maldito e herético. Para os
protestantes, o único caminho para a salvação estava no conhecimento sólido e na resignação
diante da palavra divina. Portanto, os reformados que pertenciam a uma camada social mais
alta recorriam diretamente à bíblia luterana para conduzir sua moral religiosa, considerando as
Sagradas Escrituras a instância maior de seu contato direto com Deus. De outro lado,
historicamente, a Santa Sé de Roma educava seus fiéis, em maioria imensa analfabetos, por
meio da imagem sacra em murais, vitrais, estatuários e afrescos. Preferia manter as classes
baixas afastadas das Escrituras consagradas de maneira a melhor controlar seu rebanho. No
entanto, a Igreja Católica, ao longo das décadas seguintes, viu-se diante de um impasse.
Acossada pela Reforma da Europa setentrional, precisava urgentemente de um
drama sagrado visual que suscitasse nos fiéis simples uma reação tão tangível como
se se desenhasse em sua presença. Muita coisa estava em jogo. As imagens não eram
mero acessório na guerra religiosa entre católicos e protestantes; estavam no próprio
cerne da questão. [...] Abalada pela escala e pela fúria da destruição de imagens, a
Igreja Católica Romana não demorou para organizar o contra-ataque. Uma das
questões mais importantes abordadas pelo concílio de Trento em sua parte final, em
1561-3, foi o papel da pintura sacra como inspiração para os fiéis adorarem,
venerarem e obedecerem (SCHAMA, 2010, p. 25).

No contexto geral, a Igreja Católica concluiu que era hora de voltar à “escultural
grandiosidade clássica e à simplicidade emocional de Rafael”, bem como à “representação da
carne mortal e do espírito imortal” (SCHAMA, 2010, p. 26).
Segundo Salerno (In: O’NEILL, 1985, pp. 17-18), quando Caravaggio chega em
Roma, em 1592, o jovem obscuro e enigmático se depara com este momento em que a arte
passava por tais mudanças no que dizia respeito à contraofensiva Católica e aos sistemas de
mecenato. A igreja passava a investir maciçamente no novo modelo de pinturas para
decoração sacra, calcada no uso cada vez mais ostensivo de “pinturas de gabinete”, pequenas
telas pintadas que substituíam os afrescos tradicionais.
Caravaggio, que recebera seu treinamento em pintura na Lombardia, não era afeito a
obras de grande porte, e neste sentido, em Roma, ao tornar-se assistente de Cavalieri
d’Arpino, passou a frequentar o ambiente próspero a mudanças estéticas.
Paradoxalmente, o mesmo mecenato hedonista e afeito à liberdade intelectual ainda
era guiado por certo aspecto retrógrado.
However, the intellectual life of this aristocracy was still dominated by antique, by
intellectual conceits, and by symbolism, all of which had come increasingly into

100

favor in the course of a Mannerist-dominated Cinquecento. Music, theater, literature,
and poetry were especially important 3 (SALERNO, In: O’NEILL, 1985, p. 18).

Do trecho acima, depreendemos dois aspectos que nos serão muito úteis doravante.
Em primeiro lugar, a recorrência da tensão entre tradição e ruptura, que, na modernidade, será
a tônica dialética. Em segundo lugar, a presença de outras manifestações da arte perpassando
o motivo da pintura. Isto é especialmente importante para compreendermos mais tarde as
motivações da obra de Jarman.
A representação pictórica, desde os tempos de Da Vinci, embasava-se em solo
científico. Já nos tempos de Caravaggio, esta orientação expandiu-se para a ênfase na
afinidade entre poesia e pintura, em busca de novas metas, como a instrução pela beleza e
pela moralidade (SALERNO. In: O’NEILL, 1985, p. 19).
As orientações, assimiladas por Caravaggio, ecoaram em suas criações desde o
primeiro momento. Para além da conquista da perspectiva, durante o Renascimento, que
conferia à pintura um status de identificação de decodificação maior por parte do espectador,
Caravaggio despojou seu público da confortável barreira que as obras impunham. Quer dizer,
até o surgimento da poética deste controverso e marginal pintor, o espectador se via diante de
uma obra com a devida reverência que devia prestar, e com a clara noção de se estar diante de
um sublime inalcançável. Quando os quadros de Caravaggio começam a ganhar popularidade,
fica claro que seu projeto estético era tão ambicioso quando acintoso. Ele implodia a distância
entre a imagem e seu observador. Ostensivamente, rompia as camadas da contemplação ou da
catequese e fazia seu interlocutor sentir o momento apreendido nas pinceladas furiosas de sua
arte.
Caravaggio [...] está mais interessado no lugar onde nós estamos, no espaço do
primeiro plano, que ele faz questão de invadir. Diante dos braços estendidos de
Cristo, em Ceia de Emaús [...], quase nos abaixamos para evitar o impacto.
Caravaggio não acena para nós – agarra-nos, obriga-nos a escutá-lo; seus quadros se
aproximam e nos abordam descaradamente, como se ele atravessasse a rua e, meu
Deus, viesse em nossa direção. “Você está olhando para mim?” (SCHAMA, 2010,
p. 23).

Fig. 1: Ceia de Emaús (1600-1) óleo sobre tela, 141 X 175 cm

3

No entanto, a vida intelectual da aristocracia ainda era dominada pelo antigo, por conceitos intelectuais e pelo
simbolismo, os quais favoreceram o curso de um Cinquecento dominado pelo Maneirismo. A música, o teatro, a
literatura e a poesia eram particularmente importantes. (Tradução nossa)
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Fonte: National Gallery, Londres

De fato, ao observarmos o requinte da criação, não podemos deixar de notar
que a cena retratada se assemelha a um fotograma de um filme, já que o movimento contínuo
transborda dos personagens retratados e a linha de perspectiva exacerba o estudo cerebral
empreendido pelos pintores da Renascença. Somos confrontados com o que há de mais
humano e mais próximo num retrato sacro. Schama (2010, p. 52) prossegue: “[...] pintura de
contato, o tipo de pintura que salta da tela, derrubando a barreira protetora da distância e da
profundidade para chegar até nós. Uma arte que desdenhosamente ignora todas as sutilezas do
decoro e expõe o rebotalho estético sem a menor cerimônia”.
2. Caravaggio, um protocineasta
A visualidade essencialmente cinematográfica na pintura de Caravaggio não escapou à
observação do artista plástico Renato Brancatelle: “Imagino que ele tivesse vontade de fazer
fotografia ou cinema, embora tais técnicas não existissem à época” (GOLDSZTEJN, 2012).
Também já a quebra de barreira que sua estética promoveu por meio de seus quadros, que
“chamam” para si o espectador e encurtam a distância entre o que está dentro da pintura e
quem a recebe do lado de fora.
Com efeito, Caravaggio traz em sua obra uma série de peculiaridades que ressurgiram
no século XX à luz das novas tecnologias de captação de imagem, tanto no que diz respeito à
técnica quanto no que tange à elaboração das, por assim dizermos, “cenas”. Assim, Jarman
também inseriu recriações das telas de Caravaggio em momentos significativos de sua
cinebiografia.
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É ele quem nos fornece um revelador detalhe:
In mid-August Gabriel [Beristein] came up with a simple observation which
radically altered the design of Caravaggio’s studio. Neither Christopher [Hobbs] nor
myself, in our seven-year’s analysis of the paintings, had noticed that nearly all
Caravaggio’s pictures are lit from a light source on the left. Our painter, obsessed
with light, adopted a sinister source. 4 (INCANDELA; JARMAN, 1986, p. 22)

Ao citar o insight de um de seus colaboradores, Jarman nos informa que, mais uma
vez, Caravaggio parecia preocupado com uma composição estranha e exótica em suas
pinturas, para além do realismo. Não se tratava de simples quebra de paradigmas, mas de uma
pesquisa com a luz e sua dinâmica e efeitos que seria conduzida de forma sistemática e
protagonista somente a partir do Impressionismo. A marca do claro e do escuro pela luz
recortada seria melhor pesquisada pelo Expressionismo, no cinema, e pelo filme noir.
Ainda, notamos algo mais, que fundamenta a afirmação de Jarman quanto a um
Caravaggio proto-cineasta. Observemos um detalhe do afresco Júpiter, Netuno e Plutão.
Fig. 2: Detalhe de Júpiter, Netuno e Plutão (1596-97), óleo sobre gesso, 300 X 180 cm

Fonte: http://wtfarthistory.com/post/21915398988/di-sotto-in-s%C3%B9. Acesso em: 18/10/2016

4

Em meados de agosto, Gabriel [Beristein] nos trouxe uma simples observação que alterou radicalmente o
design do estúdio de Caravaggio. Nem Christopher [Hobbs] e nem eu, em sete anos de análise dos quadros,
havíamos notado que as pinturas de Caravaggio são, quase todas, iluminadas a partir de uma fonte de luz à
esquerda. Nosso pintor, obcecado pela luz, adotou uma fonte sinistra. (Tradução nossa)
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Caravaggio representa os deuses da mitologia romana pintando-os de maneira
inusitada para sua época. Mas, para nossos dias, sendo nossa percepção treinada a partir da
forte exposição às mídias audiovisuais, em especial o cinema, podemos identificar facilmente
um contre plongée, ou seja, uma câmera muito baixa, neste caso, a 90% graus desde o chão,
que visa a conferir magnitude e força soberana ao indivíduo, ou indivíduos em destaque.
Poder-se-ia dizer que havia uma “gramática” bastante metódica na pesquisa de Caravaggio, e
o filme o mostra bem. Quando o artista está criando, somos arrebatados por uma série de
anacronismos deliberados. Ao reconstituir os quadros tais como os originais, somos imersos
novamente no universo barroco do pintor. Este trânsito é a base das relações de Jarman com
seu objeto de estudo e criação, e é a base da sobreposição de camadas temporais.
Um problema nos parece explícito: como confrontar cinema e pintura no âmbito da
interação verdadeira entre ambos, sem incorrer na dinâmica simplória de uma cinebiografia?
Outra questão: seria possível analisar quadro e enquadramento, pintura e campo, nos mesmos
patamares e com as mesmas ferramentas? Para usar uma noção presente nos estudos de
Jacques Aumont, pretendemos observar a maneira como Jarman transforma elementos
naturais da pintura em diegese fílmica a partir do estilo de pintura adotado por Caravaggio no
século XVII.
[...] a borda inferior da tela pintada é aquela na qual, literalmente, tudo se apoia. É
surpreendente, assim, que a borda tenha, quase sempre, um tratamento particular,
que leva em conta essa função de solo e de sustentáculo perceptivos e imaginários.
Citarei [...] manifestações frequentes em toda a pintura clássica: a tática que consiste
em abrir, na borda inferior, um precipício mais ou menos ameaçador, um abismo
[...] À tendência ao “abismo” pertencem obras como [...] Deposição de Cristo, de
Caravaggio [...] (AUMONT, 2007, p. 121).

Notamos que Aumont observa uma característica muito peculiar que vai apontar um
elemento bastante significativo na estética cinematográfica: o extravasamento da imagem para
fora do campo visual do espectador. O cinema, em sua forma de compor a imagem, conta com
o recurso narrativo que conduz o que se vê no campo para além das bordas do quadro. Toda
imagem é uma imagem aberta, tal qual o quadro de Caravaggio citado pelo autor.
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Fig. 3: Deposição de Cristo (1602-1604), óleo sobre tela, 300 X 203 cm

Fonte: studyblue.com, acesso em 31/7/2016

Na porção inferior de Deposição de Cristo, há uma espécie de abismo, de fim da linha
que mergulha no negro escolhido para embalar o segundo plano. O que parece um recurso
menos importante na realidade derrama, para além dos limites da tela, um movimento
contínuo, já que nossos olhos são impelidos a se deslocarem da porção superior direita para a
porção inferior esquerda, numa espécie de panorâmica, ou travelling, recurso próprio da
gramática cinematográfica.
Sobre este fenômeno, Aumont evoca os escritos de André Bazin a respeito da relação
entre pintura e cinema:
[...] o cinema, por suas diversas intervenções, “abriu” o espaço das telas pintadas,
dotou-o de um fora imaginável, de um fora-de-campo [...]. O quadro fílmico, por si
só, é centrífugo: ele leva a olhar para longe do centro, para além de suas bordas; ele
pede [...] o fora de campo, a ficcionalização do não-visto. Ao contrário, o quadro
pictórico é “centrípeto”: ele fecha a tela pintada sobre o espaço de sua matéria e de
sua própria composição; obriga o olhar de espectador a voltar sem parar para o
interior, a ver menos uma cena ficcional do que uma pintura, uma tela pintada [...]
(AUMONT, 2007, p. 111).
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É certo que Jarman desejava filmar não só a vida proscrita de Caravaggio, mas
também discutir a arte como uma forma de expropriação (PEAKE, 2011, p. 301). O inquieto e
instável Caravaggio também assaltava sua sociedade com suas pinturas ultrarrealistas, assim
como Jarman pretendia usar o filme como ponta de lança na cruzada contra o cerceamento
thatcherista. Neste sentido, podemos, inclusive, inferir que o roteiro do qual Jarman precisava
já estava lá todo escrito em imagens cerca de 380 anos antes. “[...] destaca-se em primeiro
plano, a preferência de Caravaggio pelo conflito humano em vez do retrato de alguma
purificação ou redenção em nome do sagrado. O underground lhe interessa” (SOLEDAR, In:
CASTAÑEDA; DIAS; FONSECA, 2014, p. 158). Jarman, seguindo sua agenda de resistência
e militância, transfigura-se em Caravaggio, e o pintor italiano, no filme, torna-se personagem
de suas pinturas.
3. Um filme barroco
O caderno de artista de Derek Jarman dedicado aos esboços e planos para Caravaggio
traz uma capa que ao mesmo tempo evoca Malevich e é pensado a partir das cores
características do mundo metafísico barroco, um quadrado dourado sobre fundo preto. Seu
conteúdo, conforme veremos nas imagens ao longo deste segmento, forma uma teia de
entrelinguagens que nos deixa evidente a escolha do diretor por fazer de seu filme um
exemplo contemporâneo do Barroco, aglutinador, tanto em sua forma quanto em seu
conteúdo.
Deliberate anachronisms were introduced to point out the drama. Giustiani’s gold
calculator shouts “money” better than any abacus, the typewriter snaps viciously
under the fingers of any angry critic, the blue lorry seen behind Ranuccio’s death
scene indicates a street exterior and echoes Caravaggio’s words: “Blue is poison” 5
(HOBBS, In: FARTHING; WEBB-INGALL, 2013, p. 94).

Esta seja, talvez, a melhor forma de enxergar e buscar um entendimento do tempo, do
ser no tempo e dos espelhos do tempo por meio da reconstituição histórica, não limitando a
“contar” a História, mas “viver” a História, “remontá-la” numa camada ulterior a ela mesma.
Como observa Irlemar Chiampi (1998, p. 73), “O mundo é, pois, uma mistura de coisas
‘convenientes’, em seus ajustes, nexos e parentescos, e estes sinais de semelhança
desenvolve-se em uma espiral sem fim”.

5

Anacronismos deliberados foram usados para aumentar o drama. A calculadora de ouro de Giustiani grita
"dinheiro" melhor do que qualquer ábaco, a máquina de escrever encolhe violentamente sob os dedos de
qualquer crítico irritado, o caminhão azul visto por trás da cena de morte de Ranuccio indica um exterior de rua e
ecoa as palavras de Caravaggio: "O azul é venenoso" (Tradução nossa).
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A calculadora usada por um dos personagens, em pleno século XVI, ou algo que, num
plano diegético em forma de poliedro, confere à narrativa um choque entre os desejos
materiais expansionistas do tempo de Michelangelo da Caravaggio e o mergulho em queda
livre da economia mundial durante os anos finais da URSS, que abalou o Ocidente,
naturalmente.
Uma das habilidades de Jarman na construção da narrativa transversal e polissêmica
do filme se dá em algumas cenas que, indiretamente, evocam alguns dos quadros sacros de
Caravaggio. No entanto, estas cenas ocorrem no ambiente das classes mais baixas,
frequentado pelo pintor. Isto confere uma tensão entre o sacro e o profano, o divino e o carnal.
O farto arcabouço de referências nesta refação barroca da vida de Caravaggio passa,
até mesmo pelo registro linguístico dos personagens, que oscila de maneira a inserir
passagens propositalmente pronunciadas em inglês cockney, aquele falado nos bairros baixos
de Londres, onde a população teria um comportamento equivalente às espeluncas
frequentadas por Caravaggio em seus dias em Roma.
4. A presença do artista na obra
Finalmente, retornemos à Deposição de Cristo, desta vez para examinar a maneira
como Jarman reconstitui as nuances da pintura original colocando, agora, o próprio
Caravaggio nos braços daqueles que resgataram o corpo do Messias. Com uma cumplicidade
secular, Jarman ilustra a morte de Caravaggio, no final da fita, com a mesma descida do
Cristo de sua cruz, mas, agora, o Cristo é o próprio pintor. O desfecho sugere uma embalagem
final que conjumina todos os pressupostos e todas as referências narrativas e estéticas de
maneira a trabalhar com o plano da biografia, da História da Arte e da Autobiografia.
Fig. 4: Morte de Caravaggio reconstituída a partir da tela original do pintor (1985)

Fonte: Zeitgeist Films
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Conclusão
Já mencionamos que, em Caravaggio, o tempo não existe como noção linear. Não é
possível compreender a vida do pintor estancada num dado momento da linha cronológica.
Jarman rompeu com essa linha e trouxe Caravaggio para si, fundindo-se ao personagem e
recontando a vida e a obra de si e do outro, à luz de seu tempo, como se não houvesse
hierarquia de leitura na Arte.
Segundo Merleau-Ponty (2013, p. 24), a visão é espelho, ou concentração, do universo
e o cosmo particular dá acesso ao cosmo geral. É assim que vemos o passeio de Jarman pela
biografia de Caravaggio. No filme, estão presentes os vícios do pintor, suas relações
conturbadas com seus parceiros de vida e obra. Cada momento do filme é pontuado por uma
reprodução fidedigna de uma tela do pintor, de maneira que o cineasta mostra sua
personalidade, desvela-se ao espectador, sem perder de vista o verdadeiro Caravaggio.
Caravaggio fez sua estreia mundial no Festival de Berlim, em 1986, onde foi indicado
a Melhor Filme e venceu a categoria de escolha do júri, dando ao seu diretor o Urso de Prata
do certame. Além disso, colocou Derek Jarman no hall dos diretores mundiais, mesmo que
seu cinema fosse um tanto incompreensível para alguns. Mas, em poucos meses, o vinho da
libertação sorvido ad nauseum pelo espírito de Caravaggio, nas tabernas da História, virou
água, ou, mais claramente, uma sentença inadiável de morte. Em 22 de dezembro de 1986,
Derek Jarman descobriu-se portador do vírus HIV, que logo tirar-lhe-ia, precocemente, a vida,
não antes de sua poética se tornar mais aguerrida, agressiva e sempre arredia a ditames que
engessassem a vida e a prática artística.
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Diálogo e apropriação na construção metodológica da história da arte em
Panofsky e Mannheim
Marcus Vinnicius Cavalcante Leite 1
Resumo
O presente trabalho objetiva apresentar um diálogo entre os métodos de Erwin Panofsky e de
Karl Mannheim para a disciplina História da Arte. Desenvolve-se uma contextualização de
algumas metodologias dessa disciplina, com as quais os autores citados dialogam ou se
contrapõem. Estuda-se os textos teóricos de Panofsky e o importante texto de Mannheim
sobre o estudo das artes plásticas, “A interpretação do conceito de Weltanschauung”. Com
isso, pretende-se demonstrar que Panofsky se apropriou do núcleo do método de Mannheim,
envolvendo-o em uma nova nomenclatura.
Palavras-chave: Panofsky. Mannheim. Metodologia. História da Arte.
Nesse trabalho pretendemos explicitar o diálogo entre o historiador alemão Erwin
Panofsky (1892-1968) e sociólogo húngaro Karl Mannheim (1893-1947), enfocaremos as
afinidades, diferenças e apropriações de suas propostas metodológicas para a disciplina
História da Arte. Veremos como o historiador alemão se apropriou do núcleo do método
mannheimiano, mesmo que o tenha envolvido com ideias neokantianas. Faremos uma rápida
contextualização de algumas metodologias dessa disciplina, com as quais os autores citados
dialogam ou se contrapõem. E por fim, apresentaremos algumas ideias de seus textos
analisados, que nos permitirá entender melhor a nossa afirmação.
Na constituição da disciplina da História da Arte, no século XIX, um modelo
metodológico exercia a sua influência no ensino da disciplina. Era o modelo auge-decadência
de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Nas suas palavras, no Prefácio de sua obra de
instauração A História da Arte dos Antigos (1764): “Uma história da arte deve remontar até a
sua origem, seguindo seus progressos e mudanças, até sua decadência e seu fim”
(WINCKELMANN, 1766, T.1, p. ii). Este modelo vai se insurgir contra o modelo biográfico
de Giorgio Vasari (1511-1574) e de sua obra, As vidas dos mais excelentes pintores,
escultores e arquitetos (1550). Contudo, como afirmou o historiador da arte Udo Kultermann
(1996, p. 31), há uma concepção evolucionista na obra de Vasari “movendo-se em torno de
uma sucessão de estilos diferentes, embora ainda em esboço e muita esquemática”.
Winckelmann vai analisar estilos, comparar monumentos, encaminhar uma síntese, contrapor
os olhos dos antiquários e, por fim, apresentar um corpus metodológico pautado na sucessão
temporal evolutiva. Ele funda “uma história da arte menos pelo que descobriu do que pelo que
construiu” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 16). Esta frase sinaliza o que se chamará de “a
1

110

Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná.

revolução de Winckelmann” (KULTERMANN, 1996), na medida em que aponta para o
impacto da repercussão de sua obra.
Essa repercussão estará presente em várias gerações de intelectuais europeus, em
especial os alemães: Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel. August Schlegel “designou a
Winckelmann, em suas lições berlinesas de 1801/2, como o fundador da História da Arte”
(KULTERMANN, 1996, p. 84). A sua obra construiu um referencial metodológico assentado
no estudo das fontes literárias em concomitância com o trabalho analítico de contato direto
com as obras artísticas; “sabia como estabelecer uma continuidade e criar, pela primeira vez,
um contexto evolutivo, a fim de poder julgar com critérios científicos” constata Kultermann
(1996, p. 86). O impacto desta obra, junto com a construção de uma forte instituição de ensino
superior na Prússia (e, após a unificação, em toda Alemanha) permitiu fundar, no mundo de
língua germânica, a primeira cátedra de História da Arte (na Universidade de Göttingen).
Além disso, como ressalta Fritz Ringer (2000, p. 33), os eruditos alemães buscavam pautar o
ensino superior pela tradição humanista, que harmoniza a “estética da personalidade e da arte
gregas”. Ringer (2000, p. 22) chama estes eruditos de mandarins: “Os ‘intelectuais
mandarins’, principalmente os professores universitários, preocupam-se com a dieta
educacional da elite. Preservam os padrões de qualificação que permitem a afiliação ao grupo
e agem como seus porta-vozes em questões culturais”. São estes mandarins (tipos ideais
weberianos) que vão conduzir o desenvolvimento das disciplinas humanistas, no mundo
germânico, entre 1890 a 1933. Exporemos, agora, alguns grupos de intelectuais no campo da
disciplina acadêmica da História da Arte.
No final século XIX, um grupo de intelectuais reunido na Universidade de Viena, na
Áustria, começou a propor um novo entendimento de análise da História da Arte, ao investir
contra a predominância da estética clássica e, consequentemente, do modelo Winckelmann.
Entre eles, destacavam-se Franz Wickhoff (1853-1909) e Alöis Riegl (1858-1905) que,
segundo Carl Schorske (1988, p. 226): “A ‘decadência’ para eles não estava no objeto, mas
nos olhos do observador”. Portanto, a ideia de critérios de uma perfeição da forma clássica
como modelo de beleza não tinha mais sua pertinência. Agora, era necessário considerar que
as configurações artísticas sofriam transformações de acordo com a cultura de cada época.
Neste sentido, Riegl cunhou o termo Kunstwollen (que pode ser traduzido como vontade de
arte ou artística), no seu famoso trabalho A arte industrial tardoromana (1901), que seria um
princípio organizador dos processos criativos da sociedade no tempo. Em relação as artes
plásticas, a Kunstwollen possibilitaria “regular a relação do homem com a manifestação
sensivelmente perceptível das coisas”, representando-as enquanto objetos de formas
111

expressivas diferenciadas, segundo o povo, lugar ou época (RIEGL, 1992, p. 307). Esse
grupo de acadêmicos formaria o que se chamou, na historiografia, de Escola de Viena da
História da Arte.
Um segundo grupo de estudiosos da arte se formava em Hamburgo, na Alemanha,
entorno da figura de Aby Warburg (1866-1929) e de sua biblioteca, no início do século XX.
Ele era um rico herdeiro que acumulou uma grande quantidade de livros de arte, na sua
residência até 1926, quando foi erguido um prédio para sua melhor acomodação, passando a
se chamar Biblioteca da Ciência da Cultura Warburg. Warburg iniciou sua vida intelectual
com a publicação de um estudo sobre o início do Renascimento italiano intitulado “O
nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli” (1892). O seu trabalho teve uma
forte influência do historiador suíço Jacob Burckhardt (1818-1897) e da sua metodologia da
Kulturgeschichte (História da Cultura) explicitada na sua obra A cultura do Renascimento na
Itália (1860). Segundo Georges Didi-Huberman (2013, p. 61), Warburg identificou neste
trabalho do historiador suíço o “paradoxo de uma ‘história sintética’, mas feita de ‘estudos
particulares’”. Isto é, sua obra apresentava uma síntese desse período histórico por meio de
estudo singular das obras de arte inseridas no seu ambiente epocal.
Burckhardt será, também, fonte de admiração de seu conterrâneo e historiador da arte
Heinrich Wölfflin (1864-1945), que foi seu aluno e, posteriormente, substituiu-o na
Universidade da Basileia. Porém, é na Universidade de Berlin, quando se torna professor
catedrático em 1901, que ele desenvolve sua proposta metodológica formalista de aspecto
morfológico, baseado em dicotomias inflexíveis na análise das artes plásticas (WÖLFFLIN,
2015). Esta proposta será a mais acabada expressão de um grupo de intelectuais alemães que
havia proposto a teoria do “purovisibilismo” — fundada pelo crítico de arte Konrad Fiedler
(1841-1895) —, como constata Kultermann (1996, p. 241). Embora sofrendo críticas, a força
da proposta wolffliniana “representa um importante avanço na História da Arte para a
consecução de uma disciplina interna de caráter científico” (KULTERMANN, 1996, p. 246),
a qual exercerá uma presença forte por décadas no ensino da História da Arte na Alemanha.
Vejamos a trajetória acadêmica dos intelectuais objeto desse estudo comparativo.
No início da década de 1920, o historiador alemão Erwin Panofsky chega em
Hamburgo, após a defesa de sua habilitation acadêmica, tornando-se professor da
Universidade desta cidade. Ele vai se aproximar dos intelectuais que atuam na Biblioteca
Warburg, como o neokantiano Ernst Cassirer (1874-1945) e o historiador Fritz Saxl (18901948). No mesmo momento, o sociólogo húngaro Karl Mannheim chega para fazer sua
habilitation acadêmica na Universidade de Heidelberg, com Alfred Weber (1868-958),
112

indicado pelo filósofo húngaro György Lukács (1885-1971), que foi seu professor na
Hungria. Nesta universidade, será aluno do neokantiano Heinrich Rickert (1863-1936) e fará
parte do círculo intelectual do sociólogo Max Weber (1864-1920) — irmão de Alfred Weber.
E em 1929, torna-se professor da Universidade de Frankfurt, quando publica o seu famoso
livro Ideologia e Utopia (HART, 1993 e TANNER, 2009).
O primeiro trabalho teórico de Erwin Panofsky (1976a) foi o artigo “O problema do
estilo na arte figurativa”, de 1915. O objetivo do artigo foi avaliar a conferência de Wölfflin
sobre o problema do estilo artístico, feita na Academia Prussiana de Ciência, em 1911. O
conteúdo desta conferência será publicado em 1912 e fará parte do livro Conceitos
Fundamentas da História da Arte, de 1915 (WÖLFFLIN, 2015). Panofsky (1976a, p. 141)
afirma que o historiador suíço começa sua preleção conceituando estilo, o qual “não é
somente aquilo que se diz, mas também o modo pelo qual se diz: os meios pelos quais se
serve para cumprir a sua função expressiva”. Para tanto, esta função é alcançada pela
proposição de categorias analíticas formais, como as dualidades: linear/pictórico,
plano/profundidade, forma fechada ou aberta etc. (WÖLFFIN, 2015). Estas categorias são
obtidas por meio do “olhar”. Panofsky (1976a, p. 141) questiona uma certa naturalização
dessas categorias, na medida em que haveria um tipo de “olho” no artista do século XVI e
outro no século XVII. Há, portanto, um foco na “relação do olho com o mundo” em
detrimento da “relação do espírito com o mundo dos olhos” (PANOFSKY, 1976a, p. 145).
Esta relação não é natural, questiona Panofsky, mas sim cultural. Isto é, as percepções visuais
não são determinadas por “dados óticos”, mas por mediações intelectuais ou culturais de
acordo com determinada época.
Seguindo nos seus enfrentamentos teóricos, Panofsky (1976b), cinco anos depois do
artigo sobre Wölfflin, propõe analisar o conceito de Kunstwollen de Riegl. Porém, o parti pri
do artigo é que o objeto artístico não é um objeto histórico qualquer. Isso “constitui a
maldição e ao mesmo tempo a sorte da história da arte” (PANOFSKY, 1976b, p. 152). É uma
sorte porque mantém a teoria da arte em permanente tensão na busca de novas metodologias
para a sua melhor descrição. É uma maldição porque insere na investigação da arte uma certa
imprecisão ou fragmentação, como, por exemplo, na construção de uma estética normativa ou
em um empirismo psicológico nos processos de criação, do tipo proposto por Wilhelm
Worringer (1881-1965), em Abstraktion und Einfühlung (1907) (PANOFSKY, 1976b, p.
153). Isso não ocorre com o trabalho de Alöis Riegl — sustenta Panofsky —, em especial A
arte industrial tardoromana (1901). Nesta obra, ele se contrapõe a concepção materialtecnológica da arte de Gottfried Semper (1803-1879), na qual “a obra de arte foi concebida
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como um produto mecânico de material primário, técnica e motivação utilitária imediata e
externa” (RIEGL, 1992, p. 301). Contudo, o conceito central desse trabalho riegliano é
questionado por Panofsky (1976b, p. 154-55), pois é “dada a possibilidade de interpretá-lo no
sentido da vontade psicológica”. Ele vê nele a ênfase subjetiva por três motivos: primeiro por
invocar uma “intenção artística” do criador para explicar a obra de arte; segundo, ele
hipostasia as características do conceito em uma noção fictícia, como o “homem gótico”
(psicologia de época); e terceira, por compreender o conceito a partir da “psique do
espectador” na sua apercepção do objeto artístico. Segundo Jeremy Tanner (2009, p. 757758), enquanto Panofsky critica aquilo que considera uma tendência psicologizante no
conceito de Riegl, Mannheim vai valorizar os elementos ditos irracionais (chamado por ele de
ateóricos) na proposta deste autor, no seu texto de 1923 — como veremos a seguir.
O artigo “A interpretação do conceito de Weltanschauung [visão de mundo]”, de Karl
Mannheim (1974), publicado em 1923, tem como objetivo estabelecer cientificamente a visão
de mundo a partir de componentes da experiência ateórica, por isso ele se propõe a estudar as
artes plásticas, a música ou qualquer objetivação cultural para extrair a visão de mundo, na
medida em que as considera formações de elementos ateóricos. Para tanto, o sociólogo
entende que os objetos podem ser dados mediatamente ou imediatamente ao observador.
Diretamente, o produto cultural se apresenta em si (em sua materialidade), mas “se em vez
disso é indiretamente dado [algo] em seu lugar [...]. E o que o representa pode se manifestar
em papéis intermediários muito diferentes” (MANNHEIM, 1974, p. 55). Estes “papéis” são
representados por três camadas de sentido que intermedeiam um objeto cultural: “a) sentido
objetivo

[objektiven

Sinn];

b) o sentido intencional

da expressão

[intendierten

Ausdruckssinn]; [e] c) o sentido documental [Dokumentsinn]” (MANNHEIM, 1974, p. 56).
Analisemos cada camada.
O sentido objetivo é apresentado pelo meio material de uma obra (mármore de uma
estátua; por exemplo, o bloco de mármore que foi feito David de Michelangelo). A matéria
desta obra é envolvida por uma forma intangível que é o sentido expressivo (no exemplo dado
é a “beleza” de David), que é o resultado das “ações do indivíduo que a produz”
(MANNHEIM, 1974, p. 56) — no caso, aparentemente a técnica de Michelangelo. Digo
“aparentemente”, pois o sentido expressivo vai “para além do trabalho técnico em si, entrando
em aspectos que revelam o fluxo histórico e experiências psíquicas do artista” (WEBER et al.
2002, p. 389-90). Mannheim chama a esta “experiência” do artista de sentimento. Ela é “uma
forma na forma, por assim dizer” (MANNHEIM, 1974, p. 66). Então, recapitulando, o
sentido objetivo está ligado de um lado ao conteúdo material ou suporte sensível do produto
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cultural; por outro, enquanto obra artística tem uma conformação que expressa o mundo
interior (sentimento) do seu criador, que é o conteúdo do sentido expressivo. Portanto, este
sentido só pode ser compreendido no fundamento do sentido objetivo; o mesmo não ocorre
com a interpretação do sentido documentário. Como veremos agora.
Diferente do sentido expressivo, o sentido documental pode ser obtido sem considerar
o produto cultural na sua totalidade. Isto é, “para a compreensão do elemento documental não
é necessário compreender todo a obra [de arte] em suas relações objetivas [ou expressivas] de
sentido, na verdade o elemento documental também pode se manifestar em um fragmento da
obra” (MANNHEIM, 1974, p. 71). O sentido documental não está fundado exclusivamente no
sentido objetivo (como é o caso do sentido expressivo) e nem no sentido intencional do autor;
pelo contrário, ele está posto no campo do desintencional (do “inconsciente” diríamos). É em
um fragmento ou no detalhe da obra que este sentido pode ser encontrado. Mannheim (1974,
p. 82) explicita, mais adiante, como isso ocorre, quando diz: “Adquirem aqui uma importância
substancial não o ‘que é’ [a obra] num sentido objetivo, mas o ‘que fez’ e o ‘como’ [fez]”.
Percebemos eco de sua leitura de Riegl (1992, p. 303, nota 3), quando este diz: “as artes
plásticas não lidam com o ‘que’ da manifestação objetiva, mas com o ‘como’”. A questão
central não é o conteúdo consciente ou teórico da objetivação cultural, mas o modo que foi
feito ou o como foi feito, no qual podemos encontrar manifestações sutis que permitem obter
o sentido documental. Porém, não é só no próprio objeto cultural que se extrai este sentido.
Mannheim (1974, p. 73), citando (em nota de rodapé) o artigo de 1920 de Panofsky (1976b),
refere-se às declarações teóricas e às confissões estéticas que fazem os artistas, para
explicitarem os seus objetivos expressivos, “como um documento daquela vontade da arte que
está além da consciência do artista e do que o move”. E utilizando-se de uma metáfora,
compara o intérprete ao um médico, o qual “interpreta o autodiagnostico de seu paciente não
como um conhecimento de sua doença, mas como um sintoma dela” (MANNHEIM, 1974, p.
73). Portanto, as declarações e confissões do artista-paciente são índices-sintomas de um
possível sentido documental, mas não o conhecimento verdadeiro (a doença). Enfim, a
interpretação documental ao reunir elementos dispersos (especificamente ateóricos) permitiria
formular uma visão de mundo de um produto cultural.
Como vimos, Mannheim leu os artigos teóricos de Panofsky. Este, já em 1925, cita
aquele artigo de Mannheim (PANOFSKY, 1976c, p. 201). Contudo, só em um artigo de 1932
(apresentado em uma conferência no ano anterior), “Sobre o problema da descrição e
interpretação do conteúdo de obras das artes plásticas”, no qual percebemos, pela primeira
vez, apropriação da metodologia dos três níveis de interpretação do sociólogo húngaro. Nele
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Panofsky (1976d, p. 203-4) propõe demonstrar que a compreensão das artes plásticas não
ocorre “somente na base das percepções imediatas de um único objeto, mas também com base
no conhecimento”. Conhecimento este que só poderia chegar pela interpretação histórica.
Antes de expor sua apropriação do método, vamos entender o seu conceito de interpretação.
Panofsky (1976d, p. 212) busca a explicação desse conceito no livro sobre Kant de
Martin Heidegger (1981), Kant e o problema da metafísica (1929). Nele, Heidegger comenta
sobre qual seria a melhor maneira de interpretar o conhecimento filosófico proposto por Kant.
Este conhecimento “não se encontra nas proposições explícitas, senão nas quais elas
apresentam como algo implícito. [...] É certo que toda interpretação, para extrair das palavras
tudo o que elas querem dizer, deve recorrer necessariamente à força” (HEIDEGGER, 1981, p.
171-2). A ação interpretativa não é pautada pela vagueza ou arbitrariedade, continua
Heidegger (1981, p 172), ela “deve estar animada e conduzida pela força de uma ideia
inspiradora”. Panofsky (1976d, p. 213) afirma não ter a pretensão de dissertar sobre o
problema da interpretação filosófica, mas no âmbito das artes plásticas. Ele comenta que a
fonte da interpretação é constituída da “faculdade cognitiva e do patrimônio cognitivo do
sujeito que completa a interpretação [ou seja: o intérprete]”. E, continua, para evitar um certo
subjetivismo do intérprete, ele propõe como “corretivo objetivo” pautar-se pela “história da
tradição” para cada camada de sentido de interpretação: a “história das configurações” para o
“sentido fenomênico” (Phainomensinn); a “história dos tipos” para o “sentido de significado”
(Bedeutungssinn); e “história geral do espírito” para o “sentido documental” (Dokumentsinn)
— aqui ele cita o artigo de Karl Mannheim em nota. Expliquemos, agora, a sua apropriação
do método mannheimiano.
Como já vimos, para a primeira camada de sentido de Mannheim, sentido objetivo,
Panofsky (1976d, p. 205), nomeia de “sentido fenomênico”. Para a segunda, sentido
intencional da expressão, chama de “sentido de significado”. Na terceira, mantém a mesma
nomenclatura do sociólogo. O que chama atenção no artigo, é seu exercício interpretativo do
método. Ele apresenta como objeto de estudo, a pintura de Mathias Grünewald (1480-1528),
Ressurreição (1516) — veja a Figura abaixo. Do ponto de vista descritivo (sentido
fenomênico), vemos, diz Panofsky (1976d, p. 206): a pintura representar um homem que paira
sobre uma caixa no meio de um halo de luz e com os braços abertos, enquanto outros homens,
militarmente equipados, estão agachados no chão, cambaleantes, ofuscados e aterrorizados. A
camada secundária (sentido de significado) é obtida pelo conhecimento transmitido
literariamente (no caso da pintura, em estudo, Os Evangelhos), o que nos possibilita
identificarmos aquele homem que paira no ar como Jesus Cristo (vemos na imagem figurativa
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um homem com as suas mãos e pés com furos e associamos a crucificação). Na última
camada, considerada pelo historiador alemão, como a mais profunda, ele a compreende como
“a autorevelação involuntária e inconsciente de uma atitude para com o mundo, [...] que é
introduzida na matéria plasmada e que dela irradia para o espectador [...] como ‘documentos’
do sentido unitário da visão de mundo contida na obra” (PANOFSKY, 1976d, p. 214). Fica
claro que ele entende, o sentido documental, como Mannheim, isto é, como visão de mundo.
A partir dessa conceituação deste sentido, poderíamos vislumbrar a “interpretação à força” da
terceira camada da pintura de Grünewald a partir dos testemunhos da história das ideias da
Renascença. Pois, infelizmente, Panofsky não completa sua análise dessa pintura no artigo.
Ele exemplifica o sentido documental com a gravura Melancolia I (1514) de Albrecht Dürer
(1471-1528).

Figura: Ressureição, parte do Retábulo de Issenheim (1516)
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o

Sete anos depois desse artigo, Erwin Panofsky (1986) publica o livro Estudos de
Iconologia (1939), resultado do seu período, entre 1937-38, no College Bryn Mawr
(Pensilvânia-Estados Unidos), como professor-bolsista de Humanidades (ELSNER;
LORENZ, 2012, p. 493). Na Introdução do livro, ele republica o artigo de 1932, porém com
grandes alterações. Esta introdução vai ser novamente publicada na sua coletânea de 1955,
Significado nas Artes Visuais (PANOFSKY, 1991), o seu trabalho mais conhecido, no qual é
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fundada a iconologia, pois antes o termo não era usado, nem no artigo de 1932, nem na
Introdução de 1939.
Panofsky (1986, p. 19) inicia o texto conceituando iconografia como “o ramo da
História da Arte que trata do conteúdo temático ou significado das obras de arte”. Ele não
define, no texto, a noção de iconologia, mesmo que ela esteja no título do livro. Como
dissemos, só no livro de 1955, que teremos o aparecimento dela, substituindo o termo
“interpretação iconográfica, em sentido mais profundo” (PANOFSKY, 1986, p. 26). A pintura
de Mathias Grünewald, Ressurreição, some do novo texto. O que ascende ao texto, como
exemplo de análise do método, é a pintura de Francesco Maffei (1605-1660), Salomé com a
cabeça de João Batista (1650), que estava secundarizada no artigo de 1932. A definição de
interpretação de Heidegger, também some! Ele modifica o elemento do controle objetivo da
“história das configurações” para “história dos estilos”; como, também, a “história geral do
espírito” para “história dos sintomas culturais ou símbolos”, bem ao gosto da filosofia das
formas simbólicas de Cassirer. Ele introduz o conceito kantiano de “intuição sintética” e retira
a expressão “sentido documental” de Mannheim, o qual não é mais citado e nem seu artigo de
1923 (PANOFSKY, 1986, p. 27-28). Por que isso? Elsner e Lorenz (2012) dão algumas
justificativas para estes fatos. Primeiro, a transferência para o Estados Unidos, em 1933
(escapando do Nazismo), exigiu de Panofsky uma adaptação ao novo universo acadêmico e
cultural (nada de muita abstração!). Segundo, o livro de 1939 é resultado de conferências que
tinham como tema a Renascença; ou como diz o subtítulo do Estudos de Iconologia: “temas
humanísticos na arte do renascimento”; portanto, pareceu-lhe mais adequado a pintura de
Maffei aos temas clássicos. Terceiro, talvez as mudanças para os termos cassirerianos não
sejam só para agradar um conterrâneo judeu transplantado, mas para se contrapor a posição
antijudaica de Heidegger; pois não podemos esquecer que o livro deste filósofo sobre Kant foi
o resultado do Debate em Davos, em 1929, entre ele e Cassirer, o qual foi admoestado por sua
condição de judeu!
Finalizando, independentemente de qualquer diferença entre esses dois intelectuais
europeus, não podemos ocultar que a proposta metodológica de Mannheim não ganhou a
projeção, seja na História da Arte, seja na Sociologia da Arte. O mesmo não podemos dizer da
metodologia iconológica de Panofsky. Porém, após o exposto, é perceptível que mesmo com
as alterações realizadas pelo historiador alemão, o núcleo de seu método provém da
apropriação da concepção de Mannheim. Como vimos, o diálogo de alguma forma ocorreu,
seja do sociólogo para com os textos de Panofsky de 1915 e 1920, seja do historiador alemão
com o texto de 1923 de Mannheim. Este, segundo Tanner (2009, p. 756), teve sua atenção
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despertada para o conceito de Kunstwollen pelo artigo de 1920 de Panofsky; porém, é nos
seus trabalhos pós-1923 (não citados pelo historiador alemão) que ele demonstra melhor sua
incorporação desta noção ao seu conceito de visão de mundo. Enquanto em Panofsky, nos
seus textos de 1932 a 1955, vai diluindo, de maneira gradual, todo o debate conceitual como o
texto de Mannheim, até torná-lo um esquema prático de interpretação da obra artística
clássica. Ressaltando que Panofsky envolveu o núcleo da proposta mannheimiana com ideias
kantianas, a partir de sua afinidade com o neokantiano Cassirer. Ele ao adaptar a
nomenclatura do seu método para os termos do seu tema da Renascença, chamando-o de
iconologia, fez-o, provavelmente, inspirado no livro Iconologia (1645), de Cesare
Ripa (1560-1622).
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Mário Gruber: rompendo fronteiras entre o real e o fantástico através de
sua arte
Paulo Marcondes Torres Filho 1
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Resumo
O artista plástico brasileiro Mário Gruber Correia (1927-2011), em 1947, recebe o primeiro
prêmio de pintura na exposição dos “19 Pintores”, em São Paulo, viajando, posteriormente, a
Paris para estudar gravura em metal, graças à bolsa de estudos concedida pelo governo da
França, retornando em 1951. Cria o personagem ‘Moleque Cipó’ (flexível e resiliente como a
fibra do cipó), ativo em várias brincadeiras, principalmente, o Carnaval e, gradativamente,
com realismo, apresenta alterações do humor até atingir a angústia. Gruber rompe a fronteira
entre o real e o fantástico na exposição ‘Restauração do Mundo’ e sua conceituação de
temporalidade. Há a abertura para um Ser que se apresenta para curar o moleque. Trata-se do
fantástico: Astolfo, que representará o futuro, enquanto que o passado será representado pelo
Ovo, posteriormente, convertido em Ave.
Palavras chave: Arte brasileira. Mário Gruber. Realismo. Moleque Cipó. Realismo
Fantástico.
Introdução
Pintor, desenhista, gravurista e muralista, Mário Gruber Correia (1927-2011) deixou
um legado inestimável através de sua arte sensível e contundente, formada por trabalhos que
foram, quase sempre, figurativos e focados na existência humana.
Mário Gruber nasceu e se criou na cidade de Santos. Sua capacidade de observação e
sua vocação artística desde cedo se manifestaram. Às aulas do colégio, preferia esculpir, mas
o que o iria atrair mesmo eram as cores, paleta de pintor, o desenho, a gravura. A proximidade
do mar, seu apelo. A cidade portuária e sua alma, paisagem, arquitetura e a vida de sua gente
sempre o fascinaram. E permanentemente ressurgem transmutados em suas telas. Estão a cada
passo presentes em sua obra. Essa profusão de vida e de imagens, linhas e cores,
antagonismos e contrastes o levaram, naturalmente, à pesquisa pictórica de suas primeiras
naturezas mortas e ao sentido de indagação dos seus retratos.
Recebeu o primeiro prêmio de pintura na histórica exposição coletiva “19 Pintores”,
que ocorreu em São Paulo, em 1947.
Viveu em Paris, entre os anos 1949-1951, usufruindo bolsa de estudos oferecida pelo
governo francês, para estudar a técnica da produção de gravura em metal, orientada por
Édouard Goerg (1893-1969), pintor, gravador e ilustrador expressionista, com quem teve
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aulas na Escola de Belas Artes de Paris. Durante este período trabalhou, também, com
Portinari auxiliando na produção de painéis. Teve a oportunidade de visitar e estudar obras
dos grandes mestres, apreciando, particularmente, os trabalhos dos artistas maneiristas. Mário
Gruber se encantou com os existencialistas, bem como respeitou de forma crescente os
marxistas pela então, recente ação de resistência, contra a ocupação alemã de Paris. O artista
mais de uma vez, enfatiza sua apreciação por Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo, escritor
e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo. Ainda na Europa, casa-se
com uma brasileira.
Desenvolvimento científico argumentativo
De volta ao Brasil, em 1951, Gruber cria o Clube da Gravura, em Santos,
posteriormente, alterado para Clube de Arte. Será militante do Partido Comunista e produzirá
trabalhos, em gravura e pintura, mostrando de forma realista os locais frequentados pelos
estivadores tais como moradias, bares e áreas de trabalho. Como citado, sua arte, figurativa
por excelência, foca intensamente o elemento humano, criando a entidade Moleque Cipó.
O Moleque Cipó tem origem na sua meninice, quando na praia do José Menino em
Santos, observava meninos com poucas posses, mas que, criativamente, desenvolviam formas
de compor suas brincadeiras. Apresentavam flexibilidade, resistência e resiliência da fibra do
cipó, daí o nome Moleque Cipó. Há ainda uma grande parcela de sua própria individualidade
na concepção do Moleque Cipó, que pode ser observado em desenho e gravura.
Durante a década de 1950 descreveu, através de sua arte, as brincadeiras do Moleque,
principalmente, relacionadas com o Carnaval em que se apresenta tocando música e dançando
com muita ginga. Brincará, ativamente, com carrinhos de rolimãs. Irá soltar balões. Irá se
equilibrar nos ombros de outros moleques, formando pirâmides humanas, tal como no circo.
Irá jogar capoeira e malhar Judas nos sábados de aleluia.
Vários trabalhos descrevem, de forma sutil, mudanças do humor do moleque,
passando pela curiosidade, desconfiança, irritação, medo, agressividade, apatia e rumando
para um estado de angústia.
Na vida pessoal, o artista, passa também por algumas inquietações, participando de
atividades outras, como a de ator de cinema. Amplia o seu campo de pesquisa para a
Commedia dell´arte italiana do século XVII, estudando os trabalhos de Gino Severini (18831966) associando fantasiados da época com brincadeiras carnavalescas do Moleque. Investiga
lendas e folclore europeus com personagens como a Melousine.
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No início dos anos 1960 participou de sessões de psicanálise, inclusive, com uso de
ácido lisérgico, acompanhado pelo psiquiatra, seu amigo, Murilo Pereira Gomes que, em
abrindo as comportas do inconsciente, permitiram ampliar as perspectivas de sua arte.
Participam da experiência outros artistas, que como ele foram professores das áreas de artes
na FAAP em São Paulo. Entre os alunos estará Cecília Helena Decourt, sua futura esposa e
que terá relevante papel em sua vida. É nesse ano, também, que o artista mostra a sua
apreciação sobre o tema que envolve a corrida espacial, com detalhado desenho sobre o tema.
Em 1961, produz uma série de gravuras em que é apresentada cena ocorrendo em alto
mar, causada por um temporal em que barco que fica à deriva e, com formação de um
redemoinho ou turbilhão, escuro, que sobe girando ao céu. Acima, há um claro em que
podemos perceber a aparição de um ser em formação. É uma cena que podemos associar ao
conceito do sublime enquanto manifestação da natureza que por ser tão significante,
atemoriza ao homem, ao mesmo tempo em que nos remete ao fenômeno transcendental,
conforme descrito por Edmund Husserl (1859-1938), filósofo alemão que estabeleceu a escola
da fenomenologia e fortemente influenciou Heidegger e Sartre nos estudos do
Existencialismo.
Em 1963 produziu a gravura em metal “Periscópio Branco” em que se observa o
reflexo do rosto de um moleque com os olhos esbugalhados e a boca costurada com linha à
mão. Há outra costura na vertical. Como observadores, percebemos a angústia mostrada pela
face do moleque. De uma forma fantástica ficamos com a impressão que é a face de
desespero, resultante das aflições anteriores. Ele está perdido. Talvez precise de ajuda.
É nesse mesmo ano que, enamorado por Cecília Helena, produz uma tela em que
mostra um boneco de pano, com a boca e olhos costurados, segurando cuidadosamente e de
forma carinhosa, em uma das mãos, uma bonequinha menor. Intitulou a obra: "Homenagem a
Cecília Helena"- Boneco gigante com jovem na mão. A este boneco, denominou de
Astolfo.
A partir desse momento o artista inicia uma série de trabalhos, nas técnicas: desenho,
gravura e pintura, tendo como tema uma máscara que apresenta as características de ter a boca
costurada e os olhos esbugalhados, de certa forma, mimetizando elementos que compuseram a
imagem do menino no trabalho “Periscópio Branco”.
Nos dois anos seguintes, produz uma série de trabalhos, a maioria, gravuras em metal,
mostrando o Moleque nas suas atividades mundanas, tais como: desfilar no carnaval,
participando de bloco carnavalesco; andar de carrinho de rolimã e brincar de circo. Na
sequência, produz outras gravuras, tendo próximo ao Moleque, a presença de um novo ser,
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com a aparência de uma máscara com boca costurada e olhos grandes, também costurados. É
o ser que se aproxima do ente Moleque, para melhor conhecê-lo.
Em 1964, o artista produz a gravura intitulada Areia Branca n°2 voltando a
representar o bairro proletário de mesmo nome e que era o espaço comunitário de vários dos
estivadores do porto de Santos Neste trabalho procura mostrar um céu mais escuro e
atemorizante, quando comparado com o que havia produzido em 1955. Há certa ambiguidade
no significado desta nuvem escura, que pode ser uma manifestação sobre a situação política
que se instalara no país, bem como, sendo a antecipação à chegada de um ser desconhecido.
Ainda em 1964, a mesma Areia Branca será palco de belos trabalhos ligados ao
carnaval e o com os moleques fazendo música, com os pés descalços. Em seguida, também
como tema carnaval, só que se posicionando em outro tempo e lugar, com personagens
participantes da Commedia dell´arte, que utilizam máscaras do carnaval de Veneza, fantasias
de pierrô, sapatos guarnecidos com pompom, porém com um gingado típico do nosso
capoeirista. Essa ruptura com o mundo até então apresentado por Mário Gruber, afeta a ideia
do tempo e local conhecido, e é um prenúncio de que algo fantástico está em processo.
Em maio de 1967, ocorre sua primeira exposição individual de pintura. É em São
Paulo, na Galeria Atrium e teve como título “Restauração do Mundo” e, de acordo com o
artista, envolve o conceito de temporalidade, através dos elementos: “o Ovo, o Planeta e a
Nave”.
Ele comenta na época: “É como se eu estivesse nascendo agora para a pintura, estou
saindo do ovo, a fase de gestação necessária para podermos conhecer o planeta, a nossa
realidade total. A nave é o momento da criação lúcida, do homem que olha o planeta do alto,
mas que, magneticamente se encontra arraigado a ele”. Em síntese, o artista passa a pensar a
sua arte com uma perspectiva que envolva o passado, o presente e o futuro, na existência
humana.
A exposição recebeu grande cobertura da imprensa especializada. O catálogo não fez
constar imagens das 39 obras que estiveram expostas, porém o texto escrito por abordagem
apresentada por Antonio Candido nos permite perceber o rompimento das fronteiras entre o
real e o imaginário, quando coloca:
Mesmo para quem acompanha desde o início o desenvolvimento da obra de Mário
Gruber Correia, espanta a variedade das suas soluções e a inquietude perturbadora
das suas experiências. Estas se dispõem conforme dois polos, que o atraem sucessiva
ou, às vezes, simultaneamente: um desejo de realidade, que pode chegar às formas
mais diretas do realismo, e um desejo de transcender a realidade, que produz certas
construções de uma liberdade onírica, entre as duas atrações, Gruber foi procurando
com tenacidade as soluções mais pessoais, num impulso criador em que a riqueza
das intenções se reflete na riqueza das conquistas técnicas.(...) (SOUZA, 1967. p.2).
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Após a exposição, o artista esclarece que para a mesma reuniu trabalhos de um ano,
que lhe permitiram a ele pensar nos seus próprios caminhos.
Na exposição há uma tela denominada “O Ovo e a Nave” em que se vê uma nave com
formato oval, translucida, sendo dirigida por um feto.
Há também uma tela intitulada “Astolfo”, um boneco de pano, com a boca costurada,
tendo o corpo formado por retalhos de distintas padronagens, que parece flutuar no espaço. O
Astolfo é o ser que surge para curar o ente Moleque, neste mundo restaurado que nos
apresenta Mário Gruber. No contexto da temporalidade, ele representa o futuro. O nome
Astolfo, provavelmente, provém das pesquisas do artista, conforme já mencionado, sobre a
mitologia europeia, pois Astolfo foi o rei dos lombardos no século VIII da era cristã, sendo
um dos cavaleiros de Carlos Magno, e atuando com muita bravura, coragem e com poderes
mágicos.
Outra das obras expostas mostra uma pirâmide humana formada por quatro
personagens: na base, um senhor engravatado, com aparência de burguês, representado pelo
cachimbo que segura na mão direita. Sobre seus ombros está um jovem, com olhos cobertos
por máscara e peito nu, que por sua vez, tem sobre seus ombros um menino. Este tem sobre
sua cabeça um bule, adereço, frequentemente, usado pelo Moleque Cipó em suas fantasias
carnavalescas. O menino está apontando, a presença da cabeça do boneco de pano, o Astolfo,
como se o tivesse tirado do estandarte. O maneirismo tão apreciado por Mário Gruber é
percebido na tela através da ambiguidade com que trata os braços e pernas dos personagens.
Na exposição estiveram outras obras apresentando personagens semelhantes ao ser
Astolfo, que foram mencionados no texto do catálogo, por Antonio Candido, evocando o
interesse do artista pelo espaço sideral, como segue:
(...) Veja-se o quadro admirável, onde um pequeno ser argênteo, tatuado do mais
belo azul, oferece a outro, alto e solícito com a mancha preciosa do seu rubro olhar
convencional, a esfera em que Mário Gruber parece representar obsessivamente as
forças germinativas. Robôs, marcianos, cosmonautas, - não importa, - eles são vivos
e comoventes, produzem gestos humanos, e a prata quase fosforescente do seu
corpo-couraça é uma carne de mundos sonhados... o gesto propiciatório que este
fazia em direção do ovóide não deu efetivamente lugar a uma reciprocidade, à
instauração mágica de um novo ser, que completa o gesto pela oferta do objeto
esférico? Só que aqui tudo é sólido, sendo etéreo, pois as manchas de cor se tornam
volumes, e o que parecia exercício prolongou-se em formas estuantes de vida.
Diante de quadros como êste, ou aquele que representa um toco de homem amarelo,
ligado à bola pelo tubo-placenta, é como se vislumbrássemos a pintura do futuro.
Tudo que é jogo com a cor, a proporção, o volume, conserva-se na sua essência mais
pura; mas não em abstrato. Conserva-se como instrumento de uma imaginação que
recria o mundo com dignidade e senso de tragédia, buscando formas novas,
transfigurando o que há de contingente na representação do objeto. Sejamos francos:
na orla do mundo que nasce, Mário Gruber levanta o véu de uma nova pintura.
(SOUZA, 1967. p. 2).
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O ser Astolfo será presente em sua obra, de forma constante, persistindo até o ano que
precede seu falecimento em 2011. Grosso modo, há quatro situações de aparecimento do ser
Astolfo, nos trabalhos do artista.
Há obras em que o ser Astolfo se aproxima do moleque que, por sua vez,
gradativamente, vai se transformando em fantasiado, como quando o Astolfo aparece
segurando o Fantasiado pelo cangote, em “Fantasiado, 1973”; ou como uma multidão de
pequenos Astolfos brincando com o menino, em “ST, c.1982”; ou ainda, nas obras
“Fantasiado 1, 2006” e “Fantasiado 2, 2006”, com os pequenos Astolfos brincando entre si.
Há telas em que o ser Astolfo se apresenta em processo de observação aguardando o
momento adequado, para se aproximar, como em 1967, ou em 1971, quando ainda pequenos
ou adolescentes estão soltos no espaço, ou mesmo em 1976 quando surge como um Astolfo
com características femininas.
Há trabalhos em que procura mostrar o exato momento que o ser Astolfo está se
incorporando junto ao ente moleque, como na tela “Fantasiado com Astolfos, 1968” em que
vemos o moleque carregando vários bonecos como o Astolfo e, percebemos uma cabeça do
Astolfo iluminada e posicionada de forma ajustada ao corpo humano. É ambíguo e
interessante pelo contraste entre a graça e singeleza da forma do moleque carregar os bonecos
e o tenebroso ambiente circundante onde são vistas quatro grandes cabeças do boneco
Astolfo. Há, também, a tela “ST, 1972” com a presença de um corpo grande, vestido como
um Arlequim da Commedia dell´arte, cujos losangos amarelos e negros estão a se
movimentar, parecendo arte cinética. A cabeça é a do Astolfo, usando um barrete
carnavalesco e, quando observamos mais atentamente, percebemos a presença de dois pares
de pés e dois pares de mãos, tornando implícito estar ocorrendo a incorporação de um suposto
moleque, pelo ser Astolfo. O lado direito da face apresenta-se como que coberto por uma
bandeira quadriculada, utilizada nos momentos da chegada, nas corridas de veículos.
Lembremos que em 1972 foi o ano em que o brasileiro Emerson Fittipaldi ganhou o
campeonato mundial da Fórmula 1 e, Mário Gruber, não raro utiliza do maneirismo de
misturar temas. Entre 1990 e 1996, produziu telas em que o Astolfo se apresenta como préadolescente montando em touros fantásticos com olhos vermelhos vibrantes ou, de seis patas.
Fica evidente que o ser Astolfo simboliza o futuro considerando a conceituação de
temporalidade que apresentou na Restauração do Mundo, significando a ruptura de fronteiras
com o seu mundo artístico de até então.
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O ovo, representando a origem, gradativamente, vai estar ligado à ave, em seus
trabalhos. É provável haver a influência de René Magritte (1898-1967), pintor belga
surrealista, com seu autorretrato ‘Clairvoyance’, 1936, em que Magritte ao olhar um ovo
como modelo, transforma numa ave, que é representada na tela. É interessante que no próprio
ano de 1967, Mário Gruber desenha e grava o envolvimento do homem com a ave, quando
cria o ‘Bloco das galinhas’ aproximando o presente com o passado e rompendo a fronteira do
tempo.
Em meados dos anos 1980, produziu uma série de quadros em que fantasiados
carnavalescos se apresentam em posições de companheirismo e afeto com aves, como se
fossem muito próximos e irmanados.
Em 1988, produz uma tela em que se vê um indivíduo elegantemente vestindo terno e
gravata, com uma máscara que é um longo bico de ave e sobre a cabeça um chapéu parecendo
uma enorme crista de ave. Ele está ladeado pela direita e esquerda com o que parecem ser
frangos de grandes dimensões. Uma ocasião em que observamos essa obra, Mário Gruber me
esclareceu que o quadro representava um retrato dele com os filhos Gregório e Paulo
Fernando.
Em 1990 produz um autorretrato em que é representado segurando uma ave na mão,
enquanto que está cercado por todos os lados por aves de distintos tamanhos e cores. No ano
seguinte pinta um inquietante quadro em que aparece um personagem semelhante ao Astolfo
sentado junto a uma série de ovos gigantes que estão apoiados no solo. Um dos ovos
apresenta-se transparente, permitindo perceber dentro, uma ave em formação. Em suas mãos,
o personagem segura uma ave e ambos parecem se entreolhar com curiosidade e algum afeto.
Conclusão
A ave ao simbolizar o passado, a origem do moleque, passa a estar presente em vários
trabalhos junto a ele, em demonstrações de proximidade e mútua confiança.
A maior ruptura de fronteiras, contudo, é quando com a sua linguagem poética das
cores, luzes, sombras e formas faz interagir aves e Astolfos, representando o passado e o
futuro da existência humana, oniricamente, criando um espetáculo fantástico.
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Figura 1 Mário Gruber – Revoada de Astolfos n°2, 1990

Óleo sobre tela colada na madeira, 85 x 85 cm
Figura 2 Mário Gruber – Astolfo sem noturno, 1990

Óleo sobre tela colada na madeira, 85 x 85 cm
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Alex Flemming: descobrindo o corpo
Lucas Procópio de Oliveira Tolotti 1
Resumo
O presente artigo pretende, através da análise de duas séries do artista Alex Flemming:
Natureza Morta (1978) e Eros Expectante (1980), delinear o momento da descoberta do corpo
em sua obra. A partir dos conceitos que envolvem a história da arte e a polissemia do corpo, o
artigo tem como referencial teórico os filósofos Michel Foucault e Jean-Luc Nancy. Debruçase, então, sobre o corpo considerando-o como produto de um contexto e lugar de uma
existência. Espera-se, desse modo, evidenciar as motivações, os meios, as técnicas e as
soluções plásticas do artista para as questões que envolvem a representação deste corpo nas
séries em questão.
Palavras-chave: arte contemporânea; Alex Flemming; corpo; Natureza Morta; Eros
Expectante.
Introdução
Alex Flemming, artista plástico brasileiro que vive em Berlim, é dono de um percurso
estético movido por diversos temas e pelo emprego de variadas técnicas, além de celebrado
mundialmente e possuir obras em diversas galerias e coleções públicas de museus. Entre os
temas mais presentes no repertório do artista, surge a representação do corpo e as questões
que o envolvem: essa temática aparece como foco central ou está adjacente em muitos
trabalhos e a arte contemporânea a aborda discutindo e trabalhando seus vários significados e
potências.
Alex Flemming se considera um artista autodidata (MORAES, 2012), já que nunca
cursou uma graduação em artes visuais, mas sim aprendeu o fazer artístico em ateliês de
figuras renomadas como Cristiano Mascaro e Regina Silveira. Tendo como uma característica
constante de sua produção a experimentação com os meios artísticos tradicionais, sua
produção de início de carreira, mais precisamente as séries Natureza Morta, de 1978 e Eros
Expectante, de 1980, trazem à baila fotogravuras que vão questionar limites e tensões do
corpo.
As gravuras e fotografias de Flemming trabalham com altos contrastes de cor e
sobreposições. A série de gravuras em metal denominada Natureza Morta, de 1978, traz
consigo traços marcantes de Alex Flemming: a experimentação com a imagem e a
predominância do corpo como objeto de sua investigação artística, relacionando-o com o
período do regime militar brasileiro. Motivado por Mascaro e Silveira, Flemming constrói a
1
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série em questão com a técnica de photo-etching, fotografando atores que simulavam as
torturas que aconteciam naquele período e, posteriormente, utilizava as fotografias como
matrizes para a gravura em metal.
Os sufocamentos, choques e outras pressões constituem, de acordo com Moraes
(2012), uma inovação temática, já que não era comum no Brasil uma arte com denúncia tão
contundente. A fotografia é utilizada como um documento capaz de oficializar as pressões
sofridas por aqueles que são vítimas dos militares (MORAES, 2012).
Entretanto, Flemming não encerra a obra no tema político. Segundo o próprio artista,
existe uma camada erótica que permite, segundo suas palavras, uma “exacerbação do corpo, o
tesão. [...] Na série ‘Natureza-Morta’, trato das coisas mais trágicas sem abrir mão da
qualidade estética. A obra de arte, para mim, precisa primeiro seduzir para depois nos fazer
pensar” (MORAES, 2012, pp. 172 e 173).
Figura 1. Alex Flemming, Sem título, série Natureza Morta, São Paulo, 1978, fotogravura sobre papel, 20 x 12,5
cm. Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Fonte: Site oficial do artista. Disponível em <http://alexflemming.com.br/project/natureza-morta/>. Acesso em
14 jun. 2018.

A questão erótica ficará muito evidente em 1980, com a série de fotogravuras Eros
Expectante, de 1980. Hoje pertencente à Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos
Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), as obras da série consistem em duas
chapas de cobre gravadas, uma com uma parte de um corpo feminino e a outra com parte de
um corpo masculino. Ambas são impressas de maneira paralela, resultando na obra final, em
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que há um espaço entre as duas figuras, restando ao expectador, expectante, completar o
movimento dos corpos (LAUDANNA, 2006). A série evidencia o prazer do corpo, a potência
e a tensão erótica do nu feminino e masculino, assim como é evidenciado o vigor, o que estará
presente em outras obras do artista. Flemming então exacerba as características e potências do
encontro entre o corpo masculino e feminino.
Disciplina, aphrodisia e enkrateia
É interessante destacar a proeminência do corpo já no início da produção artística de
Flemming, que nunca abandonará esse tema, pelo contrário, expandindo-o até mesmo para
uma corporeidade que extrapola o humano e o vivo, revestindo de materialidade carcaças de
animais e objetos pessoais, como roupas, sapatos, carteiras, pratos, poltronas e malas. Esses
artigos, conforme discute Ana Mae Barbosa (2002), trazem à tona a ideia do corpo ausente. Já
diz o artista: “o foco da minha obra sempre foi o corpo humano” (FLEMMING apud
MORAES, 2012, p. 164), ou ainda:
Para mim, o princípio de todas as coisas é o corpo. A responsabilidade, o amor, a
transcendência do homem é o corpo. Minha obra é 99% diretamente sobre o corpo
ou suas metáforas. Esse tema surgiu com o despertar da minha sexualidade ainda na
pré-adolescência, aos doze anos (FLEMMING apud MORAES, 2012, p. 157).

Ana Mae Barbosa percebe a importância do corpo, escrevendo que ele “é um recente
entusiasmo da filosofia, da sociologia, da história e da teologia, de tal forma que,
tradicionalmente domínio da arte, da biologia, da medicina, da psicologia, o corpo tornou-se
tema transversal na cultura dos anos de 1990” (BARBOSA, 2002, pp. 18-19).
Segundo Ajzenberg (2008, p. 15), “a concepção do corpo é efeito de uma construção
social e cultural”. Para o filósofo francês Jean-Luc Nancy, “o corpo é uma certeza estilhaçada,
em pedaços. Nada mais próprio, nada mais estrangeiro a nosso velho mundo” (NANCY,
2008, p. 4, tradução nossa). O corpo é a certeza estilhaçada, e suas possibilidades, sua
polissemia é espalhada em várias camadas de interpretação. Não se pode dizer que o corpo é
uma determinada coisa. Defini-lo é mutilar sua potência e vestir um manto de certeza onde
não há alguma.
Nancy (2008) continua, e relata o corpo não como algo que faz sentido, mas sim
desenvolve a ideia de que ele é jogado, être-jeté-là, lançado, existe e é, e essa condição é a
causa de sua estranheza familiar. O corpo dá lugar à existência porque é um lugar de
existência. Ele apresenta o fato de que “a existência tem como essência não ter essência”
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(NANCY, 2008, p.14, tradução nossa). Então, o corpo que se carrega durante a vida também é
um corpo morto, uma abertura ontológica que é o corpo ele mesmo.
Na obra de Flemming, onde há constantemente uma tensão entre vida e morte, pode-se
observar o corpo morto em vida. Mayra Laudanna (2016) aponta para uma circularidade
temática na produção do artista, caracterizada como vida-morte-vida. Essa ideia, que se repete
em toda sua trajetória, é explicitada já nas séries de 1978 e 1980. A pressão exercida pela
ditadura na forma de tortura em Natureza Morta é transmutada em vigor e erotismo em Eros
Expectante. Há corpos nus nas duas séries, e se Flemming capta a nudez como um aparato
estético, também a reveste de diferentes sentidos, criando uma circularidade interna dentro da
mesma série. A vida-morte-vida se repete não apenas entre seus trabalhos de diferentes séries
e períodos, mas dentro da serialização em si.
Em Natureza Morta, os corpos retratados por Flemming estão – utilizando da
nomenclatura de Foucault em seu livro Vigiar e Punir (1987) – inseridos em uma anatomia
política. Eles operam segundo lógicas disciplinares de poder, no caso, o do regime militar
brasileiro. Se no livro citado o autor afirma que o suplício e as práticas públicas de tortura
foram condenados pela história, o que se vê nas imagens é o abuso do poder decorrente de um
estado de exceção, onde essas violências voltam a ocorrer e recaem sobre o corpo: “O suplício
[...] faz também do corpo do condenado o local de aplicação da vindita soberana, o ponto
sobre o qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a dissimetria das forças”
(FOUCAULT, 1987, p. 51).
Este espetáculo interno é denunciado pelo artista, evidenciando a sujeição do corpo
torturado frente ao poder ditatorial. Dentro de um contexto sociopolítico em que não há
punição injusta: todos que são contra à ditatura estão sujeitos a penas e repressões. O
indivíduo e, mais do que ele, seu corpo se torna refém do poder que está legitimado.
Porém, o que Flemming também ressalta são as qualidades eróticas do corpo sujeito às
mais variadas pressões. Ao colocar em destaque, por exemplo, o pênis do torturado (Fig. 2)
recebendo choques elétricos, o artista não ignora a relação tênue entre poder e sexo, política e
erotismo. O olhar se volta sobre o órgão sexual sendo eletrocutado, inscrito em uma lógica de
controle disciplinar que afirma a negação da própria potência erótica masculina, que o artista
pretende retomar.
O rompimento de fronteiras que se faz presente se coloca tanto por causa do contexto
sociopolítico, em uma narrativa política dominada pela ditadura, como pela qualidade erótica
da imagem. Mais ainda, Moraes (2012) aponta que a série Natureza Morta articula a
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linguagem da fotogravura com o jornalismo, ao propor uma denúncia que poderia se dar em
um meio de comunicação – algo impossível durante o militarismo.
Importava à fatia politicamente mais atuante da classe artística brasileira denunciar o
arbítrio e a tortura, invisível nos meios de comunicação de massa nacionais por força
da censura estatal. Eram nomes e talentos marcantes como Cildo Meireles (1948),
Antonio Dias (1944) e Rubens Gerchman (1942-2008), apenas para citar alguns, que
souberam articular conteúdos de alta voltagem social a uma linguagem formal
eficaz, sem abrir espaço ao panfletário ou populista. Algo, vale frisar, ainda raro na
convergência entre arte e política que assumiu relevância na cena artística do século
XXI (MORAES, 2012, p. 10).

O corpo, que em Flemming surge em um cenário de vigilância e opressão, dois anos
após ser representado nesse primeiro conjunto de imagens, é liberado pelo artista para um
novo contexto, que não deixa de perseguir as inquietações de movimento, potência e encontro
dos corpos.
Figura 2. Alex Flemming, Sem título, série Natureza Morta, São Paulo, 1978, fotogravura sobre papel, 13,1 x
19,8 cm. Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Fonte: Site oficial do artista. Disponível em <http://alexflemming.com.br/project/natureza-morta/>. Acesso em
20 set. 2018.

Em Eros Expectante, partes de corpos masculinos e feminismos estão delimitadas
pelos limites das chapas de cobre e dispostos lado a lado. Os pelos, curvas e dobras são
colocados em destaque, propondo o prazer e sugerindo o encontro, em uma espécie de
liberação das torturas e pressões encontrados em Natureza Morta. Agindo como yin-yang, a
tensão corpórea se resvala na aproximação iminente, na expectativa do toque.
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Eros, em uma de suas possíveis encarnações mitológicas, apresenta-se como filho de
Afrodite com Ares. A sua travessura esconde o prazer, a beleza e a sensibilidade (GRAVES,
2018), qualidades que se comunicam com o conceito grego de aphrodisia, retomado por
Foucault em seu livro História da sexualidade vol. 2: o uso dos prazeres (1984). Segundo o
autor, “os aphrodisia são atos, gestos, contatos, que proporcionam uma certa forma de prazer”
(FOUCAULT, 1984, p. 39). Essa forma de prazer vem acompanhada por uma ideia de
temperança, presente no espaço entre as duas figuras de cada imagem de Eros Expectante.
Esses movimentos que levam ao prazer pertencem a uma ética singular:
O que na ordem da conduta sexual parece, assim, constituir para os gregos objetos
da reflexão moral não é, portanto, exatamente o próprio ato (visto sob suas
diferentes modalidades), nem o desejo (considerado segundo sua origem ou
direção), nem mesmo o prazer (avaliado segundo os diferentes objetos ou práticas
que podem provoca-lo); é sobretudo a dinâmica que une os três de maneira circular
(o desejo que leva ao ato, o ato que é ligado ao prazer, e o prazer que suscita o
desejo). A questão ética colocada não é: quais desejos? quais atos? quais prazeres?
Mas: com que força se é levado “pelos prazeres e pelos desejos?” (FOUCAULT,
1984, p. 42).

Mais do que uma expressão do desejo, o conceito de aphrodisia está relacionado então
à força de ligação entre atos, prazeres e desejos. Essa ligação se faz presente em Eros
Expectante pois a obra concentra sua força e sua potência na espera, não no sexo ou na
luxúria. Mais ainda, o termo carrega em si uma polaridade que é explicitada em sua forma
verbal ativa e passiva: aphrodisiazein e aphorodisiasthenai, respectivamente, ligados ao
masculino e ao feminino (FOUCAULT, 1984).
Na presença dos corpos de ambos os sexos na obra de Flemming em questão, delineiase uma atuação, pois, visto que “os aphrodisia são pensados como uma atividade implicando
dois atores, cada qual com seu papel e função – aquele que exerce a atividade e aquele sobre o
qual ela se exerce” (FOUCAULT, 1984, p. 45).
Flemming, então, reforça ou refuta o papel ativo do homem e passivo da mulher
dentro do conjunto de obras assinalado? Detendo-se em uma análise das pranchas, pode-se
observar que, se o corpo masculino é retratado com ênfase no peitoral ou nas pernas, o corpo
feminino é colocado com enfoque na genitália, no ânus ou nos pelos pubianos. O artista
determina claramente os papéis dos atores expectantes não em uma hierarquização ou
submissão, como se desprende dos gregos, mas sim como uma encenação da espera.
Essa espera, sob a forma do espaço em branco, restringe o excesso que eventualmente
poderia se dar no encontro erótico entre as duas figuras, estabelecendo uma relação de
enkrateia, utilizando-se de mais um conceito grego apropriado por Foucault: “A enkrateia,
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com seu oposto akrasia se situa sobre o eixo da luta, da resistência e do combate: ela é
comedimento, tensão, “continência”. A enkrateia domina os prazeres e os desejos mas tem
necessidade de lutar para vencê-los (FOUCAULT, 1984, p. 61).
Essa relação é também uma relação presente dentro do próprio indivíduo. Assim, a
enkrateia tornada presente no espaço em branco que separa os corpos na obra de Flemming
também os delimita enquanto agentes de si mesmos. O artista coloca essa tensão na tela: há a
espera e o jogo de forças, o papel do masculino e do feminino. Como suporte de todas essas
questões, não se deixa de mencionar a fotogravura, que evidencia os contornos e as sombras
dos atores expectantes.
O aprendizado fotográfico de Alex Flemming com Cristiano Mascaro fez com que o
aprendiz adotasse uma postura em relação ao objeto fotografado similar a seu mentor: a
evidência do grão e o fotograma exato (MORAES, 2012). Essas características imprimem
uma textura pictórica e gestual que, uma vez transportadas para o metal, dão a Flemming uma
autoria poética que o define durante toda a primeira década de sua produção.
Ao romper os limites da fotografia possibilitando não apenas a reprodução na gravura,
mas uma segunda vida – um duplo da imagem – o artista estabelece sua ideia de que o uso
dado aos objetos do fazer artístico podem ser sempre superados e ressignificados. Assim, ele
reaproveita as matrizes de Eros Expectante e as esmalta, reunindo-as e fixando-as em
madeiras. Para Laudanna (2006, pp. 12-13), “levar ao extremo o uso dos materiais e romper
com as convenções, como a da inutilização por cancelamento de matrizes após edição, é o
percurso do artista que amplia suas pesquisas”. Seja pelos temas ou pelas técnicas, o começo
da produção artística de Flemming, sua descoberta do corpo, caracteriza-se pelo rompimento
de barreiras e noções pré-estabelecidas, possibilitando movimentos circulares entre erotismo e
política, gravura e fotografia.
Conclusão
Como artista atuante e prolífico, Flemming nunca se furtou aos debates sociopolíticos
e estéticos que acompanham sua produção, pelo contrário, estabelece com seu entorno um
jogo de tensões, temáticas ou técnicas. Vê-se em Natureza Morta o embate entre político e
erótico, sendo o corpo apresentado exposto, sem origem nem fim, impossível de organizar ou
definir (NANCY, 2008).
A tensão política adentra em meandros eróticos, onde o artista realiza o debate da
junção dos corpos frente a uma espera. Assim, pode-se completar esse cenário justapondo os
conceitos gregos de aphrodisia e enkrateia, uma vez que masculino e feminino estão sujeitos
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às forças de articulações entre prazer, desejo e ato imiscuídos nos papeis que lhes foram
atribuídos pelo artista.
Amarrando o fio da descoberta do corpo presente no início da obra de Flemming, entre
1978 e 1980, percebe-se o que a une até então: a técnica da fotogravura, que permite ao artista
uma transgressão dos meios e, consequentemente, transmite ao trabalho um veio autoral que
se tornará mais contundente com o passar dos anos.
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Arte Naïf e seus diálogos com a sociedade
Lívia Cristina Toneto 1
Edson Leite 2
Resumo
Pretendemos discorrer neste artigo o conceito da arte Naïf em meio ao contexto sóciohistórico-cultural de sua criação, utilizando como delimitador histórico o período a partir de
Henri Rousseau. Durante décadas, esse tipo de pintura foi nomeado diferentemente como
“Primitivos Modernos” ou “Naïvité”. Tantas classificações surgiram na tentativa de
conceituar a expressão artística dos artistas sem formação acadêmica, que por meio de uma
forma simples e respeitando sua natureza humana foram capazes de expressar e representar
em suas obras os modos de vida de determinada sociedade a partir do cotidiano das situações
vividas dentro da singularidade de seus pensamentos.
Palavras-chave: Arte Naïf. Cultura. Sociedade. Artes Plásticas. Arte Ingênua.
Introdução
Arte Naïf, Primitivismo, Arte Bruta, Arte Ingênua, muitas foram e ainda são as
classificações para aqueles pintores sem formação acadêmica em artes plásticas. Ao longo da
história das sociedades e em meio as suas produções artísticas, a arte naïf por vezes foi
desconsiderada e questionada enquanto arte. Provocações cercada por descaso vindos de
críticos de arte, intelectuais e artistas da época acompanharam a vida e obra de vários pintores
naïfs. Poucos foram os que compreenderam , apoiaram e reconheceram o devido valor de suas
produções. Nesse contexto descatamos Henri Rousseau considerado expoente da arte naïf, que
procurou retratar em suas obras temas e situações do imaginário coletivo, de representação
cultural e social.
Destacaremos ao longo do presente trabalho as circunstâncias políticas e sociais que
permitiram que a arte naïf viesse a tona e se tornasse um elemento de manifestação crítica e
porta voz daqueles pintores muitas vezes pobres e sem condições de estudo de arte.
Abordaremos os conceitos e demais tratativas acerca do termo arte naïf .
Desenvolvimento
A arte naïf foi nomeada ao longo de muitas décadas - e talvez ainda hoje - no sentido
de se classificar tal produção artística. “Pintores de Domingo”, por exemplo, era um termo
bastante em voga ainda em 1971, em Portugal. Neste período, é possível encontrar eventos
cujo termo estava presente em destaque, como é o caso da II Exposição dos Artistas de
1
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Domingo. Para os intelectuais desta época, a mentalidade artística naïf era atribuída àqueles
que se valiam do seu dia de descanso para praticar despretensiosamente o hobby da pintura.
Nas entrelinhas, sente-se o tom pejorativo atribuído ao termo onde não se via, portanto,
qualquer valor na área das artes plásticas.
Outro termo comum também estava direcionado a tal produção artística é o termo
“Primitivos modernos”. Valendo-se do entendimento do termo primitivismo, caracterizado
pela arte originada de sociedades exóticas, compreendendo aqui sociedades que têm outras
formas de organização, outras dinâmicas de modo de vida, crenças e valores cuja noção de
tempo e espaço são distintas dos países europeus. Mas, uma vez que os artistas produtores de
arte naïf não eram aqueles indígenas, aborígenes ou demais povos, e sim os pertencentes a
sociedade civilizada, ocidental e europeia, o adjetivo moderno foi incorporado ao termo
(TOMO, 1978).
A mais conhecida das nomenclaturas é aquela que sugere ingenuidade, que fora
designado na França pela expressão naïvité, sob um viés ainda jocoso cuja intenção quando o
termo começou a ser utilizado designava ignorância e até mesmo uma certa estupidez
daquelas pessoas que pintavam seus quadros sem estudos em artes.
Ao analisarmos a palavra francesa Naïf - e seu significado ingênuo – entendemos que
ela se origina do latim nativus, aquilo que é natural, e, portanto, inato. Emile Littré, definindo
o termo naïvité, o descreve como uma simplicidade natural e graciosa na qual algo é
exprimido ou representado, qualidade de quem fala sem disfarce e obedecendo a uma
franqueza natural.
Um olhar para o ingênuo, sem depreciá-lo, nos leva a captar esta simplicidade e
franqueza como um estilo de pintura, que pode ser encontrada na arte infantil, mas que não se
enquadra como um período do ciclo vital. Tal expressão acompanha os indivíduos sem data
para iniciar ou findar-se, não se limitando ao desenvolvimento intelectual, motor, afetivo ou
de qualquer outra natureza. É um conhecimento do ato de pintar
[...] os naïfs dão, em geral, mostras de uma nítida atenção à realidade, talvez de uma
espécie de contabilidade que os conduz à precisão, incitando-os a representar, (os
blocos do muro, as folhas das arvores, etc.) [...] É aliás graças a essa atenção ao real
que o naïf confere um fundamento aos seus devaneios, sonhos e visões (TOMO,
1978, p.169).

Destarte, o que outorga a maestria de um artista naïf seria menos a sua forma de pintar
do que a singularidade de seu pensamento. O seu principal atributo é o de revelar os modos de
vida de uma sociedade, da situação vivida, do cotidiano dos vilarejos, bairros, cidades.
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Recorrentemente, se associa a arte naïf à arte popular, isto decorre da percepção de que estes
artistas retratam temas fruto de tradições provindas do imaginário coletivo e repleto de signos.
Desta forma, a barreira entre arte naïf e arte popular é um tanto indissociável, tornando-se
difícil sua distinção. Porém, é um equívoco analisarmos a arte naïf por este prisma. Nem toda
pintura naïf é popular, assim como nem todo artista naïf é pobre, aposentado ou analfabeto.
A Arte naïf, enquanto manifestação artística, teve seu reconhecimento na sociedade
artística somente a partir do final do século XIX, por intelectuais de vanguarda europeia. Isto
ocorreu tardiamente se observarmos que as artes plásticas e suas escolas de formação há
séculos tinham seu status no meio artístico-acadêmico (ROSSETTO, 2013).
Para uma melhor compreensão da valorização ainda tímida da arte naïf com as telas de
Rousseau, é essencial que voltemos nossa atenção para o contexto sociopolítico europeu
anterior a exposição do Salão dos Independentes. Países como França e a Inglaterra passavam
por mudanças radicais e violentas provocadas pela Revolução Francesa e as Guerras
Napoleônicas e, também, a Revolução Industrial agiu como transformadora dos modos de
vida da sociedade daquela época.
Em meio ao cenário sociopolítico que inspirou a Revolução Francesa e a Revolução
Industrial, o espírito do romantismo surge como uma consequência ao processo conturbado e
violento, urgindo a novos conceitos, ideias e valores advindos de uma classe social em
ascensão – a burguesa - angariando muitos adeptos ao novo pensamento de liberdade e
igualdade. Os novos padrões correspondentes à burguesia eram contrários aos que estavam
vigorando, provenientes da classe aristocrática dominante e controladora dos bens e das
riquezas daquele momento (FARO, 2004).
O romantismo foi um movimento revolucionário em oposição aos rígidos preceitos do
classicismo, no qual dominavam os padrões técnicos de criação, seja na literatura, nas artes
plásticas, na dança, na arquitetura, na música. Dava-se à criação artística, a partir deste
instante, asas para a liberdade. A nova geração de artistas que cresceram em meio ao caos, às
ruínas de suas sociedades, teve que buscar dentro de si mesma sua expressão. O talento destes
artistas, assim como suas inspirações, deu origem à novas formas, novas técnicas, novos
olhares para os fazeres artísticos livres de amarras.
E em meio a tal cenário a arte naïf começa a aparecer, ainda não considerada enquanto
produção artística reconhecida. Mas, o que faz com que alguns tipos de arte sejam validados
como arte e com outros isto não chegue a acontecer ou que quando aconteça se dê
tardiamente? Para Rosetto (2013, p.23), no que diz respeito à arte naïf, ela “[...] surgiu no
início do século XX – se o seu surgimento for considerado a partir da data em que foi aceita
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como forma artística, no entanto, considerando-a como arte feita por ‘não artistas’, seu
surgimento é difícil de ser datado”. Esta é uma das percepções atreladas ao seu
reconhecimento artístico. Mas como veremos mais adiante, outras explicações dão maior
suporte a tal validação artística.
Uma das questões centrais que dificultaram a compreensão da arte naïf se deve às suas
características de raiz, como o autodidatismo, onde os artistas em sua maioria não estudaram
academicamente, ou seja, não frequentaram instituições especializadas e reconhecidas no
meio artístico. Podemos associar também a essa questão a temática do contexto da cultura
popular, uma vez que parte destes artistas retratam em suas obras o cotidiano da região onde
moram e sua cultura local em seus aspectos folclóricos. Poucos críticos de arte, bem como os
artistas do início do século XX, interpretaram as cores vivas presentes nos quadros naïfs
aliadas ao poder de síntese em meio a uma técnica rudimentar, representando o inconsciente
coletivo e que, por vezes, recebia influências eruditas. Nas palavras de D’Ambrósio limitados
notáveis da área das artes plásticas foram capazes de constatar “ [...] a consciência da
autonomia do espaço pictórico, o uso expressivo e ornamental das cores, o toque onírico que
diferencia o universo criado da realidade e o sopro poético presente nos quadros”
(D’AMBRÓSIO, 2013, p. 14).
No entendimento de Hauser (1978) o predomínio das obras de caráter popular
contempla a uma mínima influência do artista, que se prende à reprodução comum dos fatos e
pouco imprime seu posicionamento conceitual na obra ou utiliza intervenções de formas mais
estéticas, refinadas e eruditas. Neste sentido, identifica-se que a arte naïf é uma atividade
coletiva dado que a criação da obra fica condicionada à predileção do grupo social ao qual
este artista pertence.
A arte naïf tornou-se reconhecida pelo meio artístico na Europa no final do século
XIX, por intermédio de Henri Rousseau ao expor suas obras no Salão dos Independentes. Este
evento artístico foi organizado em 1884 na cidade de Paris, pela Sociedade dos Artistas
Independentes, e mantinha como característica a ausência de um corpo de jurados e
consequentemente a não premiação.
Henri Rousseau apresentou algumas obras neste evento, como a intitulada Uma Noite
de Carnaval. Este quadro de Rousseau foi recebido com ironia pelos críticos de arte de seu
tempo. Para alguns, ele pintava como uma criança de pouca idade, “seus quadros lembram as
garatujas que nos encantavam quando éramos crianças. Passei mais de uma hora diante dessas
‘obras-primas’, analisando as expressões das pessoas que as olhavam. Todas riram até as
lágrimas. Feliz Rousseau” (D’AMBRÓSIO, 2017, p.20).
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Outras duas exposições, também na França, contaram com a presença de obras naïfs.
Em 1912 organizada por Félix Fénéon, crítico de arte e Wilhelm Uhde, colecionador e crítico
de arte, que soube valorizar e compreender a arte naïf, sendo um dos principais nomes a
reconhecer o talento artístico neste tipo de produção. E a de 1937 apresentou por volta de dez
obras naïf, de obras intitulado “Les Maîtres populaires de la Réalité”, com a presença das
obras de Henri Rousseau.
Segundo Milliet (2010), a França e sua Paris modernista, por meio dos artistas
plásticos, deu asas ao que viria a ser a arte naïf. Para tais artistas a produção de arte não estava
condicionada às habilidades e tão pouco às técnicas. Sua atenção voltava-se às criações
libertas de formação acadêmica, apreciando pintores classificados por sua espontaneidade.
Além disso, artistas renomados começavam a buscar inspiração nestas fontes, na cultura
popular, em culturas ditas exóticas, na produção de produto industrial.
A arte de origem popular é a representação sempre renovada da afirmação da vida.
De uma vida que se manifesta através de cores intensas e formas definidas, de
maneira sempre espontânea. Em cada beco, esquina ou lugar onde o povo se reúne,
há a manifestação do sentimento de alegria, o gosto pelas festas que aproximam as
pessoas, estabelecendo trocas simbólicas num ato de reafirmação de fé na
humanidade. Paradoxalmente, os artistas vinculados à arte popular, por nunca terem
passado por uma formação clássica ou acadêmica, são campo fértil para o exercício
da sensibilidade humana. Livres e espontâneos, tendo a intuição como principal
instrumento, transformam a vitalidade e a energia que os caracterizam em motivação
para a criação de novas realidades, num processo de alquimia e metamorfose
presentes no imaginário do povo (AMADASI, 2010, s/n).

É em meio a este embate entre a hegemonia das obras de arte elitista e a validação da
arte naïf enquanto arte de mesmo valor que se dá o marco das produções de Henri Rousseau.
Como um dos expoentes da arte naïf, Henri Rousseau sequer cursou arte erudita, ou tivera
orientações das Escolas de Belas Artes. Ele era um alfandegário aposentado, que começou a
pintar por volta dos seus quarenta anos de idade, “[...] ingênuo e simplório que pintava
quadros de forma introvertida, quase autista; do pintor que não tinha consciência dos seus
quadros, porque os confundia com a realidade” (STABENOW, 1998, p.8).
Rousseau confiava no próprio trabalho e não se importava com o desprezo do público
mais refinado que, muitas vezes, considerava suas obras como toscas. Para ele, fazia sentido
pintar ao gosto popular. A valorização de sua produção artística aconteceu no final de sua
vida por meio dos artistas Pablo Picasso e Paul Gauguin, que viram em Rousseau um pintor
que fez suas obras por prazer, por desejo de fazê-lo. Artistas com Picasso, Kandinsky e
Delaunay possuíam quadros de Rousseau, tal era a admiração destes pelo Funcionário da
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Alfândega.

Este foi o início de um processo para que outros artistas naïfs também

adquirissem reconhecimento pela crítica, levando as obras desta arte ao conhecimento do
público em grandes museus (D’AMBRÓSIO, 2013).
O reconhecimento de Rousseau pelos artistas célebres de sua época se deu após
inúmeras provações, chegando até ao ponto de ser considerado como um dos melhores
pintores realistas por conta de sua originalidade. Em uma nota publicada em 1895, que o
intitulava como pintor dizia que ele pertencia “há muito tempo aos Independentes, pensando
que toda a liberdade de produzir deve ser concedida ao iniciador cujo pensamento se eleva no
belo e no bem” (TOMO, 1978, p. 172).
O movimento de valorização da arte naïf passa pelo contexto sócio-histórico do século
XIX, pelo interesse pelos povos ‘exóticos’ e todas as manifestações de qualquer cunho
produzidas pelos ‘não artistas’, as obras ditas ‘primitivas’ (ROSSETTO, 2013). Para Eriksen
e Nielsen (2012) o fascínio pelos povos ditos exóticos inicia-se com as descobertas dos países
do ‘novo mundo’. A conquista e exploração desses países pelos seus colonizadores europeus
alimentaram a imaginação das sociedades portuguesas, espanholas, francesas, holandesas,
dentre outras, sobre como eram os habitantes, os modos de vida desta gente diferente, a
estrutura das sociedades locais, e as paisagens dos novos territórios conquistados. Uma vez
que tudo era desconhecido, as pessoas não sabiam exatamente quem eram esses povos, nem
sabiam de sua existência. O frisson por informações foi consolidado a partir dos relatos e
narrativas dos viajantes, facilitados pela invenção da imprensa em 1448, que favoreceu a
publicação de livros acerca de tais temáticas.
Podemos situar que no período do Renascimento, com a efervescência das viagens,
das explorações de territórios até então desconhecidos, produziram tais narrativas. Entretanto
parte delas não refletia a realidade local. Os discursos de determinados viajantes, que eram
publicadas e acessadas pelos europeus distorciam os fatos. A atratividade pelas falas dos
selvagens, homens naturais, exóticos, se dava por conta de algumas características que
fascinavam a sociedade europeia daquela época, tais como: o fato de andarem nus ou vestindo
a pele de animais, dando asas a promiscuidade, o imaginário do canibalismo sendo inventado
por conta de algumas tribos se alimentarem de carne cura; a linguagem ininteligível, que
muitas vezes os associavam a não humanidade; a falta de estrutura governamental e leis e
finalmente a crença em outros símbolos que não em Deus. Todas essas características
geravam curiosidade, mas também conotações pejorativas e discriminatórias e que por vezes
os classificavam como modos bestiários (ERIKSEN &NIELSE, 2012; LAPLANTINE, 2003).
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Todo o fascínio pelos indígenas contribuiu para uma revolução do olhar dos
intelectuais europeus. As consideráveis diferenças culturais entre os recém descobertos frente
a países longevos e estabilizados, é um convite para novas explorações e reflexões acerca da
humanidade. Outro fator que se destaca nesse momento é a ideia real de progresso dos países
ditos ‘desenvolvidos’. Por muito tempo a visão estática de mundo figurou durante a Idade
Média. O encontro de índios traz a percepção de uma humanidade que se está em
desenvolvimento, uma vez que se encontrou o estágio anterior com os indígenas.
Com o crescente interesse pelo mundo natural, os seres da floresta e sua oposição à
concepção bárbara e anti-humana dos indígenas triunfa-se no século XIX e o termo
‘primitivo’ passa a definir tais povos. E o interesse pela produção artística dita ‘primitiva’
cresce neste momento.
D’Ávila (2009) salienta outro ponto deste cenário que favoreceu o olhar sobre as
expressões artísticas ‘primitivas’, que foi a revolta intelectual de artistas das vanguardas
europeias neste período, por conta do excesso do intelectualismo artístico predominantemente
europeu. Porém, o problema gerado por esta situação foi um certo condicionamento ao
interpretar culturas de sociedades não europeias como sendo puras em suas produções, mesmo
que o modo de vida da população em geral fosse visto como ‘extremamente bárbaro’.
Um aspecto que Mascelani (2008) destaca acerca da arte naïf são os temas abordados
pelos artistas em suas obras que sugerem discussões bem atuais das sociedades, permitindo
que os espectadores possam captar as leituras destas realidades vividas por grupos
marginalizados e que são segredados das práticas estandardizadas. Dentre os temas retratados
estão: as questões de gênero, economia criativa, a ocupação do espaço urbano, os papeis da
mulher no contexto atual das cidades principalmente nas comunidades, relações da ética na
sociedade, entre outros.
Porém, na visão de Rossetto (2013) os pintores naïfs de hoje não podem ser
concebidos como os de outros tempos. Neste sentido é inegável a condição do amadorismo e
do autodidatismo serem característicos deste tipo de arte, mas ela nega que a origem
socioeconômica dos pintores seja primordial, uma vez que há no meio artístico da atualidade
pintores advindos de diversas camadas sociais, desde operários a médicos e engenheiros. Há
que se entender que cada artista coloca em sua técnica características próprias, e que o que
eles têm em comum é “[...]a apresentação de uma produção individualizada e diferente do
gosto regional em que estão inseridos [...] pois arte naïf une a estética e o caráter plástico com
a realidade social” (ROSSETTO, 2013, p.33).
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Conclusão
Como tratado ao longo deste trabalho a arte naïf ao longo de seu desenvolvimento em
diversos países foi contestada enquanto arte, por conta de seu caráter vindo do autodidatismo
e das técnicas rudimentares e sem embasamento das escolas acadêmicas. Diversos artistas
naïfs são aposentados, proletariados, e aqueles que decidem iniciar um hobby sem grandes
pretensões, e em meio a esses pintores Henri Rousseau foi um dos que mesmo sendo
contestado se fez artista e foi apoiado por alguns de seus pares.
O cenário político e social contribuiu sobremaneira para que artistas como Rousseau
encontrassem nas artes plásticas um meio para externalizar suas percepções de mundo, de
forma crítica e consciente, mesmo sendo incondicionada às habilidades e às técnicas de
pintura.
E contrariamente ao que se passou nos demais séculos, hoje o conceito naïf como um
estilo de pintura é reconhecido e valorizado por um percentual de artistas, galeristas,
marchands, críticos de artes e colecionadores. E encontramos em meio a isso tudo um desafio
considerável que são os ditos vaïveries tentarem fazer-se passar pelo que não são. Abre-se
aqui um horizonte para se levar em consideração ao analisar a produção naïf: a ingenuidade
não basta para fazer um pintor e é preciso ter o cuidado de não a confundirmos com a inépcia
ou a puerilidade fingida.
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Diálogo entre Nelson Leiner e o Capitalismo Artista de Gilles Lipovetsky
Polyana Zappa 1
Resumo
Este artigo apresenta a intersecção do pensamento do filósofo francês Gilles Lipovetsky, a Era
Transestética, e a postura crítica do artista brasileiro Nelson Leirner. De um lado, temos a
visão, a estetização do mundo que aponta para a mercantilização que acabou com as grandes
oposições como: arte contra indústria, cultura versus comércio; criação versus divertimento.
Tudo se transforma em hiperespetáculo. Do outro, obras como crítica irônica sobre o sistema
da arte e o seu mercado, mesmo como denúncia, estão inseridas nele.
Palavras-chave: Diálogo; Leiner; Lipovetsky; Capitalismo; Artista.

Introdução
Aliar o pensamento de Lipovetsky à postura crítica de Leiner possibilita a reflexão
sobre a arte estar condenada ao mercado e não há saída, o Capitalismo Artista a transformou
em entretenimento; ou se é possível reverter esta situação com a crítica irônica sobre o
sistema da arte. Mesmo artistas como Leirner que colocam o ‘dedo na ferida’ se perdem na
dita Era Transestética apontada pelo filósofo.
Quando visitamos uma exposição, consumimos o que nos é apresentado como arte,
mesmo não entendendo o que vemos; estando legitimado pelo museu ou galeria, digerimos o
produto como arte. Isto faz da arte uma mercadoria? O mercado da arte sempre existiu, mas
agora se intensificou, porque temos uma arte voltada para ele. Afinal, tudo virou um grande
espetáculo ou como Lipovetsky denomina “Hiperespetáculo”. Leirner comentou, numa
entrevista dada ao jornal O Globo, em novembro de 2011, que estavam sacralizando as suas
obras, antes chocavam e agora são iconográficas. O artista já é histórico e, ao mesmo tempo, é
contemporâneo, em atividade, apesar da idade. Ele complementa dizendo que mesmo sendo
histórico e ativo tem que se adaptar ao tema da curadoria. O mundo da arte está nas mãos dos
curadores e não dos artistas.
A revisão bibliográfica do pensamento do filósofo pautou-se nos conceitos presentes
em Estetização do Mundo, viver na era do capitalismo artista (2015) e A CulturaMundo, resposta a uma sociedade desorientada (2011). Como também na pesquisa sobre a
biografia de Nelson Leirner, considerado um artista influente na Arte Contemporânea
Brasileira.

1

Mestre em Educação, Artes e História da Cultura (MACKENZIE). Docente e coordenadora do Centro Cultural
Teresa D’Ávila do UNIFATEA.

147

A confluência do pensamento filosófico e do fazer artístico dos autores citados
possibilita uma reflexão sobre a contemporaneidade e para tanto este artigo foi dividido em
três tópicos: 1. Nelson Leirner, o artista provocador, que apresenta a trajetória do artista e
como ele se tornou importante para a Arte Brasileira Contemporânea. 2. A Estetização do
Mundo, um olhar de Lipovetsky, explicita os conceitos que definem os fenômenos atuais da
sociedade. 3. O diálogo entre o artista e o filósofo, mostra a relação possível entre as obras
de Leirner e os conceitos de Lipovetsky.
1. Nelson Leiner, o artista provocador
Artista intermídia paulistano considerado provocador, colecionador de objetos e
irreverente, é filho de poloneses, nasceu em 1932, no bairro Bom Retiro, em São Paulo. Seu
pai, Isai Leirner, foi diretor-tesoureiro do Museu de Arte Moderna, conselheiro da Bienal de
São Paulo, comissário do Brasil na Bienal de Veneza e por volta de 1958, fundou a Galeria de
Arte das Folhas. Sua mãe, Felícia Leirner, escultora premiada, e reconhecida
internacionalmente, após o falecimento de seu marido, em 1962, foi morar em Campos do
Jordão e em 1978, funda o Museu Felícia Leirner.
Com pais envolvidos no universo da Arte, aos 24 anos, tem aulas de pintura com Joan
Ponç, por nove meses, apesar de achar que nunca pintou uma tela. Depois, frequenta o ateliê
de Samson Flexor, por dois meses. Mas foi a estética dadaísta, em 1961, que despertou seu
interesse, produzindo a série Apropriações, apoderando-se dos objetos em suas obras. Em
1966, funda o grupo Rex com os artistas Wesley Duke Lee, Carlos Fajardo, Frederico Nasser,
José Resende e Geraldo Barros, promovendo happenings, sempre como crítica ao mercado da
arte e suas instituições.
No ano seguinte envia ao 4o. Salão de Arte Moderna de Brasília, a obra O Porco
(1967) (figura1), com o aceite do júri, o artista questiona e solicita os critérios utilizados por
Mario Pedrosa e Frederico Morais, criando o happening da crítica. Como mesmo Aracy
Amaral, o descreve:
Artista que nos anos 60 marcou sua contribuição com atitudes provocativas no
contexto artístico brasileiro - como com a apresentação de um porco empalhado
dentro de um engradado e atado a um presunto, evidentemente logo roubado pelo
público, perante o júri do Salão de Brasília de 1967 - ou mesmo com o Altar de
Roberto Carlos, do mesmo período, concebendo um ambiente de adoração e
recolhimento em que a imagem principal, mesclada à religiosidade popular, era do
ídolo musical da juventude da época, este artista foi igualmente autor de happening
de inusitada violência, ao marcar dia e hora para oferecer ao público o que houvesse
no interior da Galeria Rex, de São Paulo, que encerrava nesses dias suas atividades.
Ao mesmo tempo, Nelson Leirner teve especial predileção pela apropriação de
objetos industrializados, transfigurados em objetos artísticos com fino senso de
humor. Observa-se, nessa opção, o caráter eminentemente urbano que permeia sua
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obra, de que é um exemplo sua criativa série Homenagem a Fontana. Essa
intimidade com os meios industriais o levaria ao design, paralelamente à produção
gráfica que tem desenvolvido nos últimos anos, em desenhos de dolorosa carga
erótica. (AMARAL, 1998, p.46)

Em 1969, convidado para a X Bienal Internacional de São Paulo, recusa a participação
aderindo ao boicote contra a Instituição. Na edição seguinte, no ano de 1971, na XI Bienal
Internacional de São Paulo, novamente recusa a participação devida à censura contra a
representação brasileira em Paris.
Na década de 80, com O Grande Combate utiliza de imagens de santos, brinquedos e
bibelôs. Arte do banal ou o banal que é arte? Enfim, apodera-se dos objetos banalizados pela
sociedade de consumo e os transforma em obras. Na mesma década, desenvolve exposição
“Pague para Ver” cancelada pelo próprio artista, que distribuiu um folheto com enquete sobre
o consumidor de arte.
Leciona durante o período de 1977 a 1997 na FAAP – Fundação Armando Alvares
Penteado, inaugurando sua carreira como professor universitário. Em 1997, muda-se para o
Rio de Janeiro e passa a coordenar o curso básico das Escolas de Artes Visuais, Parque Lage,
mas se desliga deste oficio em 1999. Lá mora até hoje.
Os últimos dez anos, que coincidem com sua mudança para o Rio de Janeiro, foram
pródigos para a carreira de Nelson Leirner. Embora no começo sua obra e sua pessoa
tivessem merecido uma receptividade retumbante, com gente fazendo fila para
frequentar suas aulas na Escola de Artes Visuais do Parque Lage – EAV, essa “fase
carioca”, principalmente após seu desligamento da EAV por volta de 1999, é
marcada pelo isolamento, uma situação muito favorável para o desenvolvimento de
novos projetos, estimulados pelos convites para realizar exposições, com grande
destaque aqueles ligados ao mercado de arte. Com efeito, junte-se o reconhecimento
da crítica, patente
em convites para figurar em importantes instituições
internacionais, com o estabelecimento de relações mais efetivas com uma galeria
paulistana das mais atuantes (Galeria Brito Cimino), cujo profissionalismo inclui
planejamento e a inserção no mercado de arte internacional através da participação
nas mais importantes feiras internacionais da arte contemporânea, tanto na Europa
quanto nos Estados Unidos, e se chegará a conclusão que Nelson Leirner, a despeito
do caráter crítico de sua poética, está finalmente fazendo sucesso. (FARIAS, 2004,
p.14)

Em toda sua trajetória, participou de inúmeras exposições nacionais e internacionais
em museus, galerias, bienais e feiras.

2. A Estetização do mundo, um olhar de Lipovetsky
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Vivemos a era Transestética, a estetização do mundo se instalou, remodelada no
essencial por lógicas de mercantilização e de individualização extremas. Acabou-se o mundo
das grandes oposições: arte contra indústria, cultura contra comércio, criação contra
divertimento – em todas essas esferas, leva a melhor quem for mais criativo.
É um universo de superabundância ou de inflação estética que se molda diante dos
nossos olhos: um mundo transestético, uma espécie de hiperarte, em que a arte se
infiltra nas industrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum. O
domínio do estilo e da emoção se converte ao regime hiper: isto não quer dizer
beleza perfeita e consumada, mas a generalização das estratégias estéticas com
finalidade mercantil em todos os setores da indústria de consumo. (LIPOVETSKY,
2015, p.27-28)

O Capitalismo Artista multiplica os estilos, as tendências, os espetáculos, os locais da
arte; lança continuamente novas modas em todos os setores e cria, em grande escala, o sonho,
o imaginário, as emoções. Depois da arte-para-os deuses, da arte-para-os-príncipes e da artepela-arte, triunfa agora a arte-para-o-mercado.
O capitalismo transestético não é apenas essa formação que difunde a arte nos
objetos da vida comum, é também o sistema que conseguiu fazer do preço das obras
e do ganho dos artistas a própria marca de sua excelência. Damien Hirst é mais
célebre pelo preço de suas obras do que pelo conteúdo artístico destas: foi
classificado como “o artista vivo mais caro do mundo”. Como a cotação dos artistas
se tornou o sinal definitivo de qualidade, o triunfo do mercado é tanto econômico
quanto cultural: ele alterou a maneira de perceber, de apreciar, de qualificar a arte e
os artistas. (LIPOVETSKY, 2015, p. 120)

A indústria cultural fortalecida funciona com filmes de orçamentos colossais,
publicidade criativa, séries de TV diversificadas, programas de televisão que misturam o
erudito com o Music hall, arquiteturas-esculturas de grande efeito (Frank Gehry), videoclipes
delirantes, parques de diversão gigantescos, concertos pop com cenários extremos. Tudo é
espetáculo que se cruza com o imperativo comercial. O Capitalismo Artista criou um império
transestético que mistura cultura e show business, arte e comunicação, vanguarda e moda.
A arte se tornou um instrumento de legitimação das marcas e das empresas do
capitalismo. O gosto pela moda, pelos espetáculos, pela música, pelo turismo, pelo patrimônio
cultural, pelos cosméticos, pela decoração da casa se difundiu nas várias camadas da
sociedade. O Capitalismo Artista não criou apenas um novo modo de produção, mas
favoreceu, com a cultura democrática, o advento de uma sociedade e de um novo consumidor
como define o autor:
O capitalismo não acarretou propriamente um processo de empobrecimento ou de
deliquescência da existência estética, mas sim a democratização em massa de um
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Homo aestheticus de um gênero inédito. O indivíduo transestético que é reflexivo,
eclético e nômade: menos conformista e mais exigente do que no passado, ele se
mostra ao mesmo tempo um “drogado” do consumo, obcecado pelo descartável,
pela celebridade, pelos divertimentos fáceis. (LIPOVETSKY, 2015, p. 31)

O ideal estético que triunfa é o de uma vida feita de prazeres, de novas sensações, mas,
simultaneamente, tem que de dar prova de excelência, de eficiência, de prudência.
A sociedade contemporânea não está mais imbuída de um culto da arte: deixa de ser
considerada parte de educação para liberdade e passa a ser estética do consumo e do
divertimento.
Na contemporaneidade, a necessidade da busca pelo prazer instantâneo gerou uma
cultura de satisfação imediata, o gosto por experiências efêmeras e sensitivas.
No mundo fabricado pelo capitalismo transestético convivem hedonismo dos
costumes e miséria cotidiana, singularidade e banalidade, sedução e monotonia,
qualidade de vida e vida insípida, estetização e degradação do nosso meio ambiente:
quanto mais astúcia estética da razão mercantil se põe à prova, mais seus limites se
impõem de maneira cruel a nossas sensibilidades. (LIPOVETSKY, 2015, p. 35)

O consumo de massa supervalorizou a felicidade privada e com isto, uma vida
exaltada pelo hedonismo, sem imposições. Não há desenvolvimento econômico sem
hedonismo consumidor.
Hedonismo, vem do grego hedonikos e significa "prazeroso" e hedon significa prazer.
Na filosofia, é uma doutrina moral fundada por Aristipo de Cirene, que consiste na busca do
prazer como único propósito da vida.
Na hipermodernidade, o hedonismo consumidor ganhou espaço e a necessidade de
comprar para ser feliz intensificou-se. Consumo, logo existo. Este consumo cria uma sensação
efêmera de felicidade e uma dependência emocional.
Quando Lipovetsky esteve no Brasil, em setembro de 2017, no Encontro Internacional
Educação 360 graus, afirmou que somente a educação ambiental, portanto ecológica, os
cuidados com a saúde, a preocupação com a alimentação e uma educação cultural e artística
se garante o desenvolvimento sustentável.
A hipermodernidade criou uma situação nova, que não atinge simplesmente a
escola, mas o próprio saber. Já não há cânones do conhecimento, já não há
passagens obrigatórias para construir para si uma cultura partilhada: hoje estamos no
duplo caos da abundância e do imediatismo. Jamais tantas informações estiveram
disponíveis, jamais os recursos enciclopédicos foram tão ricos: mas ricos de quê? A
Wikipedia, o próprio símbolo desse saber globalizado, despeja na internet,
desordenadamente, conhecimentos heteróclitos que vão do mais avançado ao mais
superficial, ou mesmo duvidoso. Não há distanciamento critica nem hierarquia de
informações, e sim o acesso imediato, para todos, a um saber fragmentado, que
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deslegitima os mestres e instaura a credulidade e a facilidade do menor esforço.
(LIPOVETSKY, 2011, p. 160)

Precisamos pensar na educação global para enfrentar os desafios do século XXI e, para
isto, necessita-se da formação da inteligência na escola, o ensino que proporcione o saber
técnico com o desenvolvimento pessoal, para o surgimento de um indivíduo capaz de
enfrentar os problemas do cotidiano, a poluição, a violência.
O conhecimento técnico não deve transformar o homem em apenas trabalhador, mas
em cidadão capaz de articular o saber com os desafios do século XXI. Para isto, deve haver
investimento na formação da inteligência e a escola é o caminho, mas é necessário reformular
o ensino atual.
Por meio do ensino das Artes cresce o sentimento de cidadania, promove-se a inclusão
social, mas hoje a arte é vista como secundária e um momento de prazer e relaxamento. Não é
explorado o poder da Arte para restituir sentido às nossas ações. Ela é ferramenta para
diminuir a violência, permitir o reconhecimento social e a expressão de identidade.
A sociedade transestética não deve ser nem incensada, nem demonizada: é preciso
fazê-la evoluir no sentido do elevado e do melhor para conter a febre do “cada vez
mais”. A hibridização hipermoderna da economia e da arte leva a não mais apostar
tudo na “alta cultura”, que por muito tempo se apresentou como o viático supremo.
É uma exigência transversal a da nossa época, e que não é outra senão o imperativo
de qualidade aplicado às artes de massa, à vida cotidiana, e não apenas à “grande”
cultura. Cresce em toda parte a exigência de qualidade, e é ela que deve ser
promovida no que diz respeito tanto ao comercial como à vida. A modernidade
venceu o desafio da quantidade, a hipermodernidade deve enfrentar o da qualidade
na relação com as coisas, com a cultura, com o tempo vivido. A tarefa é imensa.
Mas não impossível. (LIPOVETSKY, 2015, p.422)

A sociedade do consumo pode ser corrigida em seus excessos com o investimento
artístico no ensino. O consumo sempre existirá, mas saber como utilizá-lo será um caminho
para o futuro, pois o homem é ser que pensa, age, ampara, crê e ama.
No mundo desorientado do hipercapitalismo a cultura deve ser vista como o
instrumento privilegiado que torna possível a progresso e a superação de si mesmo,
a abertura para os outros, o acesso a uma vida menos unilateral que a de
consumidor. Por muito tempo, a proposta da cultura esteve associada com a
profundidade da alma, com a vida segundo a razão. Essa vocação superior se tornou
mais do que nunca obsoleta em um mundo dominado pela superficialidade do
imediatismo e do consumismo. Daqui em diante, ao lado desta, outra missão cabe à
cultura: abrir a existência para diversas dimensões, fornecer objetivos e diretrizes
para que se possa recomeçar novos caminhos, estimular as múltiplas potencialidades
dos indivíduos, que não se reduzem tão só à compreensão inteligente do mundo.
(LIPOVETSKY, 2011, p.198)

É utópico, mas por meio da educação e das artes que o exercício da reflexão ganhe
espaço e voz entre os jovens. Refletir hoje, para amanhã ter a diferença nas atitudes e
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escolhas. Por mais que este discurso parece inócuo, ele é necessário e pertinente.
3. O diálogo entre o artista e o filósofo
O possível diálogo entre Leiner e Lipovetsky está na postura crítica do artista que
reforça o pensamento do filósofo sobre o Estetização do mundo.
Com a obra O Porco (1967) (figura1), a princípio a crítica era política, com o porco
preso na caixa sem espaço para se mexer, que estando vivo ou morto, o engradado de madeira
reforça a impossibilidade de movimento. Somente esta ideia não bastava; então, Leirner
acrescenta fora do engradado, uma corrente com um presunto cru. A matéria prima e a
mercadoria, que reforça a crítica do consumo da sociedade. Não enxergamos outra coisa além
do produto. O curioso que no transporte até Brasília, chegou o porco, mas não o presunto,
pois foi consumido durante a viagem. Os carregadores nem cogitaram que seria um trabalho
artístico. Uma ironia do acaso, como diria Duchamp. Este trabalho compõe a série Matéria e
Forma (1965) (figura2) que também faz parte a obra: uma cadeira presa ao tronco. Mas foi
com O Porco (1967) (figura 1) que o artista ficou conhecido como polêmico e irreverente.

Figura 1. Nelson Leiner, O Porco (1967), porco empalhado em engradado de madeira 83 x 159 x 62 cm. Acervo
Pinacoteca do estado de São Paulo.

Figura 2. Nelson Leiner, Matéria e Forma (1965), tronco e cadeira 183x 142 x 90 cm. Coleção do artista.
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Segundo Leirner, a crítica de arte começou a não existir, a partir do momento em que
surge a figura do curador, que é um artista frustrado. Ele seleciona as obras e dá a sua
interpretação, criando assim outra obra, nem sempre respeitando o conceito inicial. O mundo
da arte está nas mãos dos curadores e não dos artistas. É o mercado da arte.

Figura 3. Nelson Leiner, Homenagem a Fontana II (1967) Lona e zíper 180 x 125 cm. Acervo Pinacoteca do
Estado de São Paulo.
O mercado englobou o mundo da arte, o que lhe abre recursos até aqui inexplorados.
Sendo a arte vendida, e bem vendida, as publicações em geral, e não mais apenas as
revistas especializadas, lhe consagram uma cobertura crescente, dando às atividades
dos museus, das galerias, das feiras e dos diversos mercados de arte uma publicidade
incomparável ao que até então não passava de um domínio quase reservado e
confidencial. Para seduzir um público de crescimento exponencial, por toda parte
no mundo erguem-se novos museus, que rivalizam em gigantismo, em arquitetura
inovadora, em imagem de impacto. A era da cultura-mundo é a dos museusespetáculos elevados à categoria de destino turístico de massa. (LIPOVETSKY,
2011, p.90)

O artista critica constantemente a postura das galerias e museus que não acatam o
desejo do artista, quando as obras são feitas para a interatividade, pois, a obra deve ser
preservada por seu valor no mercado. Estas instituições as sacralizam, tornando-as como
“Monalisas” e impedem a participação do espectador. Em 2009, Leirner refaz a sua obra
Homenagem a Fontana II (1967) (figura 3): anteriormente, podia ser aberto e fechado por
mecanismo de zíperes; na nova versão, apresenta a obra em 4 peças com posições diferentes
de abertura, utiliza das mesmas cores da lona, agora em madeira e plotter (figura 4). Gesto
irônico com critica a impossibilidade criada pelo mercado da arte. Além disso, ele apresenta a
versão emoldurada.
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Figura 4. Nelson Leiner, Homenagem a Fontana II (2009) madeira e plotter 180 x 125 cm. Coleção do
artista.

Em 2015, expõe na Galeria Vermelho os trabalhos Traduções: Nelson Leirner dos
outros e de si mesmo e admite que esteticamente está bem produzida, foi derrotado pela
curadoria feita por Lilia Moritz Schwarcz, pois os trabalhos estão expostos numa nobreza que
não está no material usado. A Era Transestética deu xeque mate? O artista acha que ficou com
o estigma de provocador, mas não acha suas obras contestadoras, apesar de a arte o ser. O que
mudou é que digerimos isto, aprendendo a desmitificar a arte, e no final consumindo o que o
artista faz.
Conclusão
Enquanto o século XX se apresentou como uma época de rupturas, quebras e
deslocamentos, a partir das décadas de 60/70 acentuou-se a individualização e navegação às
cegas em busca da satisfação pessoal interligada ao consumo de massa.
Os museus para seduzirem mais público nas visitações renderam-se ao
“hiperespetáculo” transformando os espaços culturais em turismo de massa. Com arquiteturas
colossais, monumentais e espetaculares buscam a mudança do lugar de um certo recolhimento
e por vezes, até assombrosos, em lugares de recreação e divertimento. Os museus devem
atrair o público, mas com o intuito educativo e formativo de fruição estética. A experiência
deve ser diferenciada, entrar nos espaços culturais não é o mesmo do divertimento a uma ida
ao cinema, assistir ao filme e comer pipoca. A redução de uma experiência estética e
educativa a uma mera visita para produzir selfies para as redes sociais possibilita a
banalização da cultura e da arte.
Ao propor o diálogo entre o filósofo e o artista refletimos sobre o século XXI,
apontando a necessidade de reinventar as regras de um jogo desgovernado por seus
protagonistas, pois os estragos econômicos, ambientais, sociais, se intensificam; talvez, com a
reflexão filosófica e artística, os horizontes se abrem para o debate do que acontece aqui e
agora.
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Faz-se necessário investir na cultura e na educação para que transformações efetivas
aconteçam e a sociedade supere o “hiperespetáculo”. Superar não significa ignorar a sua
força, mas a tomada da consciência das suas consequências e os desdobramentos possíveis de
uma realidade. Reflexões e debates acerca do assunto possibilita traçarmos estratégias para o
que desejamos para o futuro.
O filósofo Lipovetsky aponta que a modernidade venceu o desafio da quantidade e a
contemporaneidade enfrenta o desafio da qualidade e isto não deve ser somente em relação às
coisas focadas no comercial e sim à vida. Isto pode ser um sinalizador para atitudes
necessárias que devemos pensar.
Que a ironia e crítica do artista Nelson Leiner com suas obras contestadoras e
provocativas permaneçam a desinstalar o público, levando as permanentes reflexões de uma
sociedade “viciada” no consumo. E sua crítica mais pontual ao sistema da arte, faça que novos
rumos e alternativas ressurgiam no campo artístico.
Impor limites a desorientação que o consumo proporciona, sendo protagonista das
reais necessidades e escolhas será um caminho para superação da superficialidade do
imediatismo da Era Transestética.
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O Ut pictura poesis dos livros ilustrados em Martinica por André Masson e
Wifredo Lam
Xenia Roque Benito 1
Daisy Valle Machado Peccinini 2
Resumo
Duas dimensões emergem deste ensaio cuja proposta é uma comparação entre as visões sobre
a Martinica expressas em dois livros ilustrados: Martinique charmeuse de serpents, de André
Breton, com textos e desenhos de André Masson, e Cahiers d'un retour au pays natal, de
Aimé Césaire, e ilustrações de Wifredo Lam. A primeira dimensão diz respeito aos traços
fisionômicos ou visuais de uma prática notável no surrealismo: as ilustrações feitas por
artistas que não são propriamente dados a esse ofício; e a segunda versa sobre o espírito de
colaboração manifesto durante as viagens dos protagonistas daquele movimento.
Palavras chaves: livro ilustrado; arte e natureza; viagens surrealistas; surrealismo nos
trópicos; arte latino-americana e caribenha.
Introdução
André Breton, numa carta endereçada a sua filha Aube, escreve no outono de 1948:
"J'ai publié aussi un livre sur la Martinique et d'ici quelques jours paraître de moi un gros
livre de poèmes." 3 O livro anunciado era Martinique charmeuse de serpents (Martinica
encantadora de serpentes), publicado em Paris somente sete anos após sua viagem memorável
à Martinica, em 1941. Escrito no exílio do papa do surrealismo nos Estados Unidos, esta obra
teve André Masson como interlocutor, em um dos capítulos do volume, e ilustrador.
Paralelamente, um outro precioso texto sobre a Martinica é ilustrado após o encontro de seu
autor com o grupo de surrealistas, Cahiers d'un retour au pays natal (Diários de um retorno
ao país natal) de Aimé Césaire. Não por acaso o longo poema representa hoje um dos pilares
da literatura do Caribe e um dos principais emblemas do movimento diaspórico africano. Eis
que Wifredo Lam, quando em companhia de seus congêneres chega à ilha e toma
conhecimento desta obra, decide promover sua versão ilustrada. Wifredo Lam, pintor cubano,
tinha se mudado, em 1938, para Paris após longa estância na Espanha, e ali é lançado por um
dos marchands de Picasso, Pierre Loeb, interessado em arte surrealista e fomentador das ditas
artes primitivas e negras. Lam que há poucos anos de ter se instalado no centro artístico

1

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte (PGHEA), com a
tese "Surrealismo em Contexto: As Ilustrações de Wifredo Lam", formação em História da Arte (Univ. de
Havana) e Mestre em História e Crítica da Arte (UFRJ).
2
Profa. Dra. associada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte (PGHEAUSP). Curadora MAC e autora dentre outras da publicação PHASES: Surrealismo e Contemporaneidade
(Prêmio Gonzaga Duque, 1997).
3
"Eu também publiquei um livro sobre a Martinica e dentro de alguns dias um livro grande de poemas te
receberás de mim". BRETON, A. Carta datada de Paris. 12 de Outubro de 1948. (www.andrebreton.fr)

157

europeu rumou às Américas, como os outros, para se preservar das persecuções aos
intelectuais naquela época. Eis que o artista recebe um impresso com a dedicatória do punho
de seu autor: "[...] este poema de nossas revoltas, nossas esperanças e nosso fervor"
(CÉSAIRE, 1941. Apud. ARNOLD; ESCHLEMAN, 2013).
Em sintonia com a importância que recentemente a historiografia da arte passou a
conceder à revisão de temas do modernismo, especificamente àqueles que envolvem o uso de
ilustrações, sugere-se estabelecer uma tensão entre ambos livros ilustrados por dois pintores
que coincidem nesta viagem à Martinica. A proposta é pensar correlatos entre arte e literatura
e entre arte e natureza, mas sobretudo para entender como ocorre mediante estas obras a
difusão dos conteúdos entre a vanguarda surrealista entre Europa e América. Se, de um lado, a
exemplo de outras artes ditas "menores", estes objetos apelidados de inacessíveis ou de
escassa circulação, ou ainda desacreditados em sua condição de "artes úteis"; de outro, o uso
destes documentos e outros impressos foi essencial para que ambas as figuras rapidamente
deixassem de ser “jovens autores periféricos" apenas desconhecidos, chegando a se tornarem
ídolos dos novos que aderiram à rede do movimento durante e no pós-guerra. Na exposição
organizada em New York por Duchamp, cujo título era First Papers of Surrealism, e que
articulava peças do quebra-cabeça que foi este movimento, estiveram representados o
primeiro livro ilustrado por Lam, Fata Morgana, de autoria de Breton (Buenos Aires, 1942),
como também a revista dirigida por Césaire, Tropiques. (Martinica, 1914).
Para tanto, deve-se perguntar o que significou o cenário da Martinica. Primeiro a ilha
caribenha de natureza agreste, mas também o dilacerante histórico resultado das mazelas da
colonização, e (re)significava dentro de seu peculiar contorno atraente, geográfico e cultural,
o lugar que foi a porta de entrada às Américas da intelectualidade francesa, capitaneada pelo
mentor do surrealismo. Foi ali que teve lugar a primeira parada de uma caravana que incluía,
dentre outros, o etnólogo Claude Lévi-Strauss, os pintores Max Ernst e Jaqueline Lamba, os
poetas Benjamin Péret e René Char, assim como os já citados autores protagonistas dos livros
ilustrados que aqui nos ocupam, salvo, é claro, Aimé Césaire.
Tendo em conta que havia transcorrido mais de uma década após a redação do
primeiro manifesto, em 1924, e que após a contestação a Breton por parte dos dissidentes que
se reúnem ao redor de George Bataille e sua revista Documents (1930-1932), o movimento
surrealista sofre uma tal míngua que quase chega a desaparecer. Neste momento, não há
dúvida que se encontra num segundo estágio. Eis quando as viagens às Américas ao encontro
do primitivo em lugares distantes como México, Alaska, que tinham empreendido membros
do grupo desde meados de trinta lhe concedem na concepção de Catherine David um
158

"segundo fôlego". No entanto, a obsessão por objetivar o encontro com o primitivo não foi
primeiro motor da expedição a Martinica, nem é só ele o que há de situar as obras aqui
estudadas, mas a expressão de êxodo e fuga para escapar da perseguição aos intelectuais que
teve lugar após da queda de França, no verão de 1940. Foi para escapar ao recém instaurado
governo pró nazista de Vichy que de fato a viagem se deu. Com ajuda do Comité de Secours
Americain organizado por Varian Fry, que teve a seu cargo que a comitiva reunida primeiro
em Marselha depois conseguisse embarcar no navio Capitaine Paul Lemerle com destino a
Fort-de-France, sendo desta capital insular de onde partiriam aos seus lugares definitivos no
Novo Mundo. Mas, o grupo teve que esticar por meses a estância ali para se submeter aos
controles navais, devido às determinações da burocracia colonial francesa coligadas com o
governo colaboracionista implantado em Paris. Sendo assim, o fator insegurança e medo
esteve intercalado na experiência, enquanto buscavam manter contato com a beleza selvagem.
E, tanto os contratempos com o desmedido regime como a contemplação e a partilha com
todo que a seu passo encontravam de "primitivo" foram levados às manifestações artísticas
com a mesma veemência que as descrições sobre a paisagem convulsiva desbravada. Eis
porque ambos os livros ilustrados guardam uma cumplicidade com esses relatórios de viagens
praticados por etnólogos, antropólogos ou por cientistas naturistas que contemporaneamente e
outrora se aventuravam por estas terras ainda desconhecidas. Tal cumplicidade entre arte e
natureza pautará a presente análise que versa sobre obras meio textuais e meio visuais.
De um lado, observam-se contínuos posicionamentos sobre o exótico, cujo substrato
passivo fora idealizado reiteradamente pelos ortodoxos do movimento surrealista, mas, de
outro, a natureza virgem que pode assemelhar a contestação e a violência reivindicada pelos
surrealistas dissidentes, dentre os quais se achava Masson. Esta dualidade que se impunha no
momento de crise foi definitivamente subentendida também por Wifredo Lam ao interpretar
os versos corrosivos de quem fora assinalado como surrealista dessa França de ultramar, o
martiniquense Aimé Césaire.
Tão marcante seria a chegada ao Caribe no direcionamento de ideias chaves para o
impulso da vanguarda na região, que o escritor cubano Alejo Carpentier, no texto em que
batizou o surrealismo autóctone latino-americano conhecido como "o real maravilhoso",
exemplifica com estas gêmeas interpretações da Martinica, os sinais de uma percepção díspar.
[...] observe-se que quando André Masson quis desenhar a selva da ilha de
Martinica, com o incrível embelezamento de suas plantas e a obscena promiscuidade
de certos frutos, a maravilhosa verdade do assunto devorou ao pintor. Teve que ser
outro pintor de América, o cubano Lam quem nos ensinasse a magia da vegetação
tropical, a desenfreada Criação de Formas de Nossa Natureza ― com todas suas
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metamorfoses e simbioses — em quadros monumentais de uma expressão única na
era contemporânea. (CARPENTIER, 1973, p. 2)

A ponderação de Carpentier iniciara assim um debate hoje bastante difundido sobre o
surrealismo europeu em oposição ao latino-americano. Sendo, segundo ele, as expressões
daqueles concomitantemente nascidos na região antilhana, como Césaire e Lam, quanto
detentores de uma definição sobre os trópicos, mais autêntica se comparada com as
expressões dos franceses. O questionamento valorizava o legado de um sujeito que teria
assimilado uma forte dose do maravilhoso desde a percepção de natureza, ritos e de seus
passados ancestrais africanos. Porém, não há qualquer referência de Carpentier à relação
prolixa entre palavra e imagem, como o que a seguir se desenvolve como fundamento das
diferenças.
A história da arte no período pós-moderno, tendendo a uma maior abertura à
interdisciplinaridade, buscou resgatar uma antiga, porém eficiente, tensão entre literatura e
arte. Nada melhor que este resgate para estudar a ilustração modernista. A relação remonta a
uma das orientações da estética clássica, porém negligenciada pela vertente formalista. Tratase do paralelo entre as artes cuja doutrina foi designada a partir da frase do poeta romano
Horácio: Ut pictura Poesis, cuja tradução é "em pintura como em poesia" (LICHTENSTEIN,
2005, p. 12). Por meio desta doutrina, como reforçam os estudos de estética, reivindicava-se o
direito para as artes visuais, até então reservado à poesis, de participar dos discursos
filosóficos e do logos. No entanto, a relação entre Breton e Masson, Lam e Césaire com a
doutrina deve ser pensada de modo também flexível. Tanto essa designação de pictura deve
abranger, num sentido amplo, a imagem e/ ou o desenho; quanto a poesis deverá reconhecer
essa literatura levada ao limite que vem à tona com o surrealismo. Por conta disso, nos
enunciados a seguir a comparação com o paralelo das artes deva se fazer colocando entre
parêntesis a distensão destes domínios.
1.

Martinica charmeuse de serpents: um livro de viagem
Definido pelo próprio Breton, na carta acima citada, como um livro de "memórias

desses dias", Martinica charmeuse de serpents é uma coletânea de poemas em prosa cujo
título lhe tinha sugerido o quadro homônimo do pintor Henri Rousseau (1844-1910). O
quadro, como explicitado ao longo do texto literário, era admirado pela dupla Breton e
Masson nas muitas visitas realizadas ao Museu do Louvre (BRETON; MASSON, 1948).
Numa das passagens, um diálogo entre ambos se refere às suposições de se era esse quadro de
Rousseau que lhe serve de intertexto, apenas fruto da imaginação ou decorrente da
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experiência de viagem. Mas, a representação do pintor do exótico a olho nu tão convincente
aos espectadores não era senão uma construção da imaginação. Já que voltando à
autobiografia daquele pintor deparavam-se com o fato que "não havia sequer menção a esta
estância". (BRETON; MASSON, 1948, p. 21)
A propósito do elogio do Rousseau e do apelo ao "exótico" vigente no texto um
importante membro do surrealismo, e também um dos dissidentes em volta do círculo de
Bataille, o poeta e etnólogo Michael Leiris, comentava a obra literária que nos ocupa: "[o
livro] teve como aura e teatro uma ilha da qual, sem exagero, poderia se dizer era um
paraíso" (LEIRIS, 1949, p. 30). Contudo, nesses trópicos, adverte, "não são os homens
bondosos os que lhe fariam reagir contra o prejuízo racial e contra a opressão da massa"
(LEIRIS, 1949, p. 30). Deixa assim em evidência o questionamento tantas vezes ponderado
pelos dissidentes quanto à essência do primitivo como um "bom selvagem". Após esta
assertiva, ele continua a descrever:
Suítes de notações cursivas, às vezes tratadas liricamente e com admiração, às vezes
mais secas e mais amargas, como as páginas onde Breton se dedica a relatar, dentre
outros fatos que falam por si mesmos, o assassinato do comunista Aliker, culpado de
ter-se levantado contra um dos maiores proprietários brancos do país. Há lá outro
diálogo filosófico inspirado aos dois autores por um passeio num dos lugares mais
belos do mundo, o abismo de Absalon; um estudo que Breton escreveu, durante sua
estância em Nova York, sobre o homem que encarnou a esperança da massa
martiniquense: o grande poeta Aimé Césaire (LEIRIS, 1949, p. 31)

Como sentencia Leiris, foram líricas e amargas estas memórias. Agraciadas não só
com a euforia do encontro com a natureza selvagem do Absalon, mas desde as revelações de
Césaire e sobre cuja obra se aprofunda na segunda parte deste estudo. Como estas passagens
são interpeladas pelo corpo de ilustrações que coexistem no texto?
No livro sobre a Martinica, Breton opta em lugar da fotografia, pelos desenhos de
Masson. É possível que isto se deva ao caráter de coletânea livro de viagem que pretendeu
desde o começo, onde as ilustrações a traço rápido semelhariam aos apontamentos de um
caderno manuscrito. Por sua vez Masson, identificado por princípio com o surrealismo graças
aos desenhos automáticos, e até se tornaria o grande teórico da prática, faz a ponta de caneta a
maioria das ilustrações. A correspondência textual da série está localizada em grande parte no
capítulo escrito a quatro mãos com Breton: "Le Dialogue créole". Diálogo que versa sobre a
natureza delirante de uma das partes da ilha, na qual se achavam resquícios do vulcão St.
Peter. No texto, o tratamento da paisagem como floresta pulsante e teatral; no desenho, a linha
de traços simples que se assemelha à escrita cursiva, indicando como estas práticas (escrever e
desenhar) eram inseparáveis.
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Em acréscimo, nesta primeira edição limitada a 101 exemplares, convencionalmente a
tiragem para um livro de bibliófilo, possuía além dos desenhos uma litografia original. Ela
reproduzia uma frotagem sobre a flor de helicônia, vegetação mencionada reiteradamente no
texto. A técnica da frotagem, palavra de origem francesa frotter, que significa esfregar,
consiste a grosso modo em um desenho obtido com o ato de pressionar o grafite sobre um
papel superposto a um objeto. Segundo demonstra o trecho a seguir, era uma das técnicas
preferidas por Breton:
[as frotagens] perdem através de uma série de sugestões e de transmutações que se
oferecem espontaneamente, à maneira do que passa nas visões hipnóticas, o caráter
da matéria interrogada (a madeira) e adquirem o aspecto de imagem de precisão
inesperada [...] apta para desvendar a causa primeira da obsessão ou produzir um
simulacro desta causa (BRETON, 2001, p. 105).

Podendo haver discordância ou não entre a veracidade do processo mental e do
artístico como descrito por Breton e a arte do desenhista, o certo é que a natureza nesta
gravura de tons terrosos se potencializa, quando olhamos a retenção da flor como uma
imagem que traduz a "precisão" da coisa em si. Acaso não sentimos o mesmo com a leitura do
texto escrito por aqueles que se subjugam e se sentem partícipes da opera da natureza? Como
dito, o diálogo é remissivo à ida à floresta de Absalon nos arredores do Vulcão St. Peter.
Encontram ali natureza virgem e às vezes petrificada pela ação do vulcão em erupção em
1902, que chega até a lhes sugerir a ideia mirabolante de "um museu vulcânico" (BRETON;
MASSON, 1948).
Neste sentido, comentaremos da série as passagens e os enunciados ou imagens
verbais que sugerem as escolhas de Masson. Primeiramente, a ilustração da capa sinaliza as
samambaias arborescentes, típicas da vegetação vulcânica, e também evocadas por suas
alturas equiparadas à arquitetura moderna. Um outro desenho "Delírio Vegetal", chama a
atenção por ser citado literalmente no texto. "Sabes de um desenho que eu intitulei ‹‹Delírio
vegetal››? Esse delírio está aí, nós o tocamos, nós somos partícipes" (BRETON; MASSON,
1948, p. 17). Ele sintetizava a floresta que os envolve com sua "coroa de nuvens", seus
imaginários "lustres" um palco dionisíaco sugerido pelo abismo. Aqui, no desenho uma figura
humana em relação ambígua e delirante emerge do broto de uma árvore.
Todo este diálogo nos leva a acreditar que a experiência tenha reforçado a resoluta
inclinação de Masson a ser um intérprete da natureza, porém num grau diferenciado,
absorvendo e aprendendo dela:
Sempre fui naturista, você sabe, mas esta vez não me atrevo a lhe falar da época em
que misturava todos os reinos de uma maneira intencionalmente fantástica. Somente
lhe falarei do que me preocupa no presente [...] com a minha pintura eu gostaria de
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fazer falar as cachoeiras, torrentes, cumes e nuvens [...] Da mesma maneira bastará
pintar uma mata de erva para fazer falar o universo" (MASSON, 1956, p.73).

Na última das ilustrações da série, mãos e troncos de árvores fundem-se, confirmando
novamente essas duas opções dos artistas, tanto pelo automatismo como pela natureza ativa,
que engole, transforma e fala. Breton também gostava dessa figura de linguagem, ou tropo,
onde mão metonímica evocava o credo do automatismo: "há o que está escrito/ e há o que está
escrito em nós/ e o que nós escrevemos (...) seu traçado exterior deixa de ser superposto a seu
traçado interior./ A mão passa." (BRETON, 2004, p. 20).
Diante de novos desafios do pós-guerra, tanto o automatismo como a aproximação à
paisagem sublime continuam de algum modo como força centrípeta direcionando as comuns
descobertas de linguagens de ambos, poeta e pintor. A arte de Masson desembocariam no que
o crítico e curador do MoMA, William Rubin, qualificou como all-over. O artista, porém,
jamais chegaria a admitir que sua obra dessa fase pudesse ser classificada como abstrata
(ADES, 1994). Para ele, as referências eram tão concretas como a outrora flor petrificada que
transbordava sua essência desde a técnica empregada. Com esse ideal, legitima o processo que
se antepõe à obra, não apenas à pintura, mas como sempre fez, também ao desenho e às
ilustrações.
Também esta experiência estava relacionada às posições que André Breton mantinha
quanto às artes visuais e como elas, na sua concepção, completam o fundamento do
surrealismo. Subentendidas dentro deste jogo de instrumentalização, não seria o mais lógico
que a autor fosse conceber neste, como na maioria dos seus trabalhos, texto e imagem qual
esferas indissociáveis?
Já no terceiro número da revista La Révolution Surréaliste, o editor da mesma, Pierre
Naville, afirmava que não deveria existir a pintura surrealista que viesse com o "fantasma do
gênio" a perenizar a "arte egoísta", de natureza material e "designada ao uso privado"
(NAVILLE, 1925) Breton, inquietado com a assertiva, anuncia de imediato sua futura
publicação: Le Surréalisme et la Peinture, o livro de ensaios no qual defende a tese de que a
pintura, graças a certos artistas, em vez de morrer iria "reencarnar" em uma arte coletiva.
Já no que se refere às ilustrações propriamente, Breton não fará menos quanto ao
resgate da mediação visual para ativar seus propósitos. Em um artigo sobre a escrita
automática, coloca a fotografia de um relâmpago acompanhada da máxima surrealista: “A
imagem tal qual se produz na escrita automática" (BRETON, 1925. Apud KRAUSS, 1986).
Tendo a imagem este caráter duplo de uma verdadeira "fotografia do pensamento”, não
estranhamos o uso reforçado que daria à ilustração nas suas maiores obras como a Trilogia do
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amor louco (1928-1935). Nem que o escritor as tratasse como sugestões e evocações, nas
quais "[a imagem] não é mero recurso tautológico, nem simples ilustração, pois há uma
relação orgânica entre ela e o texto. Graças a um jogo de interferências ativas" (FABRIS,
2013, p. 62).

2.

Cahier d'un Retour au Pays Natal: o encontro fortuito de Césaire e Lam
Poucas obras literárias tiveram a mesma sorte que esta, de ter a própria história de sua

descoberta narrada como algo maravilhoso pela indiscutível pena de André Breton, no texto
"Um poeta negro". Trata-se do poema que, pela sua grandeza, gerou outros círculos
concêntricos ao redor de si. Primeiro o fortuito encontro dos surrealistas com Césaire, que
teve lugar enquanto Breton em um dos seus passeios matinais entrou em um quiosque e se
deparou com o primeiro número da sua revista, Tropiques. Dias depois, assiste em companhia
dos demais surrealistas de passagem pela Martinica a uma sessão literária para escutar a
declamação de Cahiers (BRETON, 1948). A ode causa tamanho impacto que os leva a
acreditar estarem diante de um dos maiores poetas da literatura francófona. (PERET, 1943).
Quando Lam escuta o poema, é tomado por uma reação imediata e profunda, e chega a
sentir que Césaire era "uma alma gêmea". (BENITEZ, 1999). Quando deixa a Martinica para
ir a Cuba, separando-se de Breton, Masson e dos outros colegas do movimento, Wifredo Lam
já tinha discutido a preparação da edição cubana ilustrada por ele. Portanto, paradoxalmente, a
primeira publicação de Cahiers se concretizaria não na Martinica ou na França, mas em
Havana, Cuba.
Publicado pela primeira vez na revista francesa Volontés, em 1939, ano da formatura
do Aimé na Escola Normal Superior, Cahiers d'un Retour au Pays Natal tinha no momento
da sua primeira publicação, 109 estrofes numeradas. Uma das características que sobressai em
seu estilo é o uso insistente de anáforas que se leem em intervalos mínimos (ARNOLD;
ESCHLEMAN, 2013). A primeira parte nos apresenta o personagem em torno da qual gira o
poema, ou seja, "o falante": "Abraçai-me sem temor, eu não sei senão falar" (CÉSAIRE,
1943, p. 29). Esta simples tautologia, o falante não sabe senão falar, além de irônica, se
relaciona com a ideia da personagem construída para designar aquele que possui o dom da
fala como privilégio. Entendemos que seja uma representação, do évolué, nome que era dado
durante a época colonial aos nativos que tinham completado uma educação europeia, que
incluía o aprendizado da língua e dos costumes franceses. Assim, esse tom heroico indica a
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figura do intelectual de volta à sua origem como o próprio Césaire ou Lam, após terem
partilhado das vanguardas europeias da década de 1920-1930.
Sobre a negritude, conceito evocado no poema com as sucessivas anáforas, como no
trecho "Minha negritude não é uma pedra, sua surdez foi lançada contra o clamor do dia,
minha cama de líquido morto em cima do olho morto da terra. Minha negritude não é torre
nem catedral." (CESAIRE, 1943, p. 53), trata-se de um conceito chave que será interpretado
pelo autor como a evocação necessária para a manutenção dessa "ideologia" e "ontologia" de
uma consciência negra entre os seus conterrâneos. (DEPESTRE, 1980). Tal condição era
alimentada por um lado com as glórias da África narradas por Leo Fobrenius, etnólogo
alemão do princípio do século vinte, usadas pelo poeta para contrapor o passado ancestral à
violência e aos traços de uma geografia colonial. Adoentada e febril, Martinica é o cenário
onde o sujeito nativo toma consciência de que, rebaixado e extirpado de sua terra e cultura,
deverá renascer. Este renascimento acontece na metade do poema onde o falante é fecundado
pelas forças naturais.
A paisagem, portanto, tratada primeiro em evocação à atividade colonial de
"geografia", é povoada pelos abundantes canaviais e sofre também junto com o falante uma
crise. Crise que leva à transformação. A terra ganha vida, num sentido muito próximo das
cosmogonias primitivas, sexualizada e fecundada. O fragmento funciona como um aliado do
paroxismo, onde partes da ilha são comparadas a órgãos reprodutores: o peito que amamenta
são os morros circulares e a respiração, o sopro proveniente dos vulcões.
Assim como apontado por estudiosos de Césaire, o processo do ressurgimento do
herói também aponta para um nascimento enquanto raça. Também na concepção de Bretondo,
no texto "Um grande poeta negro" (1948), é interessante como os versos são tratados de
"poema-tese." De fato, o que à primeira vista atrai Breton é a forma flamejante daquele que
fala, sinal de que tinha também compreendido a "poesia corrosiva" de Lautréamont e
agrega:"[a poesia de Césaire] alcança o ponto mais alto pelo poder de transmutação que põe
em jogo [...] a partir dos materiais mais desacreditados, incluindo feiura e a servidão."(1948,
p. 103)
Três são as ilustrações feitas por Lam para o poema: frontispício e mais duas lâminas.
A primeira destas imagens representa um réptil com duas cabeças. Eis uma escolha mais
convencional da fauna endêmica e remota da ilha antilhana. A segunda ilustração representa a
abside do poema, ou seja, o momento da transformação mítica. Nela, elementos rituais,
sacrificais, são interpretados por um desenho de linha contínua. É uma imagem de conteúdo
muito mais telúrico, na qual animais e figura humana entrecruzam-se. Por fim, na ilustração
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final, mostra-se o trecho no qual o falante invoca as forças da natureza, as divindades do
vento. "E a pomba celestial enlaça o falante com seus laços de estrelas e o eleva ao céu."
(CESAIRE, 1943, p. 103).
O que tinha Wifredo em comum com o autor destes versos e com o movimento que
descobre na Martinica? Não somente tinham se tornado grandes amigos quando Lam transita
pela Martinica ocupada; ambos são motivados a usar a poesia como potente veículo para
mudanças estéticas em seus respectivos vocabulários, plástico e visual. Como na sua obra
prima, a Jungla, realizada naquele mesmo ano de 1943 e que parecia uma resposta no campo
plástico aos seres míticos e aos canaviais que povoam mundos semelhantes no poema de
Césaire. Além disso, este quadro, adquirido de imediato pelo MoMA, de Nova York, é uma
obra-manifesto, tal qual a outra era poema-tese. Desde então, na obra de Lam sucedem-se os
estudos de máscaras e artefatos africanos que, mais que recriados, são levados "de volta a
uma paisagem e um mundo próprios" (LLANA, 2002)
Por fim, concluímos que ler Lam era muito semelhante a ver Césaire. Lê-lo não só
mediante as ilustrações aqui enumeradas, mas mediante a conexão de algumas de suas obras
dos anos quarenta que a essência do poema acaba contaminando. Como, por exemplo, suas
múltiplas composições biomórficas. Quanto à situação colonial que ambos enfrentavam e
deveriam subverter desde suas poéticas, e que Lam mesmo confessa quando de seu retorno a
Cuba: “Todo o drama colonial de minha juventude revivia em mim” (FOUCHET, 1984,
p.31), estas desembocam na negação das legitimadas práticas dedicadas ao slogan de
identidade nacional ou da cor local.
Numerosas foram as consequências desta parceria ou colaboração que se estendeu até
o ano da morte do poeta, com diversas publicações em conjunto. Eloquentes sínteses onde a
mistura de raças, deuses e simbioses do Caribe emergem após a experiência primeira com
Césaire. Todo este repertório de formas, longe dos clichês ou das influências picassianas,
foram reveladas por meio de uma africanidade traduzida desde a presença mítica e ritual.
Africanidade manifesta também na reverência à anatomia e nas feições exuberantes e
demarcadas dos negros, assim como na visão de uma natureza que pode fecundar.
Conclusão
Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, e em particular com os episódios aqui
narrados, coincidentes com as primeiras experiências do exílio que tiveram lugar na
Martinica, pode-se afirmar que se rompe a transmissão unidirecional da cultura do centro para
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a periferia. E, em troca, produz-se uma síntese da qual só se teria dimensão com o passar do
tempo e a evolução dos artistas aqui mencionados, tanto Masson e Lam, como os poetas,
Breton e Césaire.
Um ideário ramifica dentro do surrealismo, dentre outros aspectos, mediante a linha
automática em escrita e texto, mas que também expande e projeta outros campos do logos que
estavam sendo trabalhados desde a poesia. Diga-se, de passagem, é em estreita relação com as
visões de uma natureza convulsa e mítica, e com elo com a negritude que a obra desses
artistas logra estabelecer pautas para a redescoberta do Caribe no plano artístico.
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O anti-museu imaginário de Julio Plaza
Karina Sérgio Gomes 1
Resumo
A citação e o resgate da história da arte são características comuns dos trabalhos dos artistas
pós-modernos. O resgate de ícones das artes visuais também é um elemento presente na obra
do artista espanhol Julio Plaza (1938-2003). Na exposição PanAroma da Arte, que foi
realizada em 1975, Plaza expôs um conjunto de gravuras em que retomava clássicos da
história da arte e faziam parte do seu apanhado de referências. A citação, a paródia e o bomhumor estão presentes nos trabalhos que comentaremos neste artigo. A partir do uso da
serigrafia, Plaza questiona também a reprodução e a estética dos trabalhos pós-modernos, cuja
aparência está próxima dos suportes de comunicação de massa, como cartazes de publicidade.
Palavras-chave: Julio Plaza, Pós-Modernidade, Citação, Semiótica.

Introdução
Sendo um artista espanhol, nascido em Madri, não é de se espantar que o primeiro
paideuma artístico de Julio Plaza (1938-2003) tenha acontecido no Museu do Prado. "Ali
descobri Zurbarán, Velázquez e Goya, o clichê expressivo hispânico", conta o artista em seu
memorial de livre docência. Plaza se descobriu pintor ainda jovem e seus primeiros temas
eram paisagens, naturezas mortas e objetos, assim como era da maioria dos pintores em
formação. Essa fase não deve ter durado muito e tais trabalhos são desconhecidos para o
público brasileiro. Na década de 1950, o artista fez sua primeira viagem pela Europa, quando
pôde conhecer ao vivo a tríade composta por Vincent Van Gogh (1853-1890), Paul Cézanne
(1839-1906) e Paul Gauguin (1848-1903). "Foi chocante, pois só conhecia a obra destes
artistas através de reproduções", escreveu.
Em uma segunda viagem pela Europa, o jovem artista espanhol entrou em contato
com as vanguardas russas, a arte concreta e o trabalho de Piet Mondrian (1872-1944). Esse
encontro influenciaria fortemente os trabalhos que Plaza realizaria nos anos 1960. De volta à
Espanha, surgem seus primeiros convites para participar de exposições. E segue a linhagem
dos artistas concretistas que construíam suas obras a partir da geometria e da matemática. O
grupo de artistas do qual participava estava também interessado em questões
interdisciplinares, se aproximando de poetas concretos – mais tarde, aqui no Brasil, Plaza se
associaria ao poeta Augusto de Campos para criar livros-objeto na década de 1970.
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Por conta de uma cooperação entre os governos de Brasil e Espanha, Julio Plaza
ganhou uma bolsa para atravessar o Atlântico e aportou no Rio de Janeiro. Ao desembarcar no
Brasil, em 1967, trazia consigo uma forte bagagem de arte concreta. Para a IX Bienal de São
Paulo, primeira mostra em que participou no País, o artista apresentou quatro trabalhos em
que explorava bem a geometria e o conceito de obra-aberta, de Umberto Eco, que incitava a
participação do espectador. Conceito que continuou a trabalhar nas obras que realizou em seu
ano de estudo na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro.
Experiência que, de acordo com relato do artista, serviu para que o pensamento do design
gráfico entrasse de vez para o seu repertório.
Nesse período, desenvolveu seu primeiro livro-objeto, Objetos, em parceria com o
editor argentino Julio Pacello. Esse trabalho consistia em uma caixa com folhas de papel
grosso dobradas. Ao abrir cada dupla, formas geométricas compostas de cores primárias
saltavam do plano ganhando o espaço e transformando-se em obras tridimensionais. Uma
referência clara aos trabalhos dos artistas concretos e, em especial, ao de Mondrian, no
tocante às cores, de quem era assumidamente um estudioso. De acordo com relato de Regina
Silveira para o documentário Julio Plaza: Poético Político (2013), ele teria compreendido
toda a matemática dos trabalhos do artista holandês.
O presente artigo irá comentar trabalhos que foram feitos a posteriori, na década de
1970, mas em que o autor cita artistas que fazem parte de seu conjunto de referências. Essas
obras foram apresentadas na exposição PanAroma da Arte. O conjunto de serigrafias exposto
faz uma crítica bem-humorada aos ícones e ao sistema da arte.
1. De Porto Rico para o Brasil
Depois de voltar para Espanha, em 1968, onde conheceu a artista Regina Silveira, com
quem foi casado por 18 anos, Plaza fez uma breve passagem pelo Brasil, dessa vez em Porto
Alegre (RS), onde ministrou alguns cursos. No ano seguinte, o casal se estabeleceu em Porto
Rico, onde fixou residência por quatro anos. A proximidade com os Estados Unidos permitiu
que eles fizessem viagens constantes ao país, onde entraram em contato com o que havia de
mais recente na produção artística, como a Arte Conceitual. Foi dentro dessa vertente que
Regina e Plaza desenvolveram seus trabalhos na década de 1970.
A pesquisadora Cristina Freire, no livro Arte Conceitual, explica que esse movimento
vai contra o que se entendia por arte. Os artistas não trabalhavam com formas ou objetos, mas
com ideias e conceitos. “Em vez da permanência, a transitoriedade; a unicidade se esvai frente
à reprodutibilidade; contra a autonomia, a contextualização; a autoridade se esfacela frente às
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poéticas da apropriação; a função intelectual é determinante na recepção” (FREIRE, 2006). É
importante ainda ressaltar que o período de maior relevância da Arte Conceitual coincidiu
com as ditaduras nos países latino-americanos e no Leste Europeu, o que deu um caráter
político à produção brasileira, por exemplo. De volta ao Brasil, em 1973, o casal passou a
residir em São Paulo. De acordo com o que escreveu a curadora e historiadora Annateresa
Fabris, no catálogo da exposição Tendências do Livro de Artista no Brasil, esse ano:
(…) pode ser considerado o ano-chave para a sedimentação dos processos
intermediais no Brasil, graças também à radicação em São Paulo de Julio
Plaza e Regina Silveira, após uma estada em Porto Rico, que lhes permitiu
entrar em contato com os meios de produção não convencional. (FABRIS,
1985)

Mais adiante no texto, Fabris destaca que o casal Julio Plaza e Regina Silveira trouxe
novas ideias para a produção brasileira. E no Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo (MAC-USP), encontrou ambiente propício para suas experimentações artísticas
dentro desse campo. A sede do MAC ocupava o último andar do pavilhão da Bienal, no
Parque do Ibirapuera. O museu não era mais um templo, um lugar para se contemplar obras,
mas um espaço de reflexão e do fazer artístico. Alguns trabalhos refletiam a presença militar
no cotidiano e muitos artistas eram ameaçados pela censura.
Conhecido, na época, como o “MAC do Zanini”, o museu era usado para o
desenvolvimento de projetos, cursos, palestras e os artistas eram incentivados a organizar
exposições, que deveriam estar organicamente ligadas a seu tempo. Cristina Freire, no livro
Poéticas do Processo – Arte Conceitual no Museu, definiu que o “MAC do Zanini não era
apenas um lugar, mas, principalmente um tempo. O espaço sagrado do museu foi loteado para
receber criações individuais e coletivas. O júri foi eliminado e o tradicional prêmio de
aquisição foi transformado em verba para pesquisa”.
A instituição deixava de ser um lugar apenas de memória para agir no núcleo das
proposições criadoras, e a participação direta dos artistas se tornou decisiva. Foi com esse
espírito colaborativo que, durante todo o período militar, realizaram-se as exposições Jovem
Arte Contemporânea (JAC). Plaza ajudou Zanini a montar a sétima e última edição da Jovem
Arte Contemporânea e a mostra Perspectiva 74.

2. A História da Arte Versus a Cultura de Massa
Foi dentro desse contexto efervescente que Plaza realizou algumas gravuras em que
tecia "comentários" (palavra do artista) à história da arte. Quatro desses trabalhos foram
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expostos na mostra "PanAroma da Arte”, em 1975, no Gabinete de Artes Gráficas, em São
Paulo. No livro Tradução Intersemiótica, o autor escreveu que "a arte recupera a história no
nível da produção". Para esse conjunto de serigrafias, o artista recuperou trabalhos de Marcel
Duchamp, Alexander Calder, Roy Lichtenstein, Frank Stella e Victor Vasarely.
Esses "comentários", nas palavras da pesquisadora Linda Hutcheon, poderíamos
entender como paródias, pois "parecia exigir uma investigação por intermédio de um modelo
duplo que combinasse o semiótico (a pragmática) com o formalmente intertextual". Era
dentro dessa abordagem, da perspectiva da semiótica, que as gravuras de Plaza se
encontravam. Para realizar essas obras, o artista usava conceitos básicos da semiótica: signos,
intérpretes, interpretantes, significações e contexto. Seu interesse estava na relação da
comunicação da obra de arte com o mundo.
Plaza faz parte de uma geração chamada de pós-modernos, que se revela mais
intensamente auto reflexiva e interessada em construir um entrave com a história da arte
(HUTCHEON, 1991; 10). O artista comentou, durante a abertura daquela exposição, que não
estava interessado em criar nada novo. Para ele, era mais estimulante realizar aproximações
de obras já consagradas e estimular novas leituras. Ao olhar para o trabalho Três Urinóis, de
Robert Gobert, o pesquisador Ricardo Fabbrini, escreve que a apropriação do artista:
…tem por finalidade evidenciar a ação do tempo, ou seja, examinar em que medida
a tradição moderna delineou as condições de possibilidade da produção artística
atual. Sem nostalgia, conceitua visualmente (ao modo dada e conceitual) o processo
de fetichização dos signos subversivos de vanguarda. (FABBRINI, 2005, p. 125).

Essa leitura também cabe a essas gravuras de Julio Plaza feitas naquele momento.
Claro que a escolha do artista não era aleatória, como faziam os dadaístas, o que a torna
conceitual. O agrupamento das imagens que pareciam não caber em um mesmo espaço e
flerte com a blague são os elementos que trariam esse tom dadaísta para as gravuras. De
acordo com o curador Jacob Klintowitz, na crítica "Um comentário bem-humorado sobre a
crise da arte", publicado no Jornal da Tarde, em 4 de dezembro de 1975, Plaza tinha uma
vantagem sobre a maioria da vanguarda brasileira: "é o homem de bom humor".
O bom-humor também era uma característica de um dos artistas que Plaza "comenta"
nessa série de gravuras, Marcel Duchamp (1887-1968). O artista francês se interessava por
construir jogos de palavras e imagens com ícones da história da arte, como em L.H.O.O.Q, de
1919, em que utiliza um cartão postal com uma imagem de Monalisa (1503), de Leonardo da
Vinci. No rosto icônico da história da arte, Duchamp desenhou bigodes e cavanhaque. As
letras, do título da obra, pronunciadas em voz alta em francês, produzem um som que seria o
mesmo que dizer: “ela tem fogo no rabo”. O pai da arte conceitual acreditava que a arte
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obedecia à lei da metaironia, que destrói sua própria negação e se torna afirmativa (PAZ,
1990,16) - com o que Plaza provavelmente concordava.
No trabalho Duchamp versus Vasarely, Plaza insere uma imagem de A Fonte (1917)
sobre uma reprodução de uma composição que foi muito utilizada por Victor Vasarely,
considerado pai da Op-Art, em alguns trabalhos. Tau-Ceti, de 1967, tem algumas versões, em
serigrafia e óleo sobre tela. Ao unir esses dois artistas, acredito que Plaza também fazia uma
referência à sua própria formação e seus interesses artísticos. Assim como o artista húngaro, o
espanhol veio de uma vertente da arte concreta. Essa composição de Vasarely, escolhida para
ser fundo de uma imagem do urinol, lembra bastante um dos trabalhos que o espanhol trouxe
para expor na XI Bienal de São Paulo, em 1967. Ao colocá-la em combate com o ready-made,
é provável que Plaza estivesse refletindo sobre sua formação concreta em relação à questão
que mais o preocupava naquele momento, a Arte Conceitual, a linguagem e a crítica ao
sistema de arte. Vale lembrar ainda que Duchamp detestava trabalhos que provocassem
sensações retinianas, como os do artista húngaro. O que acrescenta ainda mais uma camada ao
embate.
Em outro trabalho, Depois de Lichtenstein e Vasarely, Plaza traz a litografia As I Open
Fire, de 1966, do artista estadunidense, sobrepondo-a ao mesmo trabalho de Vasarely. É
interessante pensar nas obras desses dois artistas sobrepostas. Na gravura, é como se
Lichtenstein abrisse fogo contra a obra de Vasarely. Um dos ícones da Arte Pop dando uma
metralhada no pai da Op-Art. Vasarely começou sua carreira na publicidade e tentava se
afastar da primeira formação dedicando-se às artes visuais. E Lichtenstein se apropriava da
linguagem dos quadrinhos, das retículas dos outdoors, trazendo a linguagem da publicidade
para as artes visuais. Outra relação que podemos fazer entre os dois artistas é a preocupação
com movimento. As I Open Fire é um tríptico em que o artista sugere uma sequência de fatos
encadeados, o movimento de uma cena. Essa preocupação também está presente no trabalho
de Vasarely que, por meio da composição das formas, sugere um deslocamento do olhar no
quadro.
Enquanto Plaza morava em Porto Rico, as viagens aos Estados Unidos eram
frequentes. Segundo Regina Silveira, o casal chegou a participar de um jantar em que estava
presente Lichtenstein. Os ícones da cultura de massa norte-americanos também participaram
dessa mostra. Em uma das gravuras, Plaza colocou o Super-Homem segurando um móbile de
Alexander Calder. Em outro trabalho, o Capitão América lança o trabalho ITATA from the V
Series, 1968, de Frank Stella e, ao fundo, utiliza o mesmo Vasarely. Ao juntar ícones da arte e
do pop, o artista fazia sua crítica ao sistema de arte. Afinal, um Lichtenstein pode custar tanto
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quanto a produção de um filme de super-herói? Ou poderíamos perguntar qual é o superpoder
do artista frente ao de um super-herói? Ou ainda, o produto cultural para as massas pode se
relacionar ao produto cultural que os artistas produzem para o mercado de arte? As perguntas
que surgem ao ver esses trabalhos são muitas.
Outro artista que explorou muito bem essa fronteira entre cultura de massa e a obra de
arte, e que será citado por Plaza na série Didática, feita em parceria com Regina Silveira, é
Andy Warhol (1928–1987). Annateresa Fabris escreve que o artista ao se apropriar de
imagens pré-construídas "demonstra estar lidando não com a realidade, mas com a ordem dos
signos, colocando a arte numa situação homóloga à produção industrial e serial e à
artificialidade da paisagem urbana contemporânea" (FABRIS, 1994, 110). Essa leitura
também se aplica aos trabalhos do artista espanhol. Plaza enfatizava que seu trabalho já não
tinha mais a marca da mão do artista e almejava que a estética dessas gravuras se confundisse
com a dos cartazes de publicidade. Talvez Plaza acreditasse, assim como Warhol, que não
haveria diferença entre as imagens publicitárias e as imagens da história da arte porque
"percebe ambas em sua iconicidade imediata" (FABRIS, 1994, 116).
Para Plaza, a criação de uma nova obra não deveria ser motivada por uma vontade de
expressar ou afirmar uma nova estética, mas pela vontade de gerar conhecimento a partir de
pontos de vista fornecidos pela realidade das obras de arte como sistema de signos – uma
leitura semiótica. Essa mistura dos ícones artísticos e da cultura de massa geraria um desgaste
na imagem original, e a mudança do contexto criaria um sincretismo desses dois mundos.
"Estou mais interessado atualmente no comentário e modificação a partir de aproximações e
modificação dos produtos culturais já feitos e na construção de novas leituras do que na
criação de novos produtos", disse na abertura da mostra.
Plaza questionava ainda o modo de produção de arte ao realizar essa série com
serigrafia. Usando essa técnica, o artista acreditava que havia uma redução da linguagem
devido à eliminação de dados da obra original e da colocação da informação artística em um
suporte mais aberto. Além disso o fato de trabalhar com tiragens colocava na berlinda o
conceito de obra única e a ideia de originalidade. E ao não emoldurar essas obras ele
acreditava que questionava o status da obra de arte.
Existe também uma tentativa de fusão entre uma iconografia popular e uma
iconografia erudita, que estabelece a possibilidade de uma história da arte
popularizada ou uma anti-história, devido em parte às possibilidades reprodutivas
das imagens empregadas, podendo admitir qualquer veículo ou suporte.
(FABBRINI, 2005)
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De acordo com a mesma crítica de jornal de Klintowitz, acima referida, um dos
méritos de Plaza era o "de organizar a sua crítica e o seu pequeno museu de imagem, de
maneira tranquila, sem pretender avocar a si o julgamento e a salvação do mundo". Todo o
conjunto de trabalhos escolhidos pelo artista era interessante pois evocava um repertório
visual que fez parte da sua produção dos anos 1960 e 1970.
Na mostra, ainda havia uma série de gravuras feita em parceria com Regina Silveira.
Seguindo o mesmo estilo de resgatar os ícones, criticar a história da arte e o fazer artístico, o
casal realizou o conjunto Didáticas - Técnica do Pincel. Nesta série, a dupla se utiliza de três
momentos para descrever a ação: uma foto de uma mão segurando o pincel, o descritivo de
como o procedimento deveria ser feito e o exemplo aplicado. O jogo irônico deste trabalho é
uma tentativa bem-humorada de decodificar como poderia ser copiada a pincelada (a
expressão) dos seguintes artistas: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella e Victor
Vasarely. A ironia fica ainda mais forte ao lembrar que esses artistas já reprimiam a marca da
pincelada. Aliás, o trabalho de Warhol é o retrato da Marilyn Monroe (1962), que foi feito,
também, com serigrafia.
Conclusão
A exposição PanAroma da Arte se torna importante na carreira do artista por trabalhar
com questões que ele explorou no passado, evocar artistas com os quais há uma aproximação
poética e já dar sinais dos trabalhos que vai desenvolver no futuro, como o interesse pela
semiótica. É interessante olhar para a escolha do artista em usar em três dos quatro trabalhos,
a obra de Vasarely ao fundo. Um fundo tão geométrico que lembra os do seu passado
concretista. A escolha da obra série V, de 1968, de Frank Stella, nos faz lembrar sua série
Anarquiteturas, de 1969, na qual Plaza criava formas geométricas, as duplicava, e depois, do
conjunto, reverberavam linhas também duras e retas que davam profundidade e movimento
para os desenhos. Por meio da obra do artista húngaro, Plaza traz o seu passado, que é cortado
por Capitão América trazendo na mão um Frank Stella, um artista com o qual tinha afinidades
poéticas. Passado e presente entrecortados por super-herói da cultura de massa.
É dentro desse pensamento que resolvemos dar o título ao artigo de “anti-museu”. A
ideia de museu imaginário está presente nesse contexto em que o artista reúne esse conjunto
de imagens de arte que se tornou acessível pelas reproduções. Plaza, porém, subverte esse
conceito ao igualar essas imagens com de outras esferas, como da publicidade, da cultura pop
etc. Ele cria uma nova imagem a partir dessas já existentes. O museu imaginário de Plaza não
é inocente ou pacífico. Não serve apenas como um conjunto de imagens ou referências fixas e
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imutáveis. Ao jogar com esses ícones, sejam da história da arte ou da cultura pop, o artista
pede uma postura ativa do espectador, uma reflexão crítica do que está vendo. Dentro dessas
possibilidades, chamaria de anti-museu. Um espaço aberto à manipulação e a combinações
paradoxais, que transformam o potencial de cada imagem.
Em entrevistas aos jornais, no dia da abertura da exposição, em 1975, Plaza já
demonstrava o seu interesse pela semiótica. No entanto, somente anos mais tarde, na década
de 1980, o artista iria se dedicar ao estudo da teoria peirceana em sua tese de doutorado. Logo
no começo de Tradução Intersemiótica (editada pela Ed. Perspectiva, em 1987), ele explica
que o tempo todo, na arte, estamos recuperando o passado. "Recuperar a história é estabelecer
uma relação operativa entre passado-presente e futuro", escreve. E ao fazer isto o artista tem
duas possibilidades:
…ou o presente recupera o passado como fetiche, como novidade, como
conservadorismo, como nostalgia, ou ele recupera de forma crítica, tomando aqueles
elementos de utopia e sensibilidade que estão inscritos no passado e que podem ser
liberados como estilhaços ou fragmentos para fazer face a um projeto transformativo
do presente, a iluminar o presente. (PLAZA, 2003)

Claro que o interesse de Plaza se envereda pelo segundo caminho. Sempre com um
olhar crítico à história da arte e à produção e modus operandi do que estava sendo feito em
sua época – ele viria a escrever muitos textos ácidos aos trabalhos desenvolvidos por jovens
artistas que eram representados por galerias. Ícones da história da arte vão voltar em alguns de
seus trabalhos, como nas instalações Os Meninos As Meninas (1977), uma releitura de As
Meninas (1656), de seu compatriota Diego Velázquez (1599-1660), e Instalação para
Kazimir Malevich 1878-1978 (1978), uma citação aos trabalhos Quadrado Negro (1916) e
Quadrado branco sobre fundo branco, 1918, do pintor russo Kazimir Malevich (1878-1935).
Afinal, o que sobraria a um artista pós-moderno onde tudo parece já ter sido feito e em que é
bombardeado por imagens a todo momento? "Criar não é tarefa do artista. Sua tarefa é a de
mudar o valor das coisas. Todo mundo sabe que sol é sol", disse a artista japonesa Yoko Ono.
E mudar o valor das coisas era uma busca constante nos trabalhos de Julio Plaza.
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Modigliani, uma cronologia do grande artista
Olívio Guedes 1
Edson Leite 2
Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar uma rápida biografia do artista Amedeo Modigliani,
buscando demonstrar, através da cronologia de sua vida, como sua origem familiar e trajetória
em sociedade se entrecruzaram possibilitando o desenvolvimento de uma arte única, criada
em consonância com as vanguardas de seu tempo, mas que carregou, de forma discreta, a
inspiração de sua ascendência judaica.
Palavras chave: Modigliani; Arte e Sociedade; Cronologia do artista.
Família e nascimento na Itália
A família Modigliani, de origem sefardita, teve sua origem em Modigliana, aldeia da
Romagna, próxima a Forlì, onde prestaram importantes serviços financeiros a um cardeal
como penhoristas (MODIGLIANI, 1984). Flaminio Modigliani, o pai de Amedeo, foi
comerciante de minério (zinco) na Sardenha e teve grande sucesso financeiro criando,
posteriormente o Hotel Lion D'or, em 1872, onde Flaminio veio a conhecer seu sogro Isacco
Garsin. A família de Amedeo Modigliani por parte materna, também é sefardita, sua mãe,
Eugénie Garsin, chegou à Marselha em 1849, tendo origem espanhola. A família Garsin por
questões étnicas mudou-se para Túnis no século XVIII. Em Túnis desenvolveu uma escola
talmúdica 3. A bisavó de Amedeo era descendente do filósofo Baruch Spinoza (1632-1677),
criador do spinozismo 4 (GUINSBURG, 1967).
Amedeo (amado por D´us 5) Clemente Modigliani nasceu na Itália, em Livorno, na Vie
Roma nº 38 em 12 de julho de 1884 (5644, ano judaico) às 09h00, numa sexta-feira, sob
o signo de câncer, quarto filho do casal, uma criança doente fisicamente, que contraiu
pleurisia 6 e febre tifoide 7.

1

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São
Paulo.
2
Professor Titular do MAC e orientador no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da
Arte da USP.
3
Talmúdica: conjunto dos ensinamentos contidos no Talmude.
4
Spinozismo: doutrina do filósofo holandês Baruch Spinoza (1632-1677, filósofo holandês) segundo a qual a
realidade divina, desprovida de seu tradicional caráter transcendente, é identificada à natureza, à totalidade
infinita do real, sendo a sabedoria o amor intelectual a esse Deus imanente.
5
D'us: é uma das formas utilizadas por alguns judeus de língua portuguesa para se referirem a Deus sem citar
seu nome completo, em respeito ao terceiro mandamento recebido por Moisés pelo qual Deus teria ordenado que
seu nome não fosse falado em vão.
6
Pleurisia: inflamação aguda ou crônica da pleura, ger. de origem bacteriana; pleuris, pleurite.
7
Tifoide: doença infectocontagiosa causada por várias espécies de microrganismos.
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Modigliani nasceu artista, o conteúdo genético herdado de sua família parece ter sido
determinante. Seus pais, seus avós e bisavós o prepararam para ser um artista. Por não ter a
capacidade de transitar normalmente, em função da doença que o acometia, sua mãe
ministrava seu ensino em casa: poesias e ensaios. Eugénie, em 1886 iniciou um diário onde se
perguntava: Será ele um artista? O tratava por Dedo, apelido de Amedeo.
Quando seu pai apresentou problemas financeiros, sua mãe fundou juntamente com a
tia de Modigliani uma escola de francês e Modigliani teve duas línguas maternas, o italiano e
o francês e seus futuros amigos vieram de vários países: Espanha, França, Inglaterra, Polônia,
Portugal e Rússia.
Contato com museus e a mística judaica
Modigliani foi um jovem de corpo fraco, mas com o espírito forte. A vida lhe deu um
grande presente, um grande mestre, Isacco, seu avô materno. Um judeu religioso que
licenciou as buscas pelos saberes neste jovem ansioso por conhecimento. Ele lhe apresentou
os novos templos da arte: os museus. Como religioso e também pesquisador de outros
saberes, lhe ofereceu a mística 8 judaica: a cabala. Amedeo tinha apenas dez anos quando do
falecimento de seu avô, em 1894. Foi uma grande perda!
Em 1898, um ano após seu bar mitzvá 9, Amedeo adoece de febre tifoide. Sua infância
e adolescência foram vividas em grande parte na sua residência; o esforço físico, um simples
brincar era difícil. Dedica-se à cultura. Inicia seus estudos de pintura com o professor
Guglielmo Micheli e, neste mesmo período, seu irmão Emanuele Modigliani, é mandado para
a prisão durante seis meses, devido as suas atividades políticas. Mais tarde será um famoso
membro do Partido Socialista Italiano (PARISOT, 2006).
Em 1902, contando com 18 anos, Amedeo tem uma ameaça de tuberculose e viaja por
Florença, Roma, Nápoles e Capri. Suas dores fortalecem sua alma e a necessidade de
transbordar, fazendo surgir com força o artista. Neste mesmo ano, se inscreve na Scuola
Libera di Nudo em Florença, onde tem aulas com Giovanni Fattori, com que estuda
profundamente o Renascimento (TEIXEIRA, 1985). Em 1903 matricula-se no Istituto di Belle
Arti de Veneza, onde se dedica ao estudo dos grandes mestres do passado. Nesse período,

8

Mística: conhecimento ou estudo do misticismo, tendência para a vida religiosa e contemplativa, com ocupação
contínua da mente nas doutrinas e práticas religiosas; fervor religioso que faz o místico alcançar um estado de
êxtase e paixão, e cujo objeto é a divindade (LAFFONT, 1972).
9
Quando um judeu atinge a sua maturidade aos 12 anos de idade, mais um dia para as meninas; e aos 13 anos e
um dia para os rapazes, passa a se tornar responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Nessa altura,
diz-se que o menino passa a ser Bar Mitzvá הוצמ רב, "filho do mandamento"; e a menina passa a ser Bat Mitzvá
הוצמ תב, "filha do mandamento" (UNTERMAN, 1992).
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Amedeo é inspirado pelo Simbolismo e pelas obras dos impressionistas franceses e conhece
as esculturas de Rodin nas Bienais de 1903 e de 1905.
Vida social, novos amigos e amantes em Paris
Em 1906, Modigliani decide continuar sua pesquisa em Paris. Paletó de veludo no
estilo da Maremma (famosa área da Toscana à beira-mar, perto de Grosseto), lenço
vermelho... (PARISOT, 2012, p. 41).

Modigliani passa a morar em Paris em 1906. Sua estada é possível pela ajuda
financeira de seu tio, Amédée Garsin, que enriquecera com transações imobiliárias e
comerciais. A princípio mora em hotéis, posteriormente, instala-se num estúdio em
Montmartre e frequenta a Académie Colarossi 10. Conhecerá um amigo que manterá por toda a
vida: Maurice Utrillo. ‘O último boêmio autêntico’ como descreve o pintor alemão Ludwig
Meidner, com quem troca conhecimentos no outono.
O pintor Auguste Henri Doucet apresenta Modigliani ao jovem médico Paul
Alexandre (1881-1968) que, juntamente com o irmão Jean, alugou um estúdio para apoiar
jovens artistas. Modigliani tem seu primeiro patrono e Paul Alexandre consegue encomendas
de retratos e lhe compra alguns desenhos.
Amedeo tem algumas obras expostas no Salon d'Automne 11, onde assiste uma
retrospectiva de Cézanne, e conhece as obras de Edvard Munch e Toulouse-Lautrec. Algum
tempo depois, registra-se na Sociedade dos Artistas Independentes.
Ao entrar na vida dos bairros franceses Montmartre e Montparnasse, conhece artistas
de vanguarda: Picasso, Juan Gris, Van Dongen, Chaim Soutine; escritores: Guillaume
Apollinaire, Max Jacob entre muitos outros.
Expõe cinco quadros no Salon des Indépendants em 1908, incluindo 'A Judia' e, neste
período, muda de residência frequentemente. Sua primeira importante encomenda importante
foi 'A Amazona', 1909, um retrato, no período de primavera. Ao olhar o quadro, a Baronesa
10

Academia Colarossi: escola de artes parisiense em atividade entre 1815 e 1930. Fundada em 1815, seria
adquirida alguns anos mais tarde pelo escultor italiano Filippo Colarossi.
11
Salon d'automne: Salão do Outono foi criado por inciativa do arquiteto belga Frantz Jourdain, presidente do
sindicato dos críticos de arte, a por alguns dos seus amigos como os arquitetos Georges Desvallières e Hector
Guimard, os pintores Eugène Carrière, Victor Charreton, Félix Vallotton, Édouard Vuillard, Adrien Schulz, e o
decorador Jansen. A primeira edição foi aberta ao público em 31 de Outubro de1903 no Petit Palais. A iniciativa
ofereceu um espaço de divulgação a jovens artistas. A escolha do Outono foi intencional. Não só permitia aos
artistas apresentar os pequenos formatos realizados no exterior durante o Verão, como também se demarcava dos
dois outros grandes salons da época – o da Société nationale des beaux-arts e o Salon des artistes français –
ambos realizados durante a Primavera. O Salon distingue-se pela sua multidisciplinaridade (LACLOTTE, 1997).
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Marguerite de Hasse de Villers recusa a encomenda. Esta circunstância pode ter ajudado
também a direcionar Modigliani para a escultura.
Figura 1: Modigliani – “A Amazona“, 1909, ost, 92 x 65 cm, coleção particular

Fonte: (GALLAND, 2005, p. 43)

Viagens, relacionamentos e exposições
Modigliani conheceu o escultor romeno Constantin Brancusi por intermédio de Paul
Alexandre. Brancusi lhe mostrou o caminho que deveria ser trilhado por um escultor.
Modigliani dedica de 1909 a 1914 sua arte à escultura e neste período quase não pinta. Seu
suporte é a pedra do meio-fio 12. Passa o verão na Itália, com a família, recuperando a saúde
sempre frágil. No ano seguinte, 1910, torna-se amigo do Max Jacob, escritor, envolvendo-se
com Anna Achmatova, poetisa russa. No estúdio do artista português Amadeu de Sousa
Cardoso, em 1911, expõe as pedras arcaizantes, esculturas que formam colunas, um trabalho
sobre as cariátides.

Figura 2: Modigliani – “Cariátide“,
1914, pedra calcária, 92 x 41 x 42,9 cm, MoMA

12

Meio-fio: bordo ao longo da rua; beira da calçada ou também conhecido em São Paulo como sarjeta.
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Fonte: (GALLAND, 2005, p. 68)

Figura 3: Modigliani – “Cariátide“,
1913, tsc, 34 x 23 cm, coleção particular

Fonte: (PARISOT, 2010, p. 156)

Em 1912, Modigliani expõe suas esculturas no Salon d'Automne. Em 1913,
Modigliani foi para Livorno, mas seu retorno apresentou momentos desagradáveis, pois seus
amigos estavam vivendo um momento já ultrapassado na cultura artística (GOMBRICH,
1978).
Em seu retorno a Paris, Modigliani se aproximou mais de um conteúdo artístico com
interesse de pesquisa, pois sentiu a diferença ou a indiferença de seus conhecidos em sua
cidade natal. Em carta a Paul Alexandre diz que está esculpindo no mármore (PARISOT,
2006, p. 45).
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Ainda em 1912, Modigliani conhece Beatrice Hastings, excêntrica jornalista inglesa,
com quem teve um relacionamento de dois anos; uma tempestuosa ligação, mas ela é seu
modelo preferido nos retratos e Modigliani vai morar em seu apartamento. Ele pintou oito
vezes seu retrato.
De 1914 a 1928 ocorre a Primeira Guerra Mundial e Modigliani tenta engajar-se, mas,
pela dificuldade de saúde, é considerado inapto. Passa por um período mais difícil, mas,
durante este momento forja sua técnica e reconhece sua essência.
O galerista Paul Guillaume 13 e Modigliani se conhecem, graças a Max Jacob, em
1914. Guillaume inclui Modigliani em várias exposições coletivas de seu estabelecimento.
Em Londres, Guillaume inclui obras na Whitechapel Gallery 14, e Modigliani retrata Paul
Guillaume.
Figura 4: Modigliani – “Paul Guillaume“,
1915, ost, 105 x 75 cm, Museu de L´Orangerie

Fonte: (GALLAND, 2005, p. 101)

Em 1915, Modigliani pintou um retrato de Picasso e continuou fazendo muitos retratos
de contemporâneos famosos.
Em 1916 Modigliani conheceu Jeanne Hébuterne, sua verdadeira amada. Jeanne lhe
foi apresentada por seu irmão, André Hébuterne, que tinha a pretensão de ser artista. Jeanne
tinha 19 anos de idade quando conheceu Modigliani, e era católica, mas a diferença religiosa e
etária – de 14 anos de diferença -, não comprometeu a paixão dos dois.
13

Paul Guillaume: (1891-1934) era um negociante de arte francês. Comerciante de Modigliani e Chaim Soutine,
foi um dos primeiros a organizar exposições de arte africana. Também negociava obras de artistas já
reconhecidos, tais como Henri Matisse, Constantin Brancusi Pablo Picasso, ou Giorgio de Chirico.
14
Galeria Whitechapel: é uma galeria de arte pública no lado norte de Whitechapel High Street, no bairro
londrino de Tower Hamlets. Desenhado por Charles Harrison Townsend, que foi inaugurado em 1901 como uma
das primeiras galerias de financiamento público para exposições temporárias em Londres.
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Em 1917, Modigliani expôs na Galeria Berthe Weill, foi sua primeira exposição
individual e durou apenas duas horas. Sua mostra foi fechada pela polícia porque apresentava
um excessivo nu feminino. Este período de sua produção se constituiu num marco da
representação do nu feminino; suas trinta e duas obras, formaram um grande fenômeno em
sua pequena produção.
Em 1918 nasceu Jeanne Modigliani, a menina que no futuro irá cuidar das obras e do
caminhar artistico do pai.
Em 1919, várias obras de Modigliani são expostas na Inglaterra, na Heale e, na Hill
Gallery. Colecionistas ingleses adquirem suas obras. Em maio, Modigliani retornou a Paris e
assinou um documento se comprometendo a casar-se com Jeanne. Em julho, Jeanne descobriu
estar grávida novamente e continuou a ser expurgada por sua família, por viver com
Modigliani.
A despedida do artista
Modigliani falece com trinta e seis anos incompletos, no hospital Charité de Paris, no
dia 24 de janeiro de 1920, às 08h50. Jeanne, companheira apaixonada, grávida de oito meses
do segundo filho, sobreviveu apenas uma noite; atirou-se do quinto andar da casa de seus pais
em 25 de janeiro, contando apenas 21 anos de idade.
Uma multidão assiste ao funeral de Modigliani no cemitério de Père Lachaise
(NICOSIA, 2011). O corpo de Jeanne foi velado e sepultado às escondidas, pelos pais, no
cemitério de Bagneux. Apenas dez anos depois, Jeanne e seu filho, que não nasceu, foram
transferidos para o cemitério do Père Lachaise, para descansarem ao lado de Modigliani. A
filha Jeanne Modigliani foi adotada pela irmã de Modigliani que reside em Florença. Jeanne
escreve mais tarde uma importante biografia de seu pai: Jeanne Modigliani Racconta
Modigliani, escrita em 1984.
Amedeo Modigliani foi um grande artista que incorporou em sua obra o frescor e a
alegria do modernismo e da atmosfera parisiense, mas sem descuidar de sua tradição judaica,
de maneira que se tornou um artista do mundo, ligado a seu tempo, mas único em sua arte.
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A interface digital na arte
Leonardo Pujatti 1
Edson Leite 2
Resumo
As técnicas são possibilidades, produtos, que também atingem a fruição estética e a percepção
visual do mundo contemporâneo, situando-se como prolongamentos do corpo humano através
de uma poética intrínseca. A interface digital não é um campo à parte da contextualização
artística. Embora a técnica seja apenas uma dimensão das estratégias artísticas, ela passa por
atores não humanos e sua contextualização artística espelha a sociedade mediatizada onde o
virtual é uma outra dimensão do real.
Palavras-chave: arte digital; interfaces; tecnologia.
Introdução
No século XX, é notável o tratamento da arte como um fato de cultura especulativa, a
linguagem da arte permanecia a mesma, mas estava dizendo coisas novas. O evento que
tornou concebível a compreensão de que se podia falar outra linguagem e isso ainda ter
sentido de arte foi o primeiro ready-made não modificado por Marcel Duchamp. A partir
desse trabalho, a arte deixou de enfocar a forma da linguagem para se preocupar com o que
estava sendo dito, o que em outras palavras, significou a mudança de natureza da arte de uma
questão de morfologia para uma questão de função.
As considerações a respeito da tecnologia e da computação não podem ser apenas um
discurso filosófico, mas considerações a respeito da tecnodemocracia, que somente pode ser
inventada na prática. A filosofia política não pode ignorar a ciência e a técnica. A técnica
passou a ser uma questão política.
O advento das tecnologias digitais está transformando o mundo em todas as áreas do
conhecimento. Segundo Levy:
Novas tecnologias de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo, das
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a
própria inteligência depende, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos
informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, audição, criação, aprendizagem são
capturados por uma informática cada vez mais avançada (LEVY, 1993, p.7).

Francastel (1998) discute a partir das ideias de Benjamin (1994) que o que
verdadeiramente mudou não foi a natureza do fenômeno estético, mas o fato de se poder
reproduzir, com muitas cópias, uma realidade figurativa, e de se poder submetê-la, por vias e
meios diferentes, a um público cada vez maior. Segundo Benjamin, a reprodução técnica
1

Mestre em Engenharia da Computação pela POLI/USP e Doutor em Estética e História da Arte pelo
PGEHA/USP.
2
Professor Titular do MAC/USP e do PGEHA/USP.
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afetou a autenticidade da obra, pois se torna uma tarefa impossível a determinação da cópia e
do original nas artes reprodutíveis. As obras não mais carregam em si as marcas da história e
das mudanças ocorridas, perdendo o “aqui e agora” de sua produção e, consequentemente, sua
“autenticidade como objeto artístico” (BENJAMIN, 1994). Ainda segundo Francastel:
A autoridade tradicional da coisa criada, daquilo que se faz a partir da obra de arte,
está na realidade posta em causa pela forma atual do desenvolvimento da imagem
mecanizada. Nesta altura, há precisamente uma tendência para subestimar o papel do
criador, daquele que criou o sistema que nos toca e deslumbra; temos tendência para
pensar que estamos em presença de um simples fenômeno de registro, mas não é o
registro que é a coisa mecanizada, e sim a distribuição, creio que é aí que reside um
mal-entendido absolutamente fundamental (FRANCASTEL, 1998, p. 194).

A imagem da televisão e as técnicas do vídeo coletivizam as imagens ao permitir que
diferentes lugares em diferentes momentos assistam a uma mesma representação imagética. A
fotografia, o cinema, o vídeo e o computador seriam os representantes da sensibilidade
artística ao longo do século XX. O advento do videoteipe permitiu a reprodução de imagens
em um espaço-tempo distinto daquele em que acontece a transmissão da imagem. Segundo
Machado (2001), as novas imagens produzidas são estruturas linguísticas e matemáticas sem
contexto sociocultural nem história, pois existem apenas no ambiente do computador. Ao
deixar de lado a referência imediata de um mundo físico e tátil, a imagem está mais no nível
da mediação conceitual da estrutura.
A interface digital na arte
Se, em outras épocas, a arte já foi entendida como uma imagem da realidade para a
qual a história da arte oferecia uma moldura, na contemporaneidade, porém, ela já escapou
desta moldura. As definições tradicionais já não dão conta de abarcá-la, com uma profusão de
novas práticas proliferando, e não apenas se valendo de meios e linguagens plásticas, mas
originando-se de mídias eletrônicas ou de propostas envolvendo a biotecnologia etc. A
interatividade mudou a forma de pensar no mundo da arte. Podemos tocar os objetos no
mundo virtual.
Novos termos aparecem na área da arte tais como “estética da comunicação”, “artistas
da comunicação”, “arte interativa”. Estes termos são utilizados pela mídia, pelo artista e pela
criação coletiva. As interfaces fornecem mecanismos para o usuário trabalhar sem se
preocupar com a linguagem de mais baixo nível da computação. Os artistas utilizam softwares
com interfaces amigáveis e robôs podem substituir o homem para fazer o trabalho, por
exemplo, em xilogravura e litogravura. Contextualizar as tecnologias digitais torna-se uma
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necessidade, uma vez que o virtual se constitui num universo criativo, massificado e de fácil
acesso.
O humano se reafirma, pois atrás de mouses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos há
sempre um ser humano com sua energia natural que se funde à energia das máquinas. O
sangue tem o mesmo valor que a corrente elétrica. As contradições aparecem nas
transformações em andamento nos novos modos de constituição e de transmissão do saber a
fim de orientar a evolução do sistema educativo a longo prazo. As máquinas têm seus
softwares evolutivos colocados em prática sem um exame a priori das manifestações e reações
do usuário da computação.
Segundo Plaza e Tavares (1998), as imagens produzidas através de suportes digitais
dão origem a novas formas de representação que deslocam a relação olho-imagem-objeto e
inauguram poéticas sintéticas e numéricas ao prescindir da presença do objeto durante a
representação, tornando o dispositivo técnico um elemento do processo criativo. Uma das
formas mais comum de circulação da arte é a criação de websites artísticos que possibilitam
diversas formas de interação.
O pensamento é transformado por um objeto. Em especial nas artes, o objeto analisado
sempre traz uma leitura diferente de cada usuário em relação ao objeto. Segundo Domingues:
Todas estas situações reafirmam que a história da arte é substancialmente uma
história de meios e linguagens e que as tecnologias eletrônicas deste final de século
XX acrescentam outras qualidades e circunstâncias para o pensamento artístico
(DOMINGUES, 1997, p.21).

A técnica pode ser estruturada através do computador. A lista de objetos derivados do
computador que são ao mesmo tempo estruturas transcendentais é infinitamente longa. A
utilização do computador trouxe novas tecnologias na utilização do carro, do telefone. “Os
produtos da técnica moderna, longe de se adequarem apenas a uso instrumental e calculável,
são importantes fontes de imaginário, entidades que participam plenamente da instituição de
mundos percebidos” (LEVY, 1993, p.16).
Segundo Lieser: “Pertencem à arte digital as obras artísticas que, por um lado têm uma
linguagem visual especificamente mediática e, por outro, revelem as metacaracterísticas do
meio”. A arte digital resume-se a uma só disciplina onde incorrem: “todas as manifestações
artísticas realizadas por um computador” (LIESER, 2009, p. 11). Cumpre destacar que a arte,
a ciência e a tecnologia estão combinadas na arte digital.
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Os computadores têm impacto fundamental nesta técnica moderna e suas relações com
as interfaces ainda estão em estudo, não se esgotando todo o modelo matemático
implementado. Para Levy:
Vivemos hoje em uma destas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem de
representações e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários, modos de
conhecimento e estilos de regulação social ainda pouco estabilizados. Vivemos um
destes raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer
dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é
inventado (LEVY, 1993, p.17).

A dinâmica que moldura a forma contemporânea do homem embater-se com o real,
sua mediação com o mesmo, se dá sob a égide de uma potentíssima indústria da comunicação
e impressionantes avanços tecnológicos que mais e mais influem diretamente em nossos
modos de vida.
O hipertexto tem papel fundamental na computação e em especial na utilização das
várias linguagens da Internet. Para tal basta clicar num texto destacado para abrir novas
conexões. A utilização é muito comum por artistas para fazer páginas na Internet sobre as
obras, utiliza-se hipertextos sem pensar que estamos reconectando espaços, softwares, links e
outras utilidades.
Segundo Calabrese (1988, p. 21-2), “o progresso das ideias nasce quase sempre da
descoberta de relações impensadas, de ligações inauditas, de redes inimaginadas”. No mesmo
sentido, Galard (2008) recorda que é característico da arte em geral acolher achados fortuitos
e novas técnicas a partir dos materiais. Tirar partido dos materiais é, ao mesmo tempo, deixar
viver seus acidentes (nós da madeira, particularidade pessoal de um ator, assimilar ao trabalho
um traço não planejado) e transformar esses dados numa nova necessidade.
O desenvolvimento da máquina fotográfica portátil e do instantâneo ocorreu durante
os mesmos anos que também presenciaram a ascensão da pintura impressionista
(GOMBRICH, 1988). A máquina fotográfica ajudou a descobrir o encanto da cena fortuita e
do ângulo inesperado. Além disso, o desenvolvimento da fotografia impulsionou ainda mais
os artistas em seu caminho de exploração e experimento. Não havia mais a necessidade de a
pintura executar uma tarefa que um dispositivo mecânico podia realizar melhor e mais barato.
O desenvolvimento tecnológico permitiu que o cotidiano dos indivíduos fosse tomado pelas
máquinas e, principalmente, pelas mídias. Essa nova realidade alterou as relações sociais e as
maneiras de difusão dos produtos culturais.
Fotografia, cartaz, desenho gráfico, quadrinhos, cinema, televisão e vídeo são meios
de comunicação de massa, e cada um deles é resultado de desenvolvimento técnico específico,
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cuja característica comum é a possibilidade de reprodução maciça. Mas os meios de massa
têm sofrido os mesmos percalços para a sua aplicação que outras práticas artísticas de épocas
passadas, com soluções e progressos técnicos desenvolvidos ao longo do tempo. Sua
dimensão criativa, por isso, não nasce da aplicação da técnica por si mesma, ainda que esteja
condicionada por ela, mas sim de seu aproveitamento como veículo de ideias. Para além do
papel tradicional dos computadores, os artistas, a partir do pensamento abstrato, criam novos
jogos combinatórios utilizando a ferramenta computacional e produzem uma arte com
características pessoais (FRANCASTEL, 1998). A arte produziu sobre a tecnologia uma
revolução digital que abre novos horizontes na transformação cultural em várias vertentes.
Aumont (2001) destaca que atualmente a arte está em qualquer parte, seu centro e sua
periferia não podem ser delimitados com segurança. A percepção visual do mundo
contemporâneo está indissociavelmente ligada aos novos sistemas visuais, da linguagem
cinematográfica aos quadrinhos.
Existem diferentes tipos de pessoas quando em contato com a tecnologia. Algumas
tentam ignorar as tecnologias, outras tentam interagir com elas de forma mais abrangente,
tentando mergulhar no mundo digital e virtual. A arte entra no processo como promissora na
humanização das tecnologias. Para Domingues:
Sem impedir o fluxo da história e despender energia inutilmente, precisamos
entender a presença das tecnologias e seus efeitos na vida mediada. Assim, longe de
idealismos infundados, encontro uma série de conceitos em artistas e teóricos cujas
reflexões dão conta da humanização das tecnologias. A história mostra que as
civilizações nunca voltaram para trás, que as descobertas e inventos são acumulados
e servem de background para outros inventos. E como decorrência, a vida vem se
transformando, com uma série de tecnologias que amplificam nossos sentidos e
nossa capacidade de processar informações. E, a mente humana, uma vez que teve
suas dimensões ampliadas, não volta mais a seu tamanho original (DOMINGUES,
1997, p.15).

Conclusão
A arte contemporânea incorporou as mídias digitais no seu modo de fazer e suas
manifestações como agentes de transformação na sociedade. Segundo Machado (1994), na
produção pós-industrial são utilizados processos e dispositivos de natureza numérica
(infografia e computação gráfica), também chamada digital, e fotônica (holografia) para a
produção de informações visuais, verbais e sonoras, que são exibidas através dos mesmos
aparatos técnicos utilizados na produção.
Os vanguardistas estão à frente de todo e qualquer tipo de progresso. Procuram criar
uma grande tensão entre o público e a arte e é no diálogo com a mídia que se manifesta uma
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das correntes mais fortes desse mundo fragmentado. Fotografia, vídeo, televisão,
computadores, holografia e outras tecnologias são cada vez mais utilizadas nos trabalhos.
Agentes imateriais são próprios da tecnologia. O software não tem como ser
quantificado como um objeto material. A produção industrial de imagens tem levado à
transformação da compreensão clássica da expressão artística estabelecida. A inserção das
máquinas produtoras de imagens não apenas transformou a prática artística como também
provocou alterações no pensamento da arte. Segundo Couchot:
o surgimento de uma técnica não é fator determinante para o surgimento de uma
nova forma de arte, mas a técnica impõe diretrizes que moldam uma nova percepção
e oferece condições para uma nova lógica figurativa, que pode gerar uma nova
expressão artística (COUCHOT, 2003, p. 19).

No último quarto do século XX, a imagem digital criou uma nova ordem na
representação ao eliminar a presença de um referente a ser registrado. Essa nova poética da
imagem de síntese constrói as representações e utiliza estudos de comportamento com base na
matemática, biologia, física, química, medicina, psicologia etc. As intensas relações entre
arte, mídia e tecnologia provocaram a definição da arte além do seu campo tradicional,
institucionalizado e legitimador (GIANETTI, 2002).
Os museus também exerceram influência nessa nova configuração da arte, pois eles
passaram a aceitar progressivamente mais gêneros, formatos, dispositivos e práticas, como se
a sua intenção fosse a de abolir sistematicamente a maior quantidade possível de fronteiras
entre o espaço institucional dos museus e as práticas artístico-tecnológicas da
contemporaneidade (AUMONT, 2001).
O mundo hiper-real utiliza técnicas e canais de difusão das mídias buscando
compreender a dinâmica existente entre os meios e a arte. Para Arlindo Machado (2007), esse
é o universo da artmídia – do inglês “media art”. A arte pode se valer dos meios de
comunicação de massa para conduzir um debate sobre o seu próprio funcionamento ou sobre
o universo de signos e códigos relacionados a eles, empregando críticas e propondo caminhos
qualitativos para mudanças. Na cultura contemporânea, a distinção entre práticas artísticas e
midiáticas tornou-se impossível. A arte e a mídia estão bastante imbricadas para que seja
possível

uma

determinação

segura

de

seus

domínios

nas

expressões

artísticas

contemporâneas.
As transformações ocorridas a partir do início do século XX atingiram também o
âmbito da fruição estética, pois a percepção também se modificou devido às novas
modalidades de apresentação a partir das máquinas e dos recursos expressivos contidos em
seus programas, que deram outra dimensão à representação imagética. Segundo Francastel,
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“na vida das sociedades, o papel da arte é fornecer aos homens os meios de se subtraírem às
regras rígidas da palavra e da lei, dos deuses e dos homens, e tornarem o seu mundo um
pouco mais humano” (FRANCASTEL, 1998, p. 160).
Acreditamos que a arte digital ainda passa por uma fase conjuntural que precisa se
impor por seus intentos artísticos, de modo a que os novos espaços críticos e de pensamento
possam considerá-la legítima. Afinal, “as técnicas são possibilidades, produtos, utilizações
(...), as artes são valores criados pelas sociedades, que resultam sempre em realidades, formas
e objetos” (FRANCASTEL, 1998, p. 149).
Por todo o exposto, entendemos que analisar a inserção da computação e a interface
digital nas artes é um assunto de fundamental importância para os estudos de estética e
história da arte e está diretamente relacionado com o rompimento de fronteiras na produção e
circulação da arte.
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Os documentários Hearts and minds (1974) e Icarus (2017): a imagem como
denúncia estética e ética na sociedade contemporânea
João Eduardo Hidalgo 1
Resumo
Os documentários Hearts and minds e Icarus são exemplos de obras de denúncia de situações
que, na maioria das vezes, são ignoradas pela sociedade. A crueza das imagens apresenta uma
estética de violência e de sofrimento, infligido ao outro ou ao próprio corpo. A apresentação
por uma obra do campo da cultura destas realidades ocultas traz para as artes sentidos e
emoções fundamentais para a chamada Sétima Arte.
Palavras-chave: Documentário; Hearts and minds (filme); Icarus (filme); Violência; Doping.

Figura 1: Cartaz do filme de Peter Davis.

Os documentários Hearts and minds, de Peter Davis, e Icarus, de Bryan Fogel, fazem
usos das modernas técnicas e estratégias desenvolvidas pelo jornalismo de televisão, e não
pelo cinema, e por este motivo são exemplos de documentários que têm no seu cerne o factual
(real) e não buscam, nem permitem que a ficção permeie sua narrativa. São documentos que
fazem a sociedade encarar fatos essenciais, pela perspectiva de seus agentes e principalmente
de suas vítimas.
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As duas obras mencionadas organizam o seu roteiro valendo-se de imagens de
arquivo e de uma estratégia fundamental do jornalismo audiovisual: a entrevista. No caso de
Icarus, Bryan Fogen grava um diário audiovisual, que norteia os contatos-entrevistas com
vários personagens envolvidos no problema mostrado. Através destas imagens dos assuntos
tratados, a Guerra do Vietnam (1957-1975) e da polêmica prática de doping no mundo dos
esportes, apresenta-se o que chamamos de ‘a voz do documentário’, que não tem uma relação
literal com o discurso dos indivíduos, mas está de forma fundamental ligada a ele. Esta
conexão se faz por questão de lógica. O discurso é construído com as falas, imagens e os
pontos de vista que ficam explícitos nos mesmos.
A primeira obra cinematográfica que fez da entrevista sua estratégia narrativa central
foi Crônica de um verão (Chronique d'un été), de Jean Rouch e Edgar Morin, lançada em
1961.

Para

este

registro,

Rouch

e

Morin

criaram

a

expressão

cinéma

vérité – cinema verdade - traduzindo para o francês o título que Dziga Vertov deu a seus jornais cinematográficos da
sociedade soviética: kinopravda e às práticas desta nova linguagem que ele já tinha usado em Um homem com uma câmera
(1929). No documentário de Rouch e Morin, duas entrevistadoras saem pelas ruas de Paris fazendo uma pergunta simples e
inusitada: você é feliz? As respostas são as mais imprevisíveis e interessantes possíveis. O que Rouch e Morin queriam era
entender a realidade da população parisiense, que tinha passado pela Segunda Guerra Mundial e lutava para seguir adiante.
Eles tentam ver e trabalhar no campo da memória coletiva que muitas vezes procura esquecer as grandes tragédias, causando
danos irreparáveis ao humano. Segundo Jean Baudrillard, quando fala do Holocausto:

O esquecimento da exterminação faz parte da exterminação, pois o é também da
memória, da história, do social, etc. (...) O esquecimento, o aniquilamento alcança
assim, por fim, a sua dimensão estética – cumpre-se no retro, aqui enfim elevado à
dimensão de massas (BAUDRILLARD, 1991, p. 67).

O documentário Hearts and minds, obra prima lançada em 1974, dirigida por Peter
Davis, jornalista já bastante experimentado na época, da equipe da rede americana CBS
(Columbia Broadcasting System), rede de rádio e televisão que existe desde 1927 (rádio) e
1941 (TV), ganhou prêmios importantes, incluído o Óscar de Melhor Documentário em 1975,
e que se tornou um marco dentro do gênero. O ponto principal do documentário é fazer um
relato retomando a história de um conflito, que já tinha quase duas décadas e mostrar
eticamente imagens nunca antes exibidas; acompanhada do depoimento das vítimas do
Vietnam, além disto, colocando os depoimentos dos americanos que participaram ou
interferiram nele.
Peter Davis tinha realizado alguns documentários e programas informativos para a TV,
sendo o primeiro Hunger in America (1968), com 52 minutos, para ser mostrado dentro da
programação do canal, um razoável trabalho que pretendia denunciar a fome que existia, de
forma quase invisível, na América. Três grupos são destacados dentro da miséria mostrada: os
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descendentes mexicanos em San Antonio, Texas; os fazendeiros pobres de Loudoun County,
Virgínia; e os negros de Hale County, no Alabama. O resultado do pequeno documentário,
que já usa a entrevista como estratégia primordial, é irregular. A vida dura, quase insuportável
destes três grupos é mostrada com crueza, mas os problemas mostrados são imensos demais
para serem digeridos pelo público. São elencados como causa desta miséria, a escravidão, a
distribuição de renda, a falta de programas de ajuda para os necessitados, a falta de acesso à
educação para os imigrantes; problemas diversos demais para serem sintetizados em um
discurso coerente e compreensível. Ficamos com a denúncia pela denúncia. O documentário
por ter sido veiculado somente na TV, não circulou muito e é de difícil acesso até hoje. Posso
dizer que ele tem uma edição muito burocrática, denunciando a pressa dos prazos para a TV:
faltam legendas explicativas dos lugares visitados, nomes das pessoas entrevistadas (não sei
se o anonimato é usado como defesa dos indivíduos, que já se encontram numa situação
péssima e talvez não queiram ser identificados). Uma entrevista contundente dada por uma
moradora negra, descendente de escravos, que tem 14 filhos, perde pela apresentação, ela é
apresentada como ‘uma mulher negra, com 14 filhos....” Já o entrevistador é identificado
como David Culhane, correspondente, - e o apresentador identifica-se como Charles Kuralt e
o programa CBS Reports. As imagens da casa da descendente de escravos e principalmente o
seu rosto em primeiro plano e sua voz causam um impacto estético que não é ainda explorado
plenamente. Davis faria isto com as imagens contundentes do conflito no Vietnam.
Hearts and minds começa com uma panorâmica de uma bucólica paisagem do
Vietnam. Uma carroça puxada por um cavalo passa carregando móveis, cruza com uma
motocicleta, uma música típica da região começa a tocar (cantada por uma voz feminina),
vemos os agricultores colhendo arroz e, de repente, soldados passam no meio da paisagem.
Com meros dois minutos e três segundos aparece a primeira entrevista, que será o artifício
técnico usado para compor o imenso mosaico de opiniões e informações, nem sempre
coerentes, sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnam, a partir de 1959.
O primeiro entrevistado é Clark Clifford (1906-1998), Conselheiro do Presidente Truman
entre 1946 e 1950. Ele faz a seguinte afirmação: “Quando a II Guerra Mundial acabou éramos
a grande potência mundial e começamos a querer influenciar a política em todas as partes do
mundo”. Esta declaração não é colocada logo na abertura do documentário por acaso. A
prepotência e o imperialismo contaminam as declarações de autoridades e representantes do
governo americano.
Faço um pequeno aparte para explicitar o papel e a definição de entrevista, segundo a
teórica da comunicação Cremilda Medina, que acredita que “a entrevista jornalística, em
196

primeira instância, é uma técnica de obtenção de informações que recorre ao particular; por
isso se vale, na maioria das circunstâncias, da fonte individualizada e lhe dá crédito” (1986, p.
18). A pesquisadora destaca o que para mim é primordial, a entrevista dá voz aos indivíduos e
traz uma verdade para o audiovisual, que não tem parâmetros em outros dispositivos técnicos.
A presença da face e da voz destes indivíduos em Hearts and minds cria uma narrativa plural,
que não emite juízos, mas apresenta os argumentos dos dois lados, dos americanos e dos
vietnamitas, sem criar hierarquias- e o desfecho é avassalador.
Dentro deste documentário, as imagens de arquivo criam um cenário que recompõe a
história da época. Depois de três minutos do início, vemos imagens da Guerra Francesa na
Indochina e uma voz em off (de alguém que não aparece na imagem) diz que os Estados
Unidos custeavam 78% deste conflito. Logo depois, John Foster Dulles (1888-1959),
Secretário de Estado do Presidente Eisenhower de 1953 a 1959, em discurso de arquivo diz
que: “Não acredito que haverá vitória comunista na Indochina”. Em seguida, uma entrevista
com Georges Bidault, Ministro de Relações Exteriores da França em 1954, esclarece:
“Estávamos no Quai d’Orsay e Dulles estava indo para Genebra e ele me ofereceu duas
bombas atômicas para eu usar na Indochina, não uma, nem quatro, duas, mas nós estávamos
sozinhos”. E logo após temos um grupo de discursos dos quatro presidentes que se
envolveram, ou seus governos, na Guerra do Vietnam, todas imagens de discursos públicos.
Dwight Eisenhower: “Se a Indochina cair, coisas ruins vão acontecer na região. O estanho e o
tungstênio que são importantes para nós, não virão mais”. John Kennedy: “Não vemos o fim
do túnel, mas não acredito que está pior, aliás em alguns aspectos está até mais claro”.
Lyndon Johnson: “ Portanto, devemos estar preparados para lutar no Vietnam, mas a
derradeira vitória dependerá dos corações e das mentes das pessoas que efetivamente vivem
lá”. (Dando o título ao documentário, mesmo sendo um dos mais hipócritas do grande
mosaico). E Richard Nixon: “Durante a Guerra do Vietnam, os EUA exerceram um grau de
restrições sem precedentes nos anais da guerra”. Quatro discursos desconectados da realidade,
falsos e evasivos.
Seguindo estes discursos vemos uma multidão em delírio patriótico na cidade de
Linden, New Jersey. Estão presentes autoridades, políticos, escolas inteiras agitando a
bandeira americana, para receber um ex-prisioneiro da Guerra do Vietnam, Tenente George
Coker, que ficou preso entre 1966 e 1973. Este indivíduo é importante, pois vai dar voz ao
que existe de mais retrógado e extremo no país, e aparecera três vezes durante o
documentário, numa estratégia brilhante de Peter Davis de deixar os extremistas patriotas
arruinar seu próprio destino. Coker discursa: “Se houve algo que me manteve, a mim e meus
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companheiros vivos foi a fé. Fé na minha família, meu Deus e meu país. (...) Por que fui para
o Vietnam? Voltemos a 1965, eu tinha 22 anos nesta época e o comunismo tentava se
estabelecer dentro de um país livre.” Bastante esclarecedor.
Outro indivíduo fundamental para o documentário é Walt Rostow, que foi Conselheiro
de Kennedy e Lyndon Johnson, e numa entrevista (de duas) tensa responde: “Havia neste país
(Vietnam) uma maioria que queria o comunismo”. Davis pergunta (sem aparecer) – “E por
que eles precisavam de nós?” O político irritado responde: “Porque estavam ameaçados de
ataque militar externo, mas você quer mesmo me fazer esta porra de pergunta, você quer
mesmo ir adiante?” E continua: “Quero dizer nós realmente voltamos para....você quer que eu
volte para as origens dessa coisa então...” Peter Davis (novamente sem aparecer) – “Existe
dúvida sobre a origem?” Rostow: “Não, não existe. Vou responder e você pode jogar esta fita
fora depois. O problema começou, na fase do lançamento da Sputnik, em 1957. Iniciou-se
uma fase de desenvolvimento comunista não muito bem coordenado, em muitas partes do
mundo”. Discurso desarticulado e autoritário.

Figura 2: um emocionado e contundente morador do Vietnam do Norte, Vu Duc Vinh.

E Cremilda Medina destaca ainda que a entrevista proporciona fontes de informação
de pessoas desconhecidas, que não têm nenhum cargo político, nenhuma posição social, mas
são representantes de suas histórias e, neste caso, de suas tragédias. Quase no final do
documentário, com uma hora e trinta e nove minutos, vemos bombas destruir povoados,
pontes, pequenas casas, plantações, mães enterram seus filhos, pais choram a morte de suas
famílias. Um deles, o morador do Vietnam do Norte, Vu Duc Vinh, fala desesperado, com os
olhos cheios de lágrima (e uma voz em inglês repete mais baixo suas palavras, que aparecem
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traduzidas na legenda): “Minha filha de oitos anos foi morta, assim como meu filho de três.
Nixon assassino de civis (Close dos olhos vermelhos de lágrimas de Vu Duc). O que fizemos
a Nixon para ele vir aqui bombardear meu país? Minha filha morreu bem aqui (aponta um
monte de escombros). Ela estava dando comida para os porcos. (...) Minha mãe e minhas
crianças se abrigaram aqui. Aqui elas morreram. (...) Vou lhe dar uma bonita camisa da minha
filha. Leve-a para os EUA. Ela nunca mais usará esta camisa. Conte-lhes que ela era só uma
pequena estudante. ” Outro indivíduo comum que tem uma fala enorme no documentário é
Randy Floyd, piloto (capitão) americano dos caça B-52, que jogava bombas nas cidades,
povoados, vilarejos, e que durante quatro minutos faz uma mea-culpa e pensa como reagiria
se seus filhos sofressem um bombardeio, como o que ele fazia com as crianças do Vietnam.
Chora e clama para que os Estados Unidos façam uma autocrítica e procurem a paz. O
documentário estreou em 1974, e em abril de 1975 os americanos foram definitivamente
expulsos da antiga capital Saigon, sofrendo uma derrota civil e moral contundente.
Comentando o filme Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, Jean Baudrillard
infere:
Coppola faz o seu filme como os americanos fizeram a guerra – neste sentido é o
melhor testemunho possível – com o mesmo exagero, o mesmo excesso de meios, a
mesma candura monstruosa... e o mesmo êxito. A guerra como meio de arruinar,
como fantasia tecnológica e psicodélica, a guerra como sucessão de efeitos
especiais, a guerra que se transformou em filme muito antes de ser rodada. A guerra
abole-se no teste tecnológico e para os americanos ela foi mesmo um primeiro
momento: um banco de ensaio, um gigantesco terreno para testar as suas armas, os
seus métodos, o seu poder (BAUDRILLARD, 1991, p. 77).

O conflito no Vietnam foi um evento de muita repercussão na população americana e
também na mundial. Ele transformou-se numa memória difícil, pois foi claramente um evento
covarde, desnecessário e causou uma derrota aos americanos escandalosa e sem precedentes.
As imagens das atrocidades cometidas naquele país estiveram presentes na mídia durante o
final da década de 1960 e metade da de 1970.
O recente documentário Icarus não tem a maestria de Hearts and minds e nem
introduz um ponto de vista tão original, o doping no esporte já é um fato bastante conhecido e
explorado. Inclusive o doping na competição Tour de France já foi base de um grande
escândalo no início dos anos 2000, quando Lance Armstrong (ganhador de sete versões 19992005) foi pego em um exame e teve que admitir sua conduta, e passou de queridinho
vendedor de pulseirinhas a sacripanta mor do esporte.
Em Icarus, o ciclista Bryan Fogel, atleta amador, depois de 28 anos indo a
competições pelo mundo, e depois do escândalo Armstrong, decide contatar um profissional
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da área de laboratórios antidoping para montar um programa de doping e mostrar que a
prática continua corriqueira no meio. Ele começa entrevistando amigos como o ex-colega de
equipe de Lance Armstrong, Dave Zabriskie. Para descobrir os caminhos dos que escolhem
trapacear desta maneira, Zabriskie admite que se dopava para competir, mas que nunca teve
certeza se Armstrong fazia o mesmo. A estratégia narrativa deste documentário é realizar um
conjunto de entrevistas, pela Internet e pessoalmente, com os envolvidos neste setor do
esporte, juntar declarações feitas para os meios de comunicação e material de arquivo, para
dar voz a todos os envolvidos. E eles são muitos. O primeiro a ser contato por Fogel é Don
Catlin, fundador do Laboratório Olímpico da Universidade da Califórnia, que era responsável
pelos testes nos atletas feitos nos Estados Unidos. Fogel pede a Catlin, numa conversa via
Skype, que o ajude a seguir um programa de doping para competir na corrida Haute Route na
França e não ser pego nos testes. Catlin a princípio concorda, mas depois desiste e indica um
amigo para ser o consultor de drogas de Fogel, e o indicado é o Chefe do Laboratório
Olímpico de Moscou, ligado a WADA- World Anti-doping Agency, Grigory Rodchenkov. O
interessante é que Don Catlin antes de recusar a ajuda a Fogel responde a uma pergunta, se ele
acha que os atletas das olimpíadas tomam regularmente drogas e ele responde – todos eles se
drogam. E acrescenta – as drogas funcionam no esporte e é fácil escapar dos testes.
Fogel começa um programa de doping sobre a orientação de Grigory Rodchenkov, que
consiste em tomar testosterona injetável todos os dias. O próprio Rodchenkov esclarece que
era corredor, quando estudava na Universidade de Moscou, e que também se drogava
tomando Stanozolol, a única substância disponível na época. Segundo Rodchenkov, depois a
China transformou-se na produtora de tudo que era necessário para os atletas melhorarem o
seu desempenho, e a Rússia criou um programa de uso de drogas para os atletas olímpicos
seguirem e ganharem as competições. O truque é saber o que tomar e quando parar, para não
ser pego nos exames. Todas as declarações de Rodchenkov são ilustradas por imagens de
entrevistas, de competições, declarações de políticos e participantes dos comitês e associações
olímpicas envolvidas nas maiores competições internacionais. Estas imagens deveriam
mostrar a inocência apregoada dos mesmos, mas no contexto correto, elas não fazem isto.
O programa de doping que Fogel segue não o ajuda a vencer a competição na França.
Ele fica em 27o lugar usando drogas e no ano anterior, quando estava ‘limpo’, ficou em 14o.
Mas o documentário tem uma reviravolta, surge um escândalo envolvendo os atletas russos,
numa denúncia feita por um canal de televisão alemão. O laboratório em Moscou onde
Rodchenkov atuava é fechado e uma grande investigação começa a ser feita por uma
comissão independente criada pelo WADA, chefiada por Richard McLaren. A comissão
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contata Rodchenkov, que com a ajuda de Fogel foge para Estados Unidos e leva com ele mais
de mil documentos que mostram as práticas escusas do governo russo para ganhar
competições, usando o corpo de seus atletas como instrumento.
Como resultado de toda a confusão, Bryan Fogel desiste do programa de doping e
passa a registrar todo o circo que se monta, tendo como centro a atuação de Grigory
Rodchenkov como articulador de um programa para enganar os testes, que ele mesmo ajudou
a criar e gerenciar.
Retomando, Icarus nem de longe tem a força dramática de Hearts and minds, e nele
também a ficção não tem lugar. A estratégia jornalística de maior prestígio dos anos 1950 em
diante, a entrevista, é a técnica e também o gênero dominante dentro da narrativa das duas
obras, dando a elas uma ligação direta com o factual, pela presença dos entrevistados e pela
realidade crua por eles apresentada. O documentário de Peter Davis causou furor na
conservadora sociedade patriótica americana. Quase teve seu negativo destruído e previu a
insustentabilidade de uma guerra covarde e desastrosa, criada por um desejo fútil de poder
político. A violência das imagens mostradas por Davis é um marco na história do audiovisual.
Icarus mostra a adversária política dos americanos, a falecida União Soviética, agora Rússia,
também perdida em procedimentos obtusos e desonestos, que tem o mesmo objetivo, a
predominância dentro de um cenário político e ideológico. Dois documentários exemplares
feitos em épocas diferentes, mas que lidam com o mesmo assunto, as relações políticas e
econômicas na sociedade contemporânea e que devem ser conhecidos pelos profissionais de
comunicação e da cultura e, além deles, por todos que queiram entender a complexa teia de
poder do mundo contemporâneo.
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Há muitas noites na noite
Joseane Alves Ferreira 1
Jane Aparecida Marques 2
Resumo
O projeto ‘Há muitas noites na noite’, do cineasta Silvio Tendler é uma videoinstalação sobre
o ‘Poema sujo’ de Ferreira Gullar, responsável por liderar o manifesto de vanguarda
brasileira, Neoconcretismo, na qual usa a palavra como meio de expressão. A obra é analisada
pelas distintas linguagens, típicas da arte contemporânea, utilizando entrevista em vídeo, não
estruturada feita com o cineasta, triangulada com documentos e teóricos. A videoinstalação é
complexa, multifacetada, recupera a obra e seus significados sugerindo novos olhares para o
‘Poema sujo’ e seu diálogo com a sociedade contemporânea.
Palavras chaves: performance; poesia; política; sociedade; videoinstalação.

Introdução
Este artigo tem por objetivo discorrer sobre a videoinstalação ‘Há muitas noites na
noite’, do documentarista Silvio Tendler, que proporcionava ao visitante um encontro com
imagens de vários artistas como: Camila Pitanga, Maria Bethânia, Sergio Britto, Zeca Baleiro,
Osmar Prado, Paulo Betti, Giulia Gam, Amir Haddad, Helena Ranaldi, Raimundo Fagner,
Nathalia Timberg, Edu Lobo, Letícia Sabatella, Alcione, entre outros, interpretando trechos
do ‘Poema sujo’ de Ferreira Gullar, em uma cenografia com imagens executadas por
grafiteiros, nas paredes do ambiente, quase uma instalação. O objetivo do cineasta foi
transformar a poesia em papo de botequim. Em vez de se consumir bebida e comida, o
“cliente” tinha a oportunidade de degustar poesia.
O espaço foi ambientado com a aparência de um bar ou cafeteria. O visitante chegava,
sentava-se em uma das mesas, recebia um “cardápio literário”, de um garçom-ator (um
performer) com uma lista, não gastronômica, mas de trechos do “Poema Sujo”, de Gullar,
devidamente associados aos nomes dos artistas que o interpretavam, com suas leituras
particulares. Ao lado da mesa, encontravam-se fones de ouvido indicados pelo performer. O
visitante fazia o pedido, o garçom/performer acionava o selecionado, e a magia acontecia no
tampo da mesa, por meio de um projetor instalado no teto, criando um ambiente, no qual o
visitante era convidado a interagir, tal qual faria em um bar.
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Figuras 1 e 2 – ‘Há muitas noites na noite’, de Silvio Tendler – Espaço IG – Rio de Janeiro, 2011

Foto: Acervo Caliban Produções Cinematográficas (2016)

A performance como linguagem artística, presente nos séculos XX e XXI em sua fase
inicial, se diferencia por ser vanguarda, e pela característica de contestação, expressão
artística que pode ser multifacetada, de fronteiras com outras linguagens, considera o artista
como sujeito e objeto de sua obra. Numa “classificação topológica, que se colocaria no limite
das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida, que guarda
características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade” (COHEN,
2011, p. 30). Também pode ser caracterizada pelo “comportamento restaurado” que é um
processo da performance. (...) “sou eu me comportando como se fosse outra pessoa” ou
“como me foi dito para fazer”, ou ainda “como aprendi” (SCHECHNER, 2006, p. 8).
Nesse trabalho de Tendler, os performers apresentavam um pouco desse jogo, ora
como personagens, ora pessoas reais interagindo com o público. Apesar de aparente estrutura
teatral, esses artistas não desenvolviam estrutura aristotélica (com começo, meio e fim, na sua
linha narrativa). O discurso se concretizava tendo uma collage como estrutura e apoio da
mise-en-scène (COHEN, 2011).
Com base em entrevista não estruturada feita com Tendler, do acervo da Associação
Centro Cineclubista de São Paulo, cedida para este estudo, apresentam-se o perfil do cineasta
e breve comentário sobre sua obra; e do poeta, pensador Ferreira Gullar, com destaque para
suas relações políticas e sociais inseridas na sociedade, tanto na época da criação do poema,
como no período em que a videoinstalação foi apresentada ao público, ampliando o diálogo
com ambas a obras. Em seguida, a abordagem é sobre a performance, que conjuga distintas
linguagens artísticas, no tratamento dado por Tendler ao ‘Poema sujo’ de Gullar,
oportunizando interlocução entre arte, memória e história, e sociedade.
Silvio Tendler, a trajetória de um documentarista e o Poema sujo de Ferreira Gullar
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Entre curtas, médias e longas-metragens, Tendler já dirigiu mais de 40 filmes, sempre
com uma visão humanista e reflexiva. Fundou, em 1981, a Caliban Produções
Cinematográficas, que produz biografias históricas de cunho político e social. Os rumos do
Brasil, da América Latina, e do mundo em desenvolvimento são suas principais preocupações.
Tendler foi presidente da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro (1968) e da
Associação Brasileira de Cineastas (1994). É um dos fundadores da Fundação do Novo
Cinema Latino-Americano e do Comitê de Cineastas da América Latina (1986). Dirigiu a
Fundação Rio Arte e o Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho (1988). Foi diretor da TV
Brasília (1995) e Secretário de Cultura e Esporte, no governo Cristóvão Buarque, no Distrito
Federal (1996). Atuou na Unesco, na Coordenação de Audiovisual para o Brasil (1997) e o
Mercosul (CALIBAN, 2016).
Sua opção política pode estar ligada ao seu contato com alguns cineastas em sua
trajetória, como ele afirma, um exemplo foi o cineasta Santiago Alvarez 3 (1919–1998) de
Cuba, com quem manteve uma relação cordial. Porém, foi o cineasta e documentarista Jean
Rouch 4 (1917–2004) que deu a documentação necessária a Tendler para tirar o certificado de
residência na França, onde cursou especialização em cinema documental aplicado às Ciências
Sociais, em 1972. Outro exemplo foi com o documentarista Richard Leacock (1921–2011),
grande referência do cinema verdade norte-americano, o cinema direto, que fazia parte da
equipe de Robert Drew (1924–2014), documentarista do filme “Primárias”, que registrou a
luta de John Kennedy com Hubert Humphrey pela indicação no Partido Democrata, para
concorrer à presidência em 1960, tornando-o um dos pioneiros do cinéma-verité (ORICCHIO,
2014).
Tendler encontrou vários obstáculos, inicialmente porque as pessoas tinham medo de
se comprometer com esse tipo de filme, cujo tema principal remetia a questões políticas
ligadas diretamente ao contexto da sociedade em que ele estava inserido. Um obstáculo foi
não ter arquivos organizados, na época, o que era comum. O Arquivo Nacional era um
casarão velho na Praça da República (da cidade do Rio de Janeiro), o local não tinha espaço
3

Santiago Alvarez, documentarista cubano, considerado sucessor natural do cineasta russo Dziga Vertov, se
intitulava de “panfletista de notícias” por ter que reagir rapidamente aos eventos, o mais rápido possível.
Marcante em seu trabalho era tentar utilizar imagens tão poderosas quanto às utilizadas no Ocidente, que
vendiam bem, pois acreditava que os anúncios capitalistas eram melhores do que o produto. Outro aspecto era
sua habilidade com a música, elemento estético de suas obras, (MALCOLM, 1999).
4
Jean Rouch, engenheiro de formação, desenvolveu no cinema um novo método de estudo influenciado pelo
Surrealismo, os trabalhos de Marcel Griaule, e pelas regras essenciais da inspiração e da intuição. Ele filmava a
evolução do continente africano e da sociedade francesa. Sua abordagem marcou uma geração de cineastas da
Nouvelle Vague. Em 1960, ele próprio classifica sua estética como Cinema Direto. Seu trabalho é marcado por
documentários etnográficos, sociológicos e ficção. Foi diretor da Cinemateca Francesa, diretor de pesquisa
honorário do Centro Nacional da Pesquisa Científica, entre outras ações (CINEFRANCE, 2013).
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suficiente para armazenar os filmes, nem equipamentos para selecioná-los, e segundo o
cineasta: “não tinha nada e os acervos da Agência Nacional ficavam em galpões
abandonados” (TENDLER, 2011). Nesse contexto ele começou a recolher material onde
encontrava, com o suporte disponível, sem catalogação, nem organização. Isso marcou o
início de sua carreira de cineasta, documentarista e pesquisador.
Nesse período surge o chamado “Cinema de Abertura” no Brasil que, segundo JeanClaude Bernardet e Alcides Freire Ramos (1988), foi referência à distensão operada durante o
governo do general João Batista Figueiredo, assumindo papel ativo na conjuntura política
pelo fim do regime autoritário, já que o interesse governamental na época era por filmes
históricos que davam uma visão comprometida com o ocultamento da dominação, entretanto
não há realidade sem interpretação. Tendler por meio de seus filmes denota predileção por
documentários, desprovidos de comprometimento da dominação, porém com visão política
apurada, que incita à reflexão:
Ninguém pode ser neutro diante da história, eu tinha paixão em engajamento
político, mas nunca misturei meus filmes com militância. Você ligou a câmara, você
tem uma posição, você tem um ponto de vista, quando se faz cinema se tem uma
posição (TENDLER, 2011).

Esse artista foi denominado “cineasta dos sonhos interrompidos” por Arnaldo Carrilho
(1937–2013), cinéfilo e amigo do cineasta, que foi embaixador do Brasil em vários países,
inclusive na Coréia do Norte. Quando Tendler lançou os documentários sobre o cineasta
Glauber Rocha (1939–1981) e o geógrafo brasileiro Milton Santos (1926–2001), Carrilho
observou que todos os seus personagens, interromperam a obra que estavam fazendo. Era
como se tivesse necessidade de resgatar histórias e/ou emergir memórias para colocá-las à luz,
projetá-las, dando continuidade de projetos que considerava relevantes. Seu caráter de
pesquisador, arqueólogo, em suas escavações revelava ao mundo, aquilo que parecia oculto,
perdido, mas que precisava vir à tona, por ser parte da história da humanidade.
Já José Ribamar Ferreira [Ferreira Gullar], nasceu em São Luís, (1930–2016), foi
escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro, um dos
fundadores do Neoconcretismo. Passou a ocupar a cadeira 37 da Academia Brasileira de
Letras, em 2014, na vaga deixada por Ivan Junqueira (SILVEIRA, 2014).
Gullar entrou em contato com os poetas concretistas, como Augusto de Campos e
Haroldo de Campos. Integrou a equipe que elaborava o Suplemento Dominical do “Jornal do
Brasil”, em 1955, do qual se tornou colaborador (ITAÚ CULTURAL, 2016a).
Fez parte da primeira exposição concretista (ocorrida no Museu de Arte de São Paulo
em 1956), evento que marca o início da poesia concreta. No entanto, em 1959, criou junto
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com Lígia Clark e Hélio Oiticica o neoconcretismo, que valorizava a expressão e a
subjetividade em oposição ao “concretismo ortodoxo” (VERARDI, 2016). Escreveu o
“Manifesto Neoconcreto” por ocasião da 1ª Exposição Neoconcreta, realizada no Rio de
Janeiro em 1959, publicado no Suplemento Dominical do “Jornal do Brasil”, documento
assinado também por personalidades como: Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Hélio
Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, entre outros (ITAÚ CULTURAL, 2016b).
No início dos anos de 1960, Gullar se afastou desse grupo e passou a produzir uma
poesia engajada, mergulhando em espaços de manifestações social e política. Envolveu-se
com os Centros Populares de Cultura, marcado pelo seu olhar de poeta, suas pesquisas e
vivências com as raízes e expressões do seu povo.
Em meio aos turbilhões que o país vivenciava, diante da ditadura arraigada no Brasil
foi levado a se filiar ao Partido Comunista em 1964 e, como era de se esperar, com a
instauração do AI-5 foi preso com outros artistas em 1968. Conseguiu ser libertado, e foi para
clandestinidade em 1970 (WERNECK, 2016).
Seguem-se anos de exílio vagando por Paris, Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires.
Nesse período, colaborou com o jornal “O Pasquim” usando o pseudônimo de Frederico
Marques (ITAÚ CULTURAL, 2016a).
O poeta também revelou seu talento como teórico crítico de artes visuais, com o livro
de 1959, a “Teoria do não-objeto”, que nega a representação, valorizando a interação com o
público, e o espaço liberto da moldura ganha outra dimensão.
Apesar da carreira com produção relevante, o poeta do ‘Poema sujo’ é consagrado
somente na década de 1990 com o Prêmio Jabuti, na categoria Poema.
No que diz respeito ao âmbito e circulação dessa obra é importante destacar que foi
entre amigos na casa de Augusto Boal, liderados por Vinícius de Moraes, em Buenos Aires,
que o ‘Poema Sujo’ ficou conhecido pelo grupo. Chega ao Rio de Janeiro, e é publicado no
ano seguinte, mesmo sem a presença do poeta, que ainda se encontrava exilado. Em 1977, o
poema abriu as portas para o retorno de Gullar ao país.
O poema narra às memórias do escritor desde que ele deixou o Maranhão, nos anos
50, rumo ao Rio de Janeiro, passando por Brasília, Moscou, Lima e Santiago do Chile. É uma
epopeia carregada de tensão, questões políticas, sociais, econômicas e pessoais, repleta de
energia, força visceral que conduz o leitor a fazer críticas profundas, e significativas da
essência do ser humano, por um lado é autobiográfica, mas é épica, com vitórias, derrotas,
esperanças do homem. Trata-se de uma obra que reflete um recorte da história e da cultura,
que se tornou um ícone da literatura nacional e universal.
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Performance: movimento-imagem no universo da videoinstalação
Manifestos arregimentaram grupos de artistas que foram contra instituições, museus,
galerias, e hoje fazem parte de acervos e coleções particulares. Negação da arte, liberdade de
imaginação, sonhos, símbolos, objetos trouvés, papie collièr, fragmentação e movimento da
imagem, marcam os novos caminhos percorridos pela arte. Na tela do artista, velocidade, luz
e cores, projetam por meio de luz e das máquinas a narrativa. O corpo com a figura do
ator/performer entra em cena: a performance, cuja ação parece ser única e imediata, valoriza a
criatividade e a liberdade artística, marcando o século XX com sua proposta artística.
O performer não interpreta um papel (recuperando e recobrindo-o). O que ele faz é
remover resistências e bloqueios que o impedem de atuar de uma maneira inteira,
seguindo completamente seus impulsos interiores em resposta às ações de um papel.
(...) ele está em contato com os seus próprios centros; ele é capaz de se relacionar
livremente com os outros (SCHECHNER, 2009, p. 335).

A performance pode ser considerada ação cênica, que acontece no tempo e no espaço,
mas também pertence ao universo das artes visuais. É uma ação que quando codificada pode
ser reinterpretada, contudo defini-la é tarefa nada simples.
Devido ao seu estado de “imediatez” para algumas pessoas, parece não ter técnica,
podendo ser executada por qualquer pessoa, o que de fato não é verdade (MORAES, 2016).
Essa situação tem dificultado seus desdobramentos, mas quando ela é apresentada, o resultado
normalmente é surpreendente. O diálogo com o público causa sempre reação, seja de
admiração ou negação, o importante é que marca presença.
‘Há muitas noites na noite’ de Silvio Tendler, é uma obra que agrega valor estético e
amplia os conceitos de arte contemporânea. O trabalho foi idealizado inicialmente para ser
um documentário, contudo os pareceristas do Ministério da Cultura consideraram o projeto
irrelevante, e afirmaram que documentário no Brasil não tinha público, que a sociedade
brasileira não gostava de poema, e a obra de Gullar, “Poema Sujo” não era relevante, e
finalmente que Tendler não sabia fazer roteiro, contudo ele não se calou:
Quem disse que o povo não gosta de poesia? Onde está escrito isso? Ele só não tem
acesso. É diferente. Está sendo montado no Brasil um modelo viciado num certo
tipo de cinema. Mas o cinema brasileiro tem espaço para tudo. Essa história que
poesia não tem apelo não é verdade (TENDLER, 2001).

Todos os índices do Cinema Brasileiro indicam os documentários “Os anos JK”;
“Jango” e “Os O Mundo Mágico dos Trabalhões”, como recordes de bilheterias no Brasil. Os
avaliadores, segundo Tendler não consideraram que o roteiro de documentários se constrói
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durante a produção e só é concluído com a edição final da narrativa fílmica; antes o que se
apresenta são caminhos e indicações. Ele afirma:
Eu tenho a maior bilheteria do cinema (documentário) brasileiro. Isso ninguém vai
tirar de mim. Então, se eles não sabem que eu tenho, isso é porque eles começaram
agora. Não eu. Eu tenho uma história. Eu vou continuar fazendo cinema, eles vão
passar. Vou fazer com os meios que eu tenho (FAUSTINO, 2011, p. 6).

Diante dessa situação, Tendler criou a obra ‘Há muitas noites na noite’, que
oportunizou ao público uma obra híbrida, de fronteira, na qual performer ao lado de outros
artistas conduziram o público a muitas interpretações, ficando viva na memória de quem
vivenciou essa experiência.
Figuras 3 e 4 – ‘Há muitas noites na noite’ no Espaço IG – Rio de Janeiro

Fonte: Acervo Caliban Produções Cinematográficas (2016)

Foto: Diogo Gomes dos Santos (2011)

Segundo Tendler, a videoinstalação do ‘Poema Sujo’, com grande elenco de atores, e
músicos que gravaram trechos do poema, superou suas expectativas, resultando num trabalho
híbrido, que diminuiu as fronteiras entre o poema de Gullar e o cinema (MORETT, 2011).
Suas convicções política e social culminaram na videoinstalação, contudo é relevante
salientar a costura com outras linguagens, ambientação dos grafiteiros, dentro de um espaço
fechado, uma instituição (quase na contra mão, afinal esses artistas geralmente atuam nas
ruas, em espaços abertos), iluminadores criando o clima de bar, efeitos de luz e sombra,
referência direta a história da arte e do cinema, a presença de músicos, que foram dando ritmo
à estrutura, e performers que recebiam e interagia com o público, proporcionando diálogos
com a obra de Ferreira de Gullar, revitalizando e ressiginificando o poema, numa experiência,
que provocava mais uma vez seu caráter épico, por entrelaçamento de formas, sons,
movimentos e muito talento.
Depois que a ideia começou a tornar corpo, o cineasta ganhou um edital junto à uma
empresa privada, com apoio da Lei de Incentivos Fiscais e de universidades do Rio de
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Janeiro, e Tendler deu início ao que chamou ‘Há muitas noites na noite’, videoinstalação que
dialoga e dá vida ao ‘Poema Sujo”. Em paralelo resgatou a memória da obra e seu contexto,
afinal nenhuma sociedade sobreviveria sem suas memórias, como afirma Kátia Canton:
A memória, condição básica de nossa humanidade, tornou-se uma das grandes
molduras da produção artística contemporânea, sobretudo a partir dos anos 1990.
Nesse momento, proliferam obras de arte que propõem regimes de percepção que
suspendem e prologam o tempo, atribuindo-lhe densidade, agindo como uma forma
de resistência à fugacidade que teima em nos situar num espaço de fosforescência,
de uma semiamnésia gerada pelo excesso de estímulos e de informação diária
(CANTON, 2009, p. 21).

Sobretudo, a videoinstalação é uma homenagem a Ferreira Gullar, sob um novo olhar,
permitindo várias leituras, sejam elas pelos artistas convidados de Tendler para interpretarem
o poema, inclusive o próprio Ferreira Gullar, ou pelas músicas que fazem contraponto ao
poema, no mesmo formato que uma trilha completa um filme e lhe dá a totalidade. Finalmente
pela presença de performers que apresentam o cardápio literário e objetos inspiradores de
múltiplas leituras, mas fundamentalmente, pelo olhar de editor e/ou captador do público, que
participou e decidiu a estrutura da obra, que digeriu, construindo sob seu próprio olhar e
tempo/espaço: o ‘Poema Sujo’.
O público pôde por escolha pessoal criar uma nova narrativa, por meio dos recortes
dos vídeos, pela interferência dos performers, do grafite (quase um afresco), que estabeleciam
fortes relações, uma reflexão quase de coautoria, ratificando o que é relevante na arte
contemporânea: a participação, a interação do público em parceria com o objeto artístico.
Adorno (1970, p. 26) já havia registrado: “Hoje aceitamos sem discussão que em arte nada
pode ser entendido, sem discutir, muito menos, sem pensar”. Essa videoinstalação procurou
dialogar com esta premissa em vários sentidos, primeiro um diálogo entre as linguagens
artísticas, depois com o visitante e, finalmente, com os resíduos que permaneceram: as
imagens gravadas (vídeos), o cardápio literário, o grafite e seu devido registro, bem como a
atuação dos performers que tiveram o contato direto com o público.

Conclusão
A videoinstalação ‘Há muitas noites na noite’ é resultado de várias linguagens
artísticas contemporâneas, ao mesmo tempo, que se trata de um resgate da memória do
‘Poema Sujo’ que permitiu o uso de materiais diversos: o corpo, música, novas mídias,
grafites, paredes, papéis, mesas como suporte de exibição e o cinema expresso por meio da
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luz, a máquina que reinventa e apresenta possibilidades expressivas, abrindo para novas
experiências e significações.
A obra apresenta uma estética atual, ao mesmo tempo, que visita conteúdos da década
de 70, período de ditadura militar no Brasil, das prisões, dos exílios, da censura, da falta de
liberdade de expressão.
A congregação de múltiplas linguagens artísticas faz com que o todo da obra
vislumbrasse, transcendendo os seus suportes, convidando o público a reler esse período com
todo o rigor que ele representa, porém com a liberdade que a instalação sugere propiciando
novos olhares. ‘Há muitas noites na noite’ é, portanto, produto da interação entre artes de
suportes distintos, que visitam e se apropriam de uma obra consagrada, vivenciada por
muitos, discutida, digerida, e que nesse novo contexto contemporâneo pode se constituir
como obra orgânica e viva, atual e contemporânea. Esse estudo é pretexto para o
entendimento do impacto que obras artísticas abordadas de forma híbrida, entre várias
linguagens possam manter viva obras, como o poema de Gullar, tornando-as atemporais, pelo
seu significado e fruição, ratificando nossas identidades culturais, afinal a arte é espelho de
seu tempo, seja qual for o tempo e espaço em que ela se encontre.
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As Bienais de São Paulo antes e depois de Walter Zanini (1970-1980):
um estudo através da (não)presença de artistas brasileiros do vídeo
Thamara Venâncio de Almeida 1
Renata Cristina de Oliveira Maia Zago 2
Resumo
Estudos recentes apontam a presença de produções artísticas tecnológicas nas Bienais de São
Paulo durante as décadas de 1970 e 80. Com a intenção de apresentar um recorte mais
específico, optamos por destacar a presença de obras em vídeo de artistas brasileiros nessas
exposições, sinalizando as diferenças entre as mostras ocorridas durante as duas décadas,
sendo a primeira delineada por um período político conturbado e a segunda, com maior
abertura política, em contraste com o período de boicote em que a Bienal de São Paulo
atravessou, possibilitou o retorno de muitos artistas brasileiros, principalmente convidados
por Walter Zanini.
Palavras-chave: Bienais de São Paulo; Walter Zanini; Videoarte; MAC-USP
A partir da década de 1980, houve um retorno de muitos artistas brasileiros à Bienal
que, provavelmente, antes se abstiveram da participação nas exposições. Como proposta de
recorte, analisaremos a presença de artistas que realizaram obras em vídeo, que como
pretendemos apontar, se recusavam em participar da mostra durante os anos 1970, tendo seu
retorno marcado no momento em que Walter Zanini torna-se membro do conselho de arte e
cultura da Bienal, na década de 1980.
Pretendemos destacar como a participação de Walter Zanini faz retornar, aos poucos,
muitos artistas à Bienal, o que marca também uma enorme presença de obras da vertente
conceitual e tecnológica da arte, em que o vídeo faz parte. De forma a apresentar essa
dissonância entre as Bienais da década de 1970 e a atuação de Walter Zanini, vamos discorrer
sobre o contexto da videoarte no Brasil em concomitância com as Bienais. Faremos uma
breve contextualização histórico-artística, a fim de identificar as primeiras aparições em vídeo
nas Bienais e em alguns museus brasileiros de forma a apresentar críticas sobre a não
presença de artistas brasileiros que trabalhavam com vídeo nos anos 1970 nas Bienais.
A década de 1970
Dos esforços realizados para começar a se instaurar a utilização do vídeo nas
experimentações artísticas no Brasil de forma efetiva, podemos atribuí-los em maior parte a
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Walter Zanini, enquanto diretor do MAC-USP, que possuía grande apreço pelas novas
práticas artísticas conceituais. Na direção do museu, Zanini propôs novas questões que
conduziam a um modelo mais condizente com a época, abarcando as novas práticas que
estavam surgindo. Firmou a noção de um museu como espaço operacional, em que produção
e recepção confluíam em conjunto e trabalhou arduamente para que artistas entrassem em
contato com novas mídias emergentes.
O MAC do Zanini — expressão constantemente usada por artistas e colaboradores do
museu naquelas décadas — efetivou-se como um importante espaço para o florescimento da
videoarte no Brasil. Muitos dos impulsos realizados, primeiras aparições em museu, primeiras
produções e exposições surgiriam dessa nova museologia revolucionária, proposta por ele.
Por tais fatores, é correntemente apontado como crucial para a consolidação da videoarte no
Brasil, devido ao grande empenho ao qual se dedicou para que artistas começassem a utilizar
o suporte e abrindo espaço para exibir tais obras, tanto no Brasil quanto no exterior. Nas
palavras de Carolina Amaral de Aguiar:
As atitudes do MAC-USP na fase inicial da videoarte brasileira foram fundamentais
para a consolidação dessa prática artística. O “MAC do Zanini”, como espaço/tempo,
colaborou imensamente para que o vídeo deixasse de ser uma ideia para ser um “suporte de
ideias” possível aos artistas. (AGUIAR, 2007, p. 166).
Em relação à construção da história da videoarte e sua inserção no Brasil como uma
prática artística recorrente, o MAC-USP é considerado um espaço simbólico, por ter
funcionado como porta voz e por tê-la disseminado desde 1973, momento em que
identificamos suas primeiras aparições aqui no Brasil. É muito significativo, em seus
primórdios, a videoarte poder contar com um espaço de legitimação e consagração tão
importante do período, que só pôde ser possível graças às novas proposições que o então
diretor daquela época, Walter Zanini, dispôs a colocar em prática. Para o diretor do museu, o
espaço por ele dirigido deveria se transformar a fim de acolher e acomodar as práticas
artísticas intermedia e de carácter transdisciplinar. Em depoimento a Cristina Freire (2013),
Zanini relata importantes questões:
[...] Na década de 1950, já era um momento em que se passava de uma História da
Arte fechada em si para algo mais transdisciplinar e eu vivia isso. E com isso veio a
questão das novas mídias na arte. A obra única deu lugar para diapositivos, vídeos,
filmes, fotografias, para qualquer coisa, muitos outros materiais, e a questão da vida
na arte e também do espectador, que antes era considerado mais passivo. Há a ideia
de uma interação, de uma situação nova entre espectador e obra[...] além do que a
arte adquiriu uma dimensão mundial [...]. (ZANINI apud FREIRE, 2013, p. 80)
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No que concerne ao início da videoarte no Brasil, anteriormente às primeiras
produções, em 1973, teremos a primeira aparição do vídeo em museu nacional. O MAC
exibiu a documentação filmada pela TV 2 Cultura do “Passeio Estético Sociológico pelo
Brooklin”, em que registra a ação do artista multimídia francês Fred Forest, acompanhado de
artistas e estudantes. Consistia em uma ação-passeio que partia do bairro paulistano do
Brooklin, indo até o MAC, situado no parque do Ibirapuera, com a participação de trinta
estudantes (FREIRE, 1999). Sobre o episódio, Walter Zanini descreve:
Acompanhado de estudantes transportando seus assentos individuais e dispondo de
um equipamento da TV Cultura, ele registrou os encontros do grupo com populares
na rua e em estabelecimentos, criando situações de guerrilha vídeo e diálogos
inesperados para um estado de restrições à liberdade de pensamento. O incomum
episódio de arte/comunicação foi vigiado pela polícia. Em seguida ao passeio, a
documentação reunida foi afixada no museu. Recorde-se que uma outra iniciativa do
artista francês — pessoas levando cartazes brancos pelas ruas do centro de São
Paulo — implicou em sua prisão. (ZANINI, 1997, p. 237)

Forest participava da XII Bienal de São Paulo (1973), no segmento de Arte e
Comunicação que fora proposto e organizado por Vilém Flusser, em que tinha como
convidados outros dois artistas, os suíços Gerald Minkoff e Jean Otth. No MAC aconteceram
outros encontros importantes envolvendo tais artistas. Zanini em depoimento à Daisy
Peccinini relata que “Otth levou fotos de seus vídeos (o que não era simples documentação
das imagens eletrônicas)” que foram expostas no museu, seguidas de uma conferência do
artista, e “Minkoff mostrou vídeos em ambientes privados” (ZANINI, 2010, p.123). As
fotografias ampliadas dos vídeos de Jean Otth foram doadas ao MAC-USP.
No mais, seria apresentada nessa mesma Bienal, uma mostra de vídeos de 17 artistas
norte-americanos que fora trazida pela curadora Regina Cornwell dos EUA, alguns autores
relatam que os videoteipes não puderam ser exibidos por falta de recursos técnicos (COSTA,
2007). No entanto, em uma pesquisa recente realizada nos arquivos da bienal, Luise
Malmaceda (2017) descobriu que a mostra foi sim exibida, porém, com dez dias de atraso, o
que pôde ter impossibilitado maior visitação pelo público. Zanini (1997) relata que Regina
Cornwell frustrada, tenha publicado um artigo, indignada ao voltar aos Estados Unidos,
dizendo que a mostra não pôde ser exibida por incompatibilidade dos sistemas, o que parece
ter sido solucionado depois. A mostra propunha “explorações em vídeo do concreto e do
ilusionístico até o abstrato”, de forma isolada ou combinando esses elementos entre si
(FUNDAÇÃO, 1973, p. 214), e estimava obras de grandes artistas, como Vito Acconci e
Richard Serra. Na edição seguinte, de 1975, segundo Leonor Amarante (1989), os norte215

americanos vieram mais preparados para a precariedade de aparelhagem, devido às falhas na
edição anterior, e trouxeram consigo equipamento completo que “incluía cabos, monitores,
vários aparelhos, gravadores e até mesmo os eletricistas” (AMARANTE, 1989, p. 284).
As produções de vídeo no Brasil com fins artísticos encontram um caminho
consequente, quando um grupo de artistas interessados na investigação de novas mídias e de
novos conceitos para a arte começam a utilizar o suporte em 1974. São artistas experimentais
do Rio de Janeiro, sob a liderança da artista já consagrada no período, Anna Bella Geiger que,
com pesquisas em concomitância com a arte internacional, produzem as primeiras obras
utilizando o vídeo com intenção artística, ficando assim conhecidos como os pioneiros da
videoarte no Brasil. Dessa formação inicial, temos a já citada Anna Bella Geiger, mais três de
seus muitos alunos, Ivens Machado, Sônia Andrade e Fernando Cocchiarale. No ano seguinte,
em 1975, Leticia Parente, Miriam Danowski e Paulo Herkenhoff, que também pertenciam ao
grupo, começariam a produzir obras utilizando o vídeo.
De acordo com relatos da época, segundo Anna Bella Geiger (2007) e Fernando
Cocchiarale (2007), o incentivo responsável pela criação de vídeos por esse grupo se deu
através do convite que Zanini fizera a Anna Bella em 1974, para participar da mostra Video
Art que aconteceria/aconteceu no Instituto de Arte Contemporânea da Universidade da
Pensilvânia, em Filadélfia. Suzanne Delehanty, organizadora do evento, por carta enviada a
Zanini, pediu que indicasse artistas brasileiros para participar da mostra, que tinha por intuito
ser a primeira grande exposição que aglutinaria vídeos de artistas de diversos países. O grupo
carioca, no ano de 1974, anterior à mostra internacional, teve ainda seus vídeos inclusos na 8ª
Jovem Arte Contemporânea, organizada por Zanini no MAC-USP. As JAC’s, como eram
conhecidas, aconteciam anualmente no museu desde 1967. E a datar da quarta edição, em
1970, passa aos poucos, a receber obras de cunho conceitual.
A partir desse momento, apesar de muitos artistas não conseguirem ainda concretizar
seus trabalhos, o interesse pelo novo suporte no Brasil se disseminou. A Video Art organizada
por Suzanne Delehanty foi a primeira grande exposição a juntar artistas de vários países que
produziam em VT. As obras de brasileiros nessa mostra são as mesmas presentes na 8ª JAC,
citada acima. Ocorreu entre os dias 17 de janeiro e 28 de fevereiro de 1975 no Instituto de
Arte Contemporânea da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia e, ainda nesse mesmo ano,
a mostra foi exposta em outras cidades norte-americanas, passando por Cincinnati, Chicago e
Hartford.
A Bienal de São Paulo de 1975 contou com uma presença mais significativa de artistas
norte-americanos do vídeo, ao todo 35, e Walter Zanini (1975) enfatiza essa Bienal como
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muito importante para a expansão da prática no Brasil, embora, de acordo com Leonor
Amarante (1989), essa edição tenha passado por uma das maiores crises desde seu
surgimento. Os motivos principais de tal crise seriam: a notícia da saída de Ciccillo Matarazzo
da presidência da fundação, que seria substituído por seu sobrinho Ermelino Matarazzo; e a
ameaça do corte de verbas por parte da prefeitura, o que fez com que a exposição se
articulasse em clima de conflitos. Ciccillo Matarazzo, frente a uma grande contestação de sua
saída, retornou ao cargo somente para inaugurar a mostra, retirando-se depois
definitivamente, em 31 de dezembro do mesmo ano.
Já a XIV Bienal Internacional de São Paulo (1977), sofreu, de acordo com o então
presidente Oscar P. Landmann, alterações radicais, sendo pela primeira vez programada por
um Conselho de Arte e Cultura. O conselho criou novas regras, e uma delas, seguia a
exigência de que as representações nacionais deveriam seguir os temas propostos pela Bienal
para a seleção de artistas, modelo inspirado novamente na Bienal de Veneza. Definiram três
capítulos para a exposição: Exposições Antológicas (que substituía as salas especiais),
Grandes Confrontos e Proposições Contemporâneas. A última era composta de sete temas, um
dedicado em específico a videoarte. O setor destinado as proposições em videoarte contou
com doze obras ao todo, de seis artistas canadenses, dois brasileiros, uma espanhola, dois
suecos e um colombiano. Os brasileiros que expuseram na Bienal no setor de videoarte não
eram muito conhecidos no meio. Seme Lutfi, residia em Londres e trabalhava com teatro, e
Sonia Miranda, artista de Porto Alegre que residia no Rio de Janeiro, só havia entrado em
contato com o suporte antes, quando ajudou a produzir e a gravar o vídeo de José Roberto
Aguilar, “Where is South America?” (1974/1975). Seme Lutfi era muito conhecido por
participar de happenings e grupos teatrais em Londres. Nessa Bienal, apresentou dois vídeos,
sendo um “sem título” (1976/1977) e o outro um “vídeo-poema” (1976/1977), ambos de trinta
minutos cada.
Seme Lutfi e Sonia Miranda são os dois primeiros artistas brasileiros a expor obras em
vídeo na Bienal de São Paulo, embora sejam pouco conhecidos por trabalharem com esse
suporte. Como dizemos anteriormente, havia um grupo de artistas produzindo obras em vídeo,
principalmente a partir do momento em que o MAC-USP adquire um equipamento em fins de
1976 para viabilizar o uso compartilhado entre os artistas, destinando no museu um pequeno
espaço para um setor de videoarte. O encargo em ativar o setor fora destinado a Cacilda
Teixeira da Costa, Marília Saboya de Albuquerque e Fátima Berch, tendo sido auxiliadas por
Hironie Ciafreis, montador de exposições do museu. Como consequência dele, surgiram
vídeos de vários artistas, como de Regina Silveira, Gabriel Borba Filho, Sônia Andrade,
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Carmela Gross, Marcello Nitsche, Julio Plaza, Flávio Pons e Gastão de Magalhães. De acordo
com Cacilda Teixeira da Costa (2007), elas organizaram um núcleo para seguir e executar as
indicações de Zanini, que constituía de três faces: realizar um estudo histórico do vídeo desde
suas primeiras aplicações como mensagem artística e organizar um centro de informação e
documentação; produzir exposições dedicadas especificamente a trabalhos em vídeo; e formar
uma área operacional para a pesquisa dos artistas em colaboração com o museu. (COSTA,
2007; ZANINI, 1978).
A criação, pelo conselho de arte e cultura da Bienal, de um setor dedicado a videoarte,
e a outros setores, veio de uma ampla pesquisa, segundo o catálogo, que envolvia especialistas
de diferentes áreas do conhecimento, em que mobilizaram dados de tudo o que vinha
acontecendo de mais abrangente, levando em conta o ponto de vista da produção cultural, e
não as dos museus ou do mercado. A prática no Brasil já vinha, como vimos, sendo eleita aos
poucos por museus — MAC-USP e MAM-RJ —, e é questionável a “homenagem” realizada
a esse segmento, quando se dedica um setor próprio para sua exibição, como uma das sete
formas de artes emergentes e dignas de nota do período, mas que não conta com a presença de
nenhum pioneiro dessa prática no Brasil.
No mesmo ano de 1977, antes da Bienal ser realizada, o MAC do Zanini realiza uma
série de mostras de videoarte com grande variedade de artistas que produziam com o suporte,
fato que não reflete na mostra da Bienal dedicada a esse segmento. A não presença desses
artistas seria ainda um reflexo do boicote que acontecia desde 1969? Por qual motivo montar
um setor específico se não há a aderência de participação dos principais artistas do certame?
A Bienal de 1979 seguiria com essa não presença, abarcando em seu interior somente
uma mostra de vídeo-tapes de artistas franceses.
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Maria Martins e os bastidores da II Bienal de São Paulo:
articulações entre arte e política
Marina Mazze Cerchiaro 1
Resumo
A escultora Maria Martins desempenhou papel importante na organização da II Bienal de São
Paulo. Entre dezembro de 1952 e abril de 1953, ela viaja para Paris, Estados Unidos, Canadá,
Cuba, México e Guatemala articulando as negociações necessárias para viabilizar a
participação de vários países no evento. Para isso, mobilizou redes de contato e capitais
simbólicos adquiridos ao longo de sua trajetória, marcada pela política, pela arte e por
trânsitos entre Estados Unidos e Europa. O objetivo deste artigo é refletir sobre a atuação de
Maria Martins nos bastidores da cena artística mostrando como ela conciliava redes políticas e
artísticas, nacionais e internacionais.
Palavras-chave: II Bienal de São Paulo; Maria Martins; redes internacionais; instituições
artísticas
A escultora Maria Martins (1894-1973) teve sua trajetória marcada pela política e pela
arte. Em sua infância e adolescência, a longa carreira política do pai, o advogado João Luiz
Alves, ditava as diretrizes da vida familiar. Em 1899, o patriarca elegeu-se deputado estadual
por Minas Gerais, e a família, que morava em Campanha, no interior do estado, mudou-se
para Belo Horizonte. Quatro anos depois, como deputado federal, passou a residir no Rio de
Janeiro. Em 1918, assumiu a Secretaria das Finanças de Minas Gerais a convite do então
governador, Arthur Bernardes. Em 1922, João Alves foi nomeado ministro do Interior e da
Justiça. Em 1925, ano de sua morte, ocupava o posto de ministro do Supremo Tribunal
Federal. Já adulta, como esposa do embaixador brasileiro Carlos Martins, a artista estabeleceu
redes de sociabilidade ligadas ao ambiente da diplomacia internacional. Entre 1926 e 1938,
residiu em diversos lugares, acompanhando as várias transferências do marido: Quito,
Amsterdã, Paris, Copenhague, Tóquio e Bruxelas. Em março de 1939, Carlos Martins atingiu
o ápice de sua carreira ao ser nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em um
período de aproximação cultural e política dos dois países. Foi nesse período que Maria
Martins deslanchou sua carreira de escultora, aproximando-se de artistas exilados em Nova
York devido à ocupação nazista na França, tais como André Breton, Marcel Duchamp, Max
Ernest, Stanley William Hayter e Jacques Lipchitz (KUMAGAI, 2008; RAMOS, 2009)
A boa entrada tanto em círculos políticos como artísticos permitiu a Maria Martins se
engajar na organização e promoção de eventos e em instituições culturais. Foi uma das
fundadoras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ficando responsável também pela
1

Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Estética e História da Arte do Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
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seleção de obras de arte do surrealismo e do expressionismo abstrato para o museu, além de
intermediar a aquisição da obra Mme. Pogany, de Brancusi. Atuou ainda como organizadora
das duas primeiras edições da Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
O objetivo deste artigo é refletir sobre a atuação de Maria Martins nos bastidores da
cena artística -- até o momento não investigada pela bibliografia --, mostrando como a artista
conciliava redes políticas e artísticas, nacionais e internacionais, para promover eventos
culturais. Esta proposição se fundamenta, em termos teóricos, na noção de “mundo da arte”
do sociólogo Howard Becker (1988). Para ele, o “mundo da arte” consiste em uma rede de
pessoas em atividades de cooperação, organizada por meio de conhecimentos compartilhados
e convenções a respeito de como produzir trabalhos artísticos. Ao enfatizar as formas de
organização social da produção artística, o autor propõe que a arte é um trabalho coletivo.
Para ele, a sociologia da arte deve reconstituir essa rede de produtores, buscando compreender
como é coordenada essa atividade e entender as tomadas de decisão dos agentes como um
processo contínuo que impacta o resultado final. Assim, as obras de arte não são fruto de
ações individuais, mas produtos compartilhados por todas as pessoas que cooperam no
“mundo da arte” para dar existência a esses trabalhos (BECKER, 1988). Com base nesse
marco teórico, podemos pensar, que para existir as obras de arte demandam tanto redes de
agentes de produção quanto de circulação e exibição. Tornar visível a produção artística
envolve a cooperação entre diversos agentes do mundo da arte, artefatos e público.
Elegemos como escopo deste artigo a atuação de Maria Martins como organizadora da
II Bienal de São Paulo, em particular os contatos articulados por ela ao longo de sua viagem a
Paris, Estados Unidos, Canadá, Cuba, México e Guatemala entre dezembro de 1952 e abril de
1953. Tendo em vista, que a bibliografia sobre a artista e sobre a Bienal é escassa de
informações a esse respeito, a fonte utilizada para reconstituir a atuação de Maria Martins
foram as cartas e telegramas encontrados no arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de
São Paulo, nas pastas referentes à II Bienal de São Paulo.
As Bienais de Artes Plásticas de São Paulo surgiram em 1951. Promovidas pelo
Museu de Arte Moderna de São Paulo, fundado em 1948, e patrocinadas por Francisco
Matarazzo Sobrinho, que também presidia o MAM-SP, tinham como objetivo apresentar as
tendências nacionais e internacionais mais significativas da arte moderna 2. Para participar da
delegação nacional, podiam se candidatar brasileiros natos ou estrangeiros que residissem no
país há, no mínimo, dois anos. Era necessário enviar ao menos três obras originais, já em
2

De acordo com seu primeiro curador e também diretor do MAM, Lourival Gomes Machado (ALAMBERT;
CANHÊTE, 2004, p. 32).
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condições de serem expostas, para submetê-las a um júri de seleção. Dois dos membros do
júri eram indicados por artistas inscritos e outros três pela direção e pelo presidente da Bienal,
Francisco Matarazzo Sobrinho. No entanto, frequentemente a comissão organizadora
convidava artistas para expor em salas especiais ou concedia-lhes o privilégio de isenção de
júri. Quanto às delegações estrangeiras, eram escolhidas pelas embaixadas de seus países, por
museus ou ainda por críticos brasileiros. Os artistas estrangeiros também podiam participar do
evento a convite da comissão de organização ou submetendo suas obras ao júri de seleção.
A II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo aconteceu entre dezembro de
1953 e fevereiro de 1954. Instalada nos Pavilhões dos Estados e das Nações, no Parque
Ibirapuera, construídos por Oscar Niemeyer com o intuito de abrigá-la, ocupou uma extensão
de 28.000 metros quadrados. Ela integrava as comemorações do IV Centenário de Fundação
da Cidade de São Paulo, que tinham como presidente Francisco Matarazzo Sobrinho 3.
Alcançou grande visibilidade na imprensa por comportar uma sala dedicada a Pablo Picasso,
com 74 obras do pintor, entre elas Guernica, e por ter atraído 198 mil pessoas, número
recorde de público (AMARANTE,1989). Essa edição entrou para a história das Bienais de
São Paulo como a mais importante. 4 À frente dela estava Sérgio Milliet, como diretor
artístico. O júri de premiação era composto de personalidades atuantes no país, ligadas ao
MAM-SP e à organização da Bienal: Mário Pedrosa, Sérgio Milliet, Thomas Santa Rosa e
Wolfgang Pfeiffer; e por críticos de arte, curadores de museus e artistas provenientes de
diversos países: Emilie Langui (Bélgica), Herbert Read (Grã-Bretanha), Bernard Dorival
(França), Willem Sandberg (Holanda), Jorge Romero Brest (Argentina), Rodolfo Pallucchini
(Itália), Max Bill (Suíça), James Johnson Sweeney (Estados Unidos), Ernst Hanfstaengl
(Alemanha), Masoliver (Espanha).
As negociações com as representações de outros países demonstram que a II Bienal
tinha uma diretriz precisa de construir, por meio do evento, uma narrativa particular da
história da arte moderna. De um lado, ela procura impedir a participação da “arte
acadêmica” 5; de outro, incentiva determinados países a apresentar salas especiais voltadas

3

Francisco Matarazzo Sobrinho afastou-se da presidência do Museu de Arte Moderna de São Paulo para
comandar os festejos do IV Centenário e Ruy Bloem ocupou seu lugar temporariamente.
4
“Quase cinquenta anos se passaram e a II Bienal de São Paulo foi se confirmando como a mais importante
mostra de arte moderna realizada no mundo em todos os tempos. O espantoso elenco de artistas aliado à
envergadura do evento foi obra de uma convergência especialmente favorável de fatores, algo impensável no
mundo de hoje, em que as condições para transporte, segurança e exibição das obras são cada vez mais
restritivas e os valores de seguro, sobretudo depois que O Retrato do Dr. Gachet, de Van Gogh, ultrapassou a
cifra de 80 milhões de dólares, incalculáveis.” (FARIAS, 2001, p. 80).
5
No relatório sobre os contatos da Bienal, de janeiro de 1953, Arturo Profili escreve sobre a possível
participação da Grécia: “Está estudando a possibilidade de participar, mesmo limitadamente. Temos pedidos
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para um movimento ou artista específico de renome. Assim, a Alemanha dedicou uma sala
especial a Paul Klee; a Áustria, a Kokoschka; a Bélgica, a James Ensor; a Holanda, a Piet
Mondrian e ao movimento “De Stijl”; o México, a Tamayo (o intuito era incluir também
Siqueiros, Orozco e Diego Rivera, mas não foi possível); a Inglaterra, a Henry Moore; os
Estados Unidos, a Calder; a Suíça, a Ferdinand Hodler; e a Noruega, a Edvard Munch. À
Espanha, foram sugeridos trabalhos de Miró e Dali, mas a solicitação não foi atendida. A
França enviou quatro salas especiais, dedicadas a Pablo Picasso, Henri Laurens, Germaine
Richier e a quarta ao cubismo – incluindo obras de Georges Braque, Juan Gris, Marcel
Duchamp, Constantin Brancusi, Jacques Lipchitz, Ossip Zadkine, André Lhote, Albert
Gleizes, Fernand Léger, Sonia e Robert Delaunay. Já a Itália promoveu uma mostra dedicada
ao futurismo com trabalhos de Umberto Boccioni, Carlo Carrá, Giacomo Balla, Luigi Russolo
e Gino Severini (FARIAS, 2001). A solicitação de salas especiais às delegações fazia parte do
plano curatorial de Sérgio Milliet:
(...) Submetemos à sua apreciação um novo plano, destinado não só a permitir que
cada delegação pudesse oferecer-nos um panorama mais completo de suas
atividades artísticas, mas ainda apresentar-nos, em salas especiais a súmula de sua
maior contribuição para a evolução da arte contemporânea. Sugerimos que cada
país, ao lado de seus jovens artistas, enviasse a São Paulo um conjunto significativo
do movimento em que se havia realçado particularmente ou uma amostra da obra de
seu artista de maior renome universal. (MILLIET, 1953, p. XV).

As II, III e IV Bienais, dirigidas por Milliet, eram pautadas por uma narrativa que
pretendia traçar uma história da arte moderna baseada na evolução de estilos de modo
didático, permitindo assim formar o gosto do público brasileiro, conforme afirma o crítico:
(...) Cumpre ainda observar que em certames da natureza da Bienal, não se ofereceu
jamais essa oportunidade de se admirar uma série de obras suscetíveis de
exemplificar, quase didaticamente, a história do movimento moderno, desde o início
de nosso século, pelo menos. É um privilégio de que se beneficia o público
brasileiro e que os organizadores da II Bienal do Museu de Arte Moderna de São
Paulo se sentem orgulhosos em lhe haver proporcionado. Não será completo o
panorama. Faltam os fauvistas, os dadaístas, os primitivistas e mais algumas subescolas interessantes. Tão variadas foram as soluções trazidas à arte nestes últimos
cincoenta anos que não haveria organização capaz de colecioná-las todas, sem
auxílios financeiros astronômicos. Entretanto, as grandes salas especializadas são
aqui completadas pelas obras avulsas e o público sem maiores dificuldades
encontrará no imenso mostruário da segunda Bienal exemplos perfeitos de todas as
correntes estéticas. (...) (MILLIET, 1953, p. XVII, grifos nossos.)

A proposta de Milliet para as Bienais estava em consonância com seu projeto crítico.
De acordo com Lisbeth Rebollo Gonçalves (1992), havia grande preocupação do intelectual
com a “formação e informação” do artista e do público. Para ele, a educação do gosto era um
determinados artistas, notificando as nossas autoridades diplomáticas em Atenas. Isto a fim de evitar o envio de
elementos acadêmicos”. Arquivo da Fundação Bienal de São Paulo (AFBSP).
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modo de abrir o interesse e a possibilidade de diálogo com a arte contemporânea. Segundo
Milliet, a arte consistia em uma forma de expressão que não podia ser compreendida de um
ponto de vista unilateral. Como linguagem universal, ela deveria, nas palavras do crítico, “ser
um ponto de acesso à alma de outros povos”.
Os inúmeros esforços que resultaram na II Bienal de São Paulo se devem em grande
parte ao entendimento das elites brasileiras, americanas e europeias de que a arte carregava
promessas civilizatórias. A década de 1950 marca o surgimento de um mecenato até então
incomum no contexto brasileiro: o dos empresários, como resultado do desenvolvimento
econômico pelo qual o país passava. Participavam dessas iniciativas agentes bastante
heterogêneos no que diz respeito à posição social. Provinham de diversos setores da elite
paulista e carioca. Eram empresários industriais, das comunicações e do mercado financeiro,
diplomatas, intelectuais, artistas, colecionadores e políticos. Essa configuração fez com que o
empreendimento cultural privado mantivesse fortes relações com o poder público (ARRUDA,
2002). Levando em conta esse contexto institucional, é possível compreender como o perfil
heterogêneo de Maria Martins -- filha de influente político mineiro, ex-embaixatriz, escultora,
escritora e colecionadora -- e sua grande circulação internacional fizeram dela uma
intermediária fundamental para a organização da II Bienal de São Paulo.
As relações estabelecidas para orquestrar a participação das delegações de diversos
países nas Bienais de São Paulo se davam principalmente por meio de embaixadas e
consulados, mas também de museus, Ministério da Cultura e universidades. Eventos
internacionais, como a Bienal de Veneza de 1952, abriam oportunidades para que os
organizadores travassem contato com representantes das delegações. Para articular as
negociações no exterior, eram enviados emissários prestigiados no circuito cultural brasileiro.
Na II Bienal, foram incumbidos dessa missão os críticos Paulo Mendes de Almeida e Mário
Pedrosa, a colecionadora e mecenas Yolanda Guedes Penteado, Paulo Carneiro, representante
do Brasil na Unesco, e Maria Martins. A escultora desembarcou em Paris no fim de dezembro
de 1952 para encontrar Pablo Picasso e sondá-lo sobre a possibilidade de se apresentar em
uma sala especial na II Bienal. Yolanda Penteado já havia feito essa proposta ao pintor
previamente. 6 Em 28 de janeiro de 1953, a artista escreve de Paris a Francisco Matarazzo
Sobrinho relatando seus progressos:
Meu caro Ciccillo,
Conforme suas instruções, procurei ver em que pé andava a Exposição Retrospectiva
de Pablo Picasso.

6

Cf. Carta de Arturo Profili para Paulo Mendes de Almeida de 31/12/1952, AFBSP.
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Picasso mostrou-se de acordo com a Exposição em questão, mas não quer se ocupar
de organizar a mesma, tendo indicado Kanweler para isso. Este, por sua vez, impôs
como condição que Jardot fosse incumbido de reunir as obras aqui, e de instalá-las
no Brasil, independente da interferência oficial francesa. Jardot calculou que as
despesas de encaixotamento e seguro importariam em cerca de um milhão e meio de
francos, quantia essa que não inclui o preço de transporte nem as despesas de
viagem e de estadia de Jardot no Brasil. Jardot fará, seguramente, a mais bela
exposição retrospectiva de Picasso realizada até hoje.
Diante dessa situação fui ver Erlanger, a fim de perguntar-lhe se haveria alguma
dificuldade em ir o Jardot apenas encarregado da Exposição Picasso. Respondeu-me
ele que não via nenhum inconveniente nisso uma vez que fosse à custa da Bienal.
Erlanger mostrou-se muito preocupado com a hipótese de que o Prêmio da Bienal
significasse também a aquisição da obra premiada, objetando que tal medida
impediria que fossem enviadas obras de valor, de coleções privadas, ou de galerias
particulares. Pediu-me ele, insistentemente, que lhe escrevesse nesse sentido, por
que do contrário acharia difícil uma participação à altura deste país. Disse-me mais,
que a França só daria a Exposição do Cubismo terminando em 1913-14. Objetei-lhe
que para nós essa exposição representava a parte essencial da Bienal, mas que era
indispensável obtermos um exemplo da arte atual de Paris. Sobre esse ponto,
respondeu-me que nada podia fazer, dependendo uma decisão a respeito, do Conde
de Bourbon Busset atual Diretor das Relações Culturais. Almocei com Busset na
casa de Cuttoli. Depois de uma conversa demorada, prometeu-me que mandaria os
expoentes dominantes atuais e aconselhou-me discutir o assunto com Dorival que já
está designado para Comissário e é o braço direito de Cassou no Museu de Arte
Moderna. Busset reiterou, ainda uma vez, a objeção feita por Erlanger, referente ao
Prêmio Bienal comportar a aquisição da obra premiada.
Estive, longamente, com Dorival; a Exposição do Cubismo a ser mandada ao Rio, é
de fato uma maravilha. Será aproximadamente a mesma a ser inaugurada em Paris
na próxima semana, e que já visitei. Dorival já recebeu instruções de juntar a essa, a
parte dos artistas vivos, atuais, uns dez ou doze, e mais ainda, dois escultores. Essa
exposição será denominada “O Cubismo e sua influência”. (...) 7

O documento atesta a necessidade de negociar com diferentes agentes do mundo
artístico, tais como artistas, colecionadores, curadores, representantes de instituições museais
ou personalidades governamentais. Maria Martins contata dois mecenas ligados ao círculo de
Picasso: Daniel Henry-Kahnweiler, um dos mais importantes comerciantes de arte franceses,
e Marie Cuttoli, parceira da galeria Jeanne Bucher, principal mecenas da tapeçaria moderna e
esposa do político e colecionador de arte Paul Cuttoli, amigo próximo do também
colecionador Paul Guillaume. Marie Cuttoli constituiu uma potente coleção cubista, doada em
1969 para o Musée d’Art Moderne de Paris. Para a curadoria das exposições foram acionados
importantes historiadores da arte, como Maurice Jardot e Bernard Dorival, este último
também conservateur do Musée d’Art Moderne de Paris. Ao mesmo tempo, para viabilizar a
participação francesa, foram contatados agentes relacionados ao mundo político, como o caso
de Jacques de Bourbon-Busset, diplomata francês, diretor geral das relações culturais com o
exterior entre 1952 e 1956. São também úteis as negociações com brasileiros que residiam em

7
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Carta de Maria Martins à Francisco Matarazzo Sobrinho, 28/01/1953, AFBSP.

Paris. Paulo Carneiro, na época representante do Brasil da Unesco, foi encarregado de
prosseguir com os encaminhamentos após a partida de Maria Martins.
A carta reflete tanto a necessidade de assegurar as diretrizes propostas pela
organização da Bienal – obter uma mostra histórica sobre o cubismo e a participação de
artistas contemporâneos de relevância – quanto a importância de rever premissas inicialmente
concebidas pelo evento – os agentes contatados em Paris requisitavam que o grande prêmio
não fosse de aquisição, o que posteriormente acabou sendo acatado. Nota-se ainda que o
intermediário precisava ter conhecimento artístico apurado, capaz de avaliar se a exposição a
ser enviada tinha real valor artístico. A “curadoria” era, portanto, uma tarefa conjunta. Cabia
ao diretor artístico da Bienal dar a diretriz e aos comissários das delegações operacionalizá-la
de acordo com os próprios critérios. Podia-se conceber uma exposição para o evento, como
fez Maurice Jardot para a sala Picasso, ou até mesmo aproveitar uma exposição que estava
sendo apresentada no país de origem, como era o caso da mostra sobre o cubismo.
Em 29 de janeiro de 1953, Maria Martins deixa a França e segue para os Estados
Unidos. Lá, como havia feito em território francês, articula uma ampla rede de contatos. No
entanto, essas articulações se concentram na esfera da política. Em carta de 1º de março de
1953 a Francisco Matarazzo Sobrinho8, ela narra que, ao chegar a Washington, encontrou
Maury Gurgel Valente, encarregado das comemorações do IV Centenário, bastante
desnorteado, uma vez que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Walter Moreira
Salles, ainda não havia tomado conhecimento do assunto. Maria Martins então participa de
encontros com o embaixador, funcionários da divisão brasileira e do Departamento Cultural
de Estado Americano. Consegue a promessa de que a proposta de uma verba para financiar a
representação oficial do país na Bienal passaria pelo Congresso norte-americano.
No que se refere aos contatos com o mundo da arte, tiveram papel central nas
negociações o Museum of Modern Art – MoMA e, sobretudo, Nelson Rockefeller, presidente
da instituição. As relações de Rockefeller com o Brasil remontam à década de 1940. Entre
1940 e 1945, ele assumiu o escritório de Coordenação para Assuntos Interamericanos
(CIAA), com o objetivo de desenvolver relações culturais e comerciais entre os países da
América. O órgão financiou exposições de arte, publicações, filmes e programas de rádio.
Foram feitas parcerias diretas com o MoMA para a realização de mostras itinerantes na
América Latina. Após seu afastamento Rockefeller veio ao Brasil em 1946 com o intuito de
fazer contatos para viabilizar relações no âmbito da cultura e da economia. Vale lembrar que

8

Carta de Maria Martins a Francisco Matarazzo Sobrinho, 1/03/1953, AFBSP.
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tanto o MoMA quanto Rockefeller buscaram auxiliar iniciativas culturais paulistas de
construção de museus de arte moderna na década de 1940, seja doando obras ou
correspondendo-se com figuras de importância no sistema artístico paulista tais como Sérgio
Milliet, o arquiteto Eduardo Kneese de Mello, ou mesmo Francisco Matarazzo Sobrinho. 9 A
relação de amizade entre Maria Martins e o casal Rockefeller também remonta à década de
1940, quando ela era embaixatriz do Brasil nos Estados Unidos. A correspondência trocada a
respeito da II Bienal mostra que Nelson Rockefeller deu ordens ao MoMA para facilitar os
trâmites em relação ao evento. Ele e a esposa realizaram um grande jantar para Maria Martins
colocando-a em contato com os diretores do MoMA 10. O resultado das articulações foi
bastante positivo. Ficou acertado que Harnoncourt, então diretor do MoMA, se encarregaria
pessoalmente da exposição a ser apresentada na Bienal.
Outra personalidade fundamental contatada por Maria Martins em sua estada nos
Estados Unidos foi José Goméz Sicre, chefe da seção Pan-Americana de artes visuais em
Washington, entre 1948 e 1976. Advogado e crítico de arte cubano, Sicre formou-se em
direito em Havana, estudou história da arte em Columbia e desenvolveu carreira promovendo
artistas e a arte dos países da América Latina e Central na década de 1950. Ele era o
responsável pela delegação da União Pan-Americana da Bienal, que congregava países latinoamericanos que não tinham como ter representação própria (MAGALHÃES, 2015). A rede de
contatos articulada por Sicre e seu conhecimento sobre artistas modernos auxiliaram os
organizadores do evento a fazer contatos e viabilizar, até mesmo financeiramente, a
participação de delegações latino-americanas, como Cuba, Nicarágua, Paraguai, Venezuela,
Guatemala e República Dominicana. 11 Em carta enviada em 11 de fevereiro de 1953,
Francisco Matarazzo Sobrinho instrui Maria Martins a respeito de Sicre:
GOMEZ SICRE: Não deixe de procurá-lo em Washington DC6 (Pan American
Union) porque ele tem boas ideias, relações e prestígio nos países pan-americanos.
Ele poderá nos sugerir os nomes que deveremos solicitar aos países centro e sulamericanos. Serão sempre conselhos de uma pessoa experimentada nesses assuntos.
Peça também a ele que mostre o “dossier” da nossa correspondência que dará a você
a ideia exata da situação.
Será preciso fazê-lo compreender que só a intervenção dele junto dos países panamericanos (especialmente os pequenos) resolverá os problemas administrativos.
Nosso esforço não pode ser maior. Seria preciso que os próprios governos
procurassem junto às companhias aéreas a solução e a ajuda (como foi feito por
Gomez Sicre com a Braniff no caso de Cuba para a I Bienal).

9

Sobre o papel de Nelson Rockefeller e o MoMA de Nova York na constituição dos museus de arte moderna no
Brasil na década de 1940 (FABRIS, 2008; GUILBAUT, 2011; TOLEDO, 2016).
10
Informações contidas na carta de Nelson Rockefeller a Francisco Matarazzo Sobrinho, de 7/3/1953, e na de
Maria Martins a Francisco Matarazzo Sobrinho, de 1/3/1953, AFBSP.
11
Informações retiradas do Relatório de contatos da II Bienal, referentes a 16/1/1953, redigido por Arturo
Profili, secretário da II Bienal, AFBSP.

228

Gomez Sicre poderá ajudá-la a obter peças Maya de Guatemala para aquela
exposição de arte e cultura do continente. 12

É importante notar que, em suas viagens como emissária da II Bienal, Maria Martins,
além de articular redes de contatos, tomava decisões de caráter artístico, contribuindo também
em termos curatoriais com o evento. É o que ocorre em sua viagem para o Canadá. Tendo em
vista que na primeira Bienal o país teve uma representação considerada fraca por Francisco
Matarazzo Sobrinho e pela comissão organizadora do evento, a própria escultora foi avaliar o
trabalho dos artistas e apontou nomes. Do mesmo modo, tendo encontrado o MoMA sem
ideias muito concretas para a representação norte-americana de arquitetura na Bienal, Maria
Martins sugeriu que o museu enviasse a mostra americana de arquitetura realizada por Phillip
Johnson que estava em cartaz naquele momento. 13
No entanto, nem sempre as articulações eram bem-sucedidas. É o caso da
representação do México, que envolveu grande esforço de mobilização de contatos artísticos e
políticos, mas não gerou os resultados esperados. Os primeiros contatos haviam sido feitos no
ano anterior por Arturo Profili, secretário geral do evento. Maria Martins, por sua vez,
contatou vários agentes de prestígio, entre eles o colecionador Carrillo Gil, embaixador do
Brasil no país, Alencastro Guimarães e o pintor Siqueiros, que demonstrou entusiasmo com a
iniciativa. Foi recebida em 20 de março até mesmo pelo então presidente do México, Adolfo
Ruiz Cortines, e pelo ministro do Exterior. Com a promessa de que o país enviaria uma boa
delegação, ela deixou o país nesse dia, dirigindo-se para a Guatemala. 14
As expectativas, todavia, malograram. As salas dedicadas a Diego Rivera, José Orozco
e David Siqueiros – amplamente divulgadas pela imprensa brasileira – não se concretizaram.
A grande exposição de Orozco, que estava nos Estados Unidos, permaneceria no país até
dezembro, o que inviabilizava sua chegada à Bienal. Em 27 de março de 1953, Maria Martins
foi comunicada de que havia rumores de que os artistas de esquerda brasileiros e estrangeiros
boicotariam a Bienal em um protesto contra o capitalismo e a ONU, uma vez que Portinari
havia se recusado a fazer parte da mostra. Diante disso, Siqueiros demandou esclarecimentos,
pois tinha grande interesse em fazer parte do evento 15. Embora os organizadores
desmentissem os boatos alegando que grandes artistas de esquerda, como Leger, Guttuso, Di

12

Carta de Francisco Matarazzo Sobrinho para Maria Martins, de 11/2/1953, AFBSP.
Informações contidas na carta de Maria Martins a Francisco Matarazzo Sobrinho, 1/3/1953, AFBSP.
14
Informações contidas na carta de Maria Martins a Francisco Matarazzo Sobrinho, 20/3/1953, AFBSP.
15
Informações contidas na carta de Clodomir Vianna Moog a Maria Martins, 27/3/1953, AFBSP.
13
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Cavalcanti e Niemeyer estariam presentes e que a ausência de Portinari se devia a motivos de
caráter pessoal, Rivera se negou a participar 16. A sala Siqueiros também não se efetivou.
Em 18 de maio, Maria Martins escreveu a Alzira Vargas, que se encontrava no
México, pedindo que usasse seu prestígio para confirmar a participação do país no evento 17,
mas as tentativas de Alzira Vargas também se mostraram infrutíferas. A representação
mexicana se resumiu a apenas uma sala, dedicada ao pintor Rufino Tamayo -- organizada nos
Estados Unidos pela galeria Knoedler, fruto de articulações feitas por Maria Martins em sua
estada no país em fevereiro -- e a um conjunto de gravuristas da Grafia Popular, organizada
por Carrillo Gil. Tais contatos, no entanto, não foram em vão, uma vez que na III Bienal a
delegação mexicana foi capaz de trazer seus grandes muralistas, com salas dedicadas a José
Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e novamente Rufino Tamayo.
Embora a trajetória de Maria Martins seja muito singular no contexto brasileiro, outras
mulheres também tiveram papel central nas iniciativas culturais para as artes desenvolvidas na
década de 1950. Entre elas Yolanda Penteado, que, como Maria, valeu-se de seu capital
simbólico para auxiliar na realização das Bienais paulistas; Niomar Muniz Sodré, que foi
presidente do MAM carioca; e Lina Bo Bardi, que desenvolveu diversas ações inovadoras na
área da museologia. Investigações sobre a atuação dessas mulheres da elite no papel de
articuladoras de eventos e instituições artísticas podem contribuir para a história institucional
das Bienais de São Paulo e da constituição de museus voltados para a arte moderna no Brasil,
mas também para estudos sobre as elites e sobre as redes de circulação artística internacionais.
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Resumo
A presente pesquisa visa elaborar um trabalho crítico/reflexivo sobre curadoria no que diz
respeito às novas possibilidades de pensar o espaço expositivo além do institucional como
ferramenta de aproximação do público espectador. Para tal, analisaremos algumas curadorias
da Bienal, bem como uma breve análise de um outro evento, o Salão Arte Pará, que teve na
sua direção a curadoria de Paulo Herkenhoff, ex-curador da Bienal de São Paulo. Com isso,
percebemos a tendência de curadorias ativistas que buscam quebrar barreiras que distanciam o
contemplador de experiências com a obra, artista e espaços institucionais.
Palavras-chaves: Curador; Bienal de São Paulo; Salão Arte Pará; Espectador; Espaço.
Do institucional aos espaços fora-museus: mediação pelo público
O Cubo Branco é um conceito desenvolvido pelo artista plástico Brian O’Doherty a
partir da prática expositiva desenvolvida no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.
Segundo ele, esta ideia altera a compreensão do quadro e a maneira de pendurá-lo e, o próprio
espaço expositivo, no qual se busca a neutralidade do “espaço branco ideal” (O’DOHERTY,
2002, p. 3). Marcel Duchamp, por exemplo, tenta romper com a divisão tradicional entre
parede, teto e chão, em 1938, na instalação 1200 Sacos de Carvão (O’DOHERTY, 2002, p.
75). Consequentemente, a função do curador se torna cada vez mais autoral, já que a
exposição de arte se mostra como “uma apresentação intencionada, que estabelece um canal
de contato entre um transmissor e um receptor” (GONÇALVES, 2004, p. 29).
Na atualidade, o trabalho do curador tem se mostrado bastante diverso, seu papel é
cada vez mais voltado não somente para a mostra da obra de arte, mas para a questão da
recepção estética, ou seja, o público espectador nesse contexto. Isto tem levado importantes
curadores a extravasar seus métodos curatoriais para além dos espaços institucionais
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fechados. Lefebvre (1999) defende que a relação entre o sujeito e a cidade deve ser dotada de
valor de uso e não de valor de troca, e que as relações estabelecidas na realidade práticosensível precisam ser compostas por sentido para que a apropriação do espaço possa ocorrer
de forma significativa. Neste contexto, pode-se dissertar sobre a relação da arte com o espaço
público e sobre a forma como a apropriação de espaços públicos por intervenções artísticas
vêm alterando as configurações usuais de ambas as partes: da arte e do urbano.
De forma singularizada, cabe destacar, neste novo contexto, as ações da maior
exposição de arte brasileira. A Bienal de São Paulo, criada em 1951, nos últimos anos tem
proposto projetos curatoriais ativistas que fomentam a saída do espaço institucionalizado da
mostra, no caso o Pavilhão Ciccillo Matarazzo localizado no Parque do Ibirapuera. A
historiografia da Bienal se relaciona de forma estreita com a construção do espaço urbano da
cidade de São Paulo.
A primeira Bienal ocorreu entre outubro e dezembro de 1951, no antigo Parque
Trianon. O pavilhão de exposições, que ocupava cinco mil metros quadrados, foi projetado
pelos arquitetos Luís Saia e Eduardo Kneese de Mello; a supervisão dos interiores foi
realizada pelo também arquiteto Jacob Ruchti. A Bienal de São Paulo trouxe consigo três
precedentes: primeiro, foi a segunda bienal criada no mundo, depois da de Veneza; segundo,
foi a primeira bienal voltada para a arte moderna no mundo e; terceiro, foi a primeira a ser
realizada em uma localização geopolítica fora do hemisfério Norte.
Em 1952, o arquiteto Affonso Eduardo Reidy projeta no espaço do Trianon, onde
havia ocorrido a 1ª Bienal, o que poderia ser a nova sede do Museu de Arte Moderna de São
Paulo (MAM-SP), na época a instituição promotora da Bienal de São Paulo. Entretanto, o
projeto esbarrou nas rivalidades entre Francisco Matarazzo Sobrinho, mecenas da Bienal, e
Assis Chateaubriand, mecenas do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Chateaubriand
alegava que o projeto de Reidy “não deixava livre a vista do belvedere para a Avenida Nove
de Julho, o que era cláusula pétrea nos termos de doação dos antigos proprietários do imóvel à
Prefeitura de São Paulo” (NETO, 2004, p.7). Lina Bo Bardi, contratada por Chateaubriand e
conhecedora da cláusula, propôs um novo projeto arquitetônico, mas agora para a instalação
do MASP, que foi inaugurado no novo prédio em novembro de 1968.
Após a tentativa frustrada de Francisco Matarazzo em se apropriar do espaço do
Trianon para “sua” Bienal de São Paulo, a mostra passa a ocorrer no Pavilhão das Nações, um
dos vários pavilhões construídos no Parque do Ibirapuera. Anos após, a Bienal é transferida
definitivamente para o Pavilhão das Indústrias, onde permanece até hoje; prédio projetado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer com estrutura capaz de sustentar grandes feiras e exposições.
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O pavilhão, que depois foi nomeado Pavilhão Armando Arruda Pereira e nos anos 1980 passa
a se chamar Pavilhão Ciccillo Matarazzo, se tornou um símbolo para a Bienal e uma espécie
de obra integrada à exposição.
A partir de então a Bienal e todo o contexto do Parque do Ibirapuera passam a ser um
grande centro de atrações turísticas na cidade. Um artigo publicado no Jornal Folha da Tarde
referente à 13ª edição da mostra chama atenção pela seguinte colocação: “Mas uma coisa
ninguém pode negar à mostra que começa hoje na capital paulista: que ela não seja uma
alternativa para uma cidade onde a maior atração turística é o metrô” (FOLHA DA TARDE,
1975). Esta afirmação define de forma simples o que a Bienal representou. É evidente que
hoje o circuito de exposições no Brasil apresenta uma grande expansão e o acesso a muitas
outras atrações foi possibilitado ao público, como por exemplo, o Salão Arte Pará, no Norte
do país, que citaremos mais à frente. Entretanto, em um país marcado pela inconstância nas
políticas públicas de cultura, a ocorrência regular de uma das mais importantes bienais do
mundo não pode ser ignorada como um feito digno de reconhecimento.
No período ditatorial a mostra se manteve restrita ao espaço de seu pavilhão, fato
justificado pelas normas do próprio regime político que proibia a exibição de trabalhos de
artistas em espaços abertos. Assim, até a redemocratização a Bienal teve projetos expositivos
pouco renovadores ou ousados. Diante desse contexto, pensar em alternativas expositivas que
dialoguem com o espectador é tema complexo e que poucos conseguiram abordar com
sucesso. Uma proposta efetiva que merece destaque é a de Lina Bo Bardi nos primeiros anos
do MASP e retomada mais recentemente.
Os quadros se libertam das paredes e flutuam em cavaletes de concreto e vidro
utilizados como suporte/expositor: lembrança do cavalete do atelier do artista, que
mostra o verso, as costas da tela, muitas vezes com preciosas anotações. O nome do
quadro e do autor também ficam nas costas, para que o público não se sinta obrigado
a gostar deste ou daquele quadro, apenas pelo nome do autor. (FERRAS, 2011, p.
126)

Naturalmente o projeto de Lina previa apenas a exposição de pinturas e não as
mudanças de paradigma da obra de arte, como a presença de instalações, videoartes etc.,
como hoje se vivencia em uma Bienal. Entretanto, pode-se utilizar sua referência como uma
maneira de pensar em um projeto curatorial que não restringe o processo de fruição do
visitante.
Principalmente a partir do final dos anos 1980, surgiram diversas bienais ao redor do
mundo, mostras que tentam fugir do modelo veneziano de exposição, buscam novas práticas
curatoriais e a sinergia entre o formato do museu e o espaço para debates, fomentando um
novo paradigma crítico. O processo de redefinição dentro da Bienal de São Paulo é marcado
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pela figura central do curador, que opera como mediador cultural para a proposição de
projetos que apresentem as culturas locais em um sistema globalizado, ou seja, a delimitação
de uma identidade nacional que dialogue efetivamente com as correntes internacionais. Ao
longo da história da Bienal houve projetos curatoriais arrojados que geraram debates
preciosos, como o de Sheila Leirner e sua Grande Tela na 18ª Bienal (figura 01), um projeto
audacioso que gerou muitas discussões sobre os limites do poder do curador. A proposta de
Leirner permite um paralelo com o quadro de Samuel Morse, a Galeria de Exposição no
Louvre, obra examinada por Brian O’Doherty:
A Galeria de Exposição no Louvre (1833), de Samuel F. B. Morse é perturbadora
para o olhar moderno: obras-primas como se fossem papel de parede, cada qual
ainda separada e isolada no recinto, como um trono. Contrariando a (para nós)
horrorosa concatenação de períodos e estilos, as exigências impostas ao visitante
pela disposição estão além da nossa compreensão. (O’DOHERTY, 2002, p.5)

O projeto curatorial de Sheila Leirner reassume a ideia de que o espectador deveria ser
tomado pela amostragem das obras, e não por uma observação individualizada. O valor está
na forma como as obras foram dispostas e não na observação de cada uma das obras.
Figura 1- A Grande Tela - curadoria Sheila Leirner, 1985

Fonte: Arquivo da Bienal de São Paulo

Ainda no que se refere aos projetos curatoriais não se pode negar uma citação ao
projeto de Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen, na 28ª Bienal, a Bienal do Vazio. A proposta de
praticamente dispensar as obras e pensar na estrutura da Bienal, deixou o Pavilhão Ciccillo
Matarazzo exposto. O prédio se tornou a própria obra de arte, impregnada de consciência. “O
cubo branco tornou-se arte potencial; seu espaço fechado, um meio alquímico. Arte passou a
ser o que era colocado lá dentro, retirado e reposto regularmente” (O’DOHERTY, 2002, p.
101).
A realização de mostras em espaço aberto traz junto a imprevisibilidade contida na
reação do público, que podem interagir e recepcionar a obra de diferentes formas diante de
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sua intervenção urbana. Nesse contexto, há de se considerar questões contemporâneas de
heterogeneidade de gostos, diferenças sociais, culturais e de pertencimento.
Santos e Vogel (1985) atribuem às apropriações dos espaços públicos a função de
“mecanismos de defesa e superação da população aos modelos urbanísticos impostos pelos
planejadores”. Neste contexto, se inserem as mostras mais recentes da Bienal, que hoje estão
intrinsicamente ligadas as propostas de apropriação do espaço público desenvolvidas na
cidade de São Paulo. Nos anos mais recentes tem-se desenvolvido na cidade uma série de
projetos de intervenções espontâneas no espaço público: a abertura do Minhocão, desde de
2016 renomeado como Elevado João Goulart, aos sábados e domingos e o movimento da
Associação Parque Minhocão para transformação do espaço em um parque público; o de
fechamento da Avenida Paulista aos domingos para o trânsito de carros; as Viradas Culturais,
que ocorrem desde 2005 e foram criadas para uma reflexão sobre São Paulo como “cidade
que não para”; entre outras ações que buscam enxergar novas possibilidade para o espaço
público. Essas práticas podem ser vistas como um movimento da cidade de troca de sua
identidade, de uma São Paulo habitualmente voltada para o setor econômico, seguindo um
paradigma de trabalho e produtividade, em detrimento de uma cidade que começa a refletir
também sobre a fruição do espaço urbano. A partir dessa mudança de paradigma, surge uma
reivindicação de parte da população paulistana que busca novas formas de convivência entre
esse espaço altamente produtivo e um debate sobre o ser humano na escala da cidade. Com a
ampliação desse movimento, cabe também à Fundação Bienal uma maior interação com esse
novo imaginário da cidade que vem se delineando. Em 1967, Hilton Kramer escreveu ao New
York Times: “Em Veneza, a cidade é dominada pela Biennale. Em São Paulo não há sequer
um vestígio da Bienal em nenhum lugar, exceto dentro do edifício em que será apresentada”
(FOLHA DE SÃO PAULO, 1967).
Em suas últimas edições, a Bienal já tem viabilizado a realização de projetos fora do
espaço do Parque do Ibirapuera, seja com a exposição de obras pela cidade ou pela realização
de eventos paralelos, em parcerias com os SESCs, por exemplo. A tendência seria a
ampliação dessa interação, proporcionando além de uma maior distribuição da mostra nos
espaços públicos, também a possibilidade de maior interação com a população paulistana.
A 32ª Bienal, por exemplo, propôs um projeto expográfico de sinergia com o Parque
do Ibirapuera. De acordo com a curadoria, “Visou participar da contínua construção do
Parque Ibirapuera como espaço público e expandir seu senso de comunidade, atuando como
extensão do parque dentro do pavilhão”. Obras de artistas como Alicia Barney, Donna
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Kukama, Carla Filipe (figura 02) e Eduardo Navarro, foram desenvolvidas de forma a criar
um diálogo com o parque.
Figura 2- Migração, Exclusão e Resistência (detalhe) - Carla Filipe, 2016

Fonte: Arquivo da Bienal de São Paulo

As ações também se estendem para discussões teóricas, como a realização do
Seminário Cidades Performáticas: uma discussão sobre arte, arquitetura e espaço público,
durante a 31ª Bienal, que discutiu a cidade como “o grande palco, a arquitetura como
(re)invenção e a criatividade como elemento transformador das relações indivíduo/ambiente”.
O evento reuniu representantes do Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido para
discutir sobre a o papel da cultura como elemento de indução das transformações urbanas.
Por outras fronteiras curatoriais
Indo mais além da Bienal e, para equiparar o tipo de configuração de curadoria à
presente em outras exposições, podemos nos ater a um evento de arte que surgiu na década de
1980, no Norte do País: o Salão Arte Pará, da capital Belém. Este evento, que tem uma
trajetória capaz de traçar as atividades artísticas daquela região, pode nos dar um panorama de
como métodos curatoriais mais ousados, extra-museus, podem transformar a maneira de se
contemplar uma exposição e aproximar contemplador/obras dos símbolos produzidos pela
própria região.
A primeira edição do Salão Arte Pará, ocorreu em 30 de outubro de 1982 que, sem
muitas configurações, dá início à possibilidade de auxiliar os artistas da região no processo de
projeção de suas carreiras na agenda cultural do país. Ao longo de suas edições, o evento foi
ganhando magnitude a partir de políticas curatoriais que o modernizaram, visando uma
equiparação aos mais importantes eventos de arte do país.
Nesse contexto, muitos curadores passaram pelo Salão Arte Pará e deixaram sua
marca trazendo novos olhares e conceitos de exposição e de trabalhos artísticos, em espacial,
Marcus Lontra, Paulo Resende e Paulo Herkenhoff. Sobre este último, gostaríamos de analisar
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algumas de suas políticas curatoriais exatamente pelo processo transformador exercido por
sua influência conceitual no evento, pois foi o curador que mais atuou no Arte Pará e
acompanhou a sua história desde suas primeiras edições, tornando-o parte do seu repertório
artístico até as edições mais atuais.
Quando observamos a figura 03 a seguir podemos compreender o processo de
evolução do Salão Arte Pará, saindo de um pequeno espaço adaptado para poucos visitantes
(figura à esquerda) para a instalação das exposições em locais condicionados à capacidade do
público e das obras (figura à direita). Isto foi graças ao processo curatorial que permitiu ao
evento o condicionamento aos conceitos expositivos de curadorias engajados com as
transformações contemporâneas. Paulo Herkenhoff, que foi também curador da Bienal em
1998, a cada edição do Salão Arte Pará, trabalhou para que a aproximação com o público
pudesse ser a mais abrangente, seja na questão de obras expostas explorando a realidade
cultural e social da região, seja na questão do próprio espaço como possibilidade de
continuidade das obras para o público.
Figura 3 - Vistas internas do Salão Arte Pará

Fonte: O Liberal, 1982 e 2010

Por outro lado, essas mudanças ocorreram ao longo dos anos e, principalmente na
questão do espaço, pois novos locais foram sendo somados a esses. Além disso, chegam até
ultrapassar os espaços fechados expositivos, como por exemplo, o ano 2006. Neste momento,
sob a curadoria de Paulo Herkenhoff, torna-se possível o desmantelamento de uma
configuração de Salão que era aprisionado aos espaços fechados das instituições. Agora fazem
parte as ações além-museus, as quais se apropriam do Mercado de Carne, do Mercado de
Peixe e da Feira do Ver-o-Peso (CATÁLOGO, 2006, p. 3).
Essa curadoria de Paulo Herkenhoff parte do seu discurso democrático que se
apresenta nas suas ações curatoriais permeadas por uma aproximação do Salão Arte Pará com
o público e a cultura da região. A maneira que o curador escolhe para fazer isso é direcionar
as atividades do Salão para aonde a população se encontra, ou seja, levar o evento para o
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público. Para isso, Herkenhoff busca utilizar locais não convencionais, como por exemplo, o
‘Mercado de Carne, com a exposição ‘A Carne é Forte’, o ‘Mercado de Peixe’ com a mostra
‘Água e Arte’ e a ‘Feira do Ver-o-Peso’ com apresentação ‘Arte no Ver-o-Peso’
(CATÁLOGO, 2006, p. 3). Nestes espaços, transitam diariamente paraenses que buscam estes
locais para consumir verduras, carnes, peixes, ervas medicinais, artesanatos, bem como a
culinária. Paulo Herkenhoff percebe esses valores e buscar exaltar essas relações simbólicas
que estes locais representam para o espectador e sua identidade cultural.
Segundo Herkenhoff, “a opção de levar o salão aos novos espaços é uma celebração
ao maior cartão postal de Belém, o Ver-o-Peso, e a toda aura cultural que envolve os pontos
mais importantes do local, como o velho mercado de ferro onde funciona o mercado de carne”
(O LIBERAL, 2006, p.1). Assim, o curador vai elaborar uma série de intervenções artísticas
nesses locais, desafiando vários artistas da região e de fora a produzir trabalhos que tivessem
como discurso exatamente os locais escolhidos e suas relações com o cotidiano da população
que transita ali (O LIBERAL, 2006, p. 1). Cada artista apresentou sua leitura sobre o local,
como por exemplo, o artista Rodrigo Braga (figura 04), que produziu fotografias instaladas no
Mercado de Carne. São narrativas que constroem um homem em processo de metamorfose,
numa espécie de auto-plastia, transformando o homem em animal, tendo a carne como veículo
do discurso.
Figura 4 - Instalação fotográfica “Fantasia de Compensação” - Rodrigo Braga, 2006

Fonte: Catálogo Salão Arte Pará, 2006

Outro artista foi Walda Marques, que propõe uma intervenção no Mercado de Ferro,
com impressões de fotos das “mulheres de cheiro” (vendedoras de ervas medicinais das
barraquinhas do Ver-o-Peso ) em tamanho grande nas janelas das torres da edificação, bem
como Miguel Chikaoka, que também propõe uma intervenção a partir da interação com os
feirantes do mercado de peixe para produzir relações com o cotidiano daquele espaço por
meio de questões relacionadas à fotografia.
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Estes trabalhos produzidos por estes artistas e muitos outros possibilitaram uma
pulverização das atividades do Salão Arte Pará para fora dos seus espaços institucionais
fechados, ofertadas diretamente ao público, no seu cotidiano que, de acordo com Herkenhoff,
como uma espécie de dessacralização da arte, porque quebra com a maneira tradicional de
apresentação das obras no Salão que sempre esteve atrelada aos espaços fechados das dos
museus e galerias (O LIBERAL, 2006, p. 1).
Conclusão
Neste estudo de caso da Bienal de São Paulo e do Salão Arte Pará, fica claro que
ambas as mostras apresentaram momentos de questionamento por parte da classe artística em
relação às imposições, muitas vezes institucionais, sobre a forma de se pensar e elaborar o
espaço artístico. A Bienal de São Paulo, criada em 1951, manteve debates que permeavam a
questão do espaço expositivo, mas também teve que pautar o enfrentamento das
desigualdades sociais em um país que enfrentava, fragilizado, um estado ditatorial, cujas
práticas ecoam até os dias de hoje, a despeito da Constituição. O Salão Arte Pará, por sua vez,
criado em 1982, surge em contexto mais moderno do pensamento da arte, explorando a
realidade cultural e social da região e questionando o próprio espaço como possibilidade de
continuidade das obras para o público.
Hoje a questão do protagonismo curatorial é colocada no centro do debate. Um
protagonismo que nem sempre está baseado na figura de uma única pessoa, mas sim na
multiplicação de locais de fala, com a formação de coletivos e grupos curatoriais. Fato que
gradativamente tem tornado viável a aproximação do espectador ao espaço artístico, nem
sempre ausente de conflitos ou embates. Ainda que incerto, surge a possibilidade de
curadorias ativistas, que potencializam o compartilhamento de modos de viver anteriormente
exclusivos ao interior do cubo branco. A diminuição da distância do espectador permite
pensar novas saídas, novas possibilidades de existência, em uma estrutura de curadoria como
sistema vivo, em contínua transformação e potente para uma autossuficiência, que se
desenvolve em ciclos de participação ativa do público e dos curadores e no aproveitamento
dos múltiplos discursos produzidos.
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Arte como profanação de ciência:
Mapa de Lopo Homem II, de Adriana Varejão
Eduardo Augusto Alves de Almeida 1
Eliane Dias de Castro 2
Resumo
Que pressupostos científicos são colocados abaixo quando a imagem de uma antiga
cartografia é apropriada por Adriana Varejão, transfigurada e reapresentada como pintura?
Toda uma movimentação estético-política decorre desse procedimento, que chamamos de
“profanatório” para aludir ao conceito filosófico de Giorgio Agamben, o qual nos ajuda a
analisar o gesto criativo da artista, certos instrumentos da arte e da ciência e a maneira como
se estruturam imaginários de mundo no contemporâneo.
Palavras-chave: Teoria e crítica de arte. Estética e política. Arte contemporânea. História da
arte. Adriana Varejão.
Num pequeno conto intitulado “Do rigor na ciência”, o escritor argentino Jorge Luis
Borges fala de uma civilização e de uma época que atingiram o máximo da precisão científica
ao desenvolverem um mapa de iguais dimensões ao território mapeado. “Um Mapa do
Império que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele” (BORGES, 2008,
p. 155). Tanta exatidão resultou inútil, e o tal mapa foi entregue às inclemências do sol e dos
invernos. As questões que se colocaram aos cientistas daquele império foram: qual o motivo
de produzir tamanha racionalidade sobre um espaço físico que é, também, espaço sensível? Se
um mapa realmente abrangesse todo o território, não apenas em extensão, mas também em
intensidade, qual seria a sua função? Qualquer aplicação dele seria desnecessária, pois um
mapa só tem utilidade enquanto mantém com o território certa distância e certa insuficiência.
O mesmo vale para quaisquer outros instrumentos científicos. Essa é a crítica implícita na
ficção borgeana, cujo título não deixa dúvidas. Crítica que nos ajuda a pensar outro mapa,
pintado por Adriana Varejão sobre uma placa oval de madeira, que por sua vez remonta a uma
carta náutica do século XVI, produzida pela escola de cartógrafos portugueses numa época de
acelerado desenvolvimento científico e de disputas comerciais ultramarinas.
O que nos interessa no trabalho de Varejão é, em especial, o seu procedimento de
apropriação, intervenção e reapresentação de uma imagem de mundo, que ao longo de séculos
passou por transformações, porém sustentou pontos de vista, valores socioculturais, regimes
de visualidade, de discursividade e de pensamento. O que ocorre quando um instrumento
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científico como a carta náutica é transfigurado em objeto de arte? O que se observa no sentido
estético-político nesse processo? De que maneira aquelas imagens de mundo nos possibilitam
apreender imaginários da época das grandes navegações e compará-los aos atuais?
Essa última questão se abre ao convite para tomarmos os mapas como metáforas das
organizações simbólicas que dão forma a certas perspectivas diante da vida e pensá-los não
somente como ferramentas de localização. Isso também implica considerá-los mais do que
simples objetos de análise; tornando-os “analisadores” ou “intercessores” de uma produção de
conhecimento, podemos ampliar o alcance da crítica até questões mais urgentes que nos
atravessam no cotidiano.
Nesse sentido, a arte de Adriana Varejão nos interessa principalmente enquanto
método de enfrentamento de questões históricas, culturais, sociais, estéticas e políticas.
Método que, mais adiante, chamaremos de “profanatório”, uma vez que destitui certo rigor
exacerbado e devolve a ciência ao domínio da inventividade humana, cujas intensidades são
ficcionais e ilusórias. Método, enfim, que evidencia a necessidade de distância e de
insuficiência no trato com o outro, tanto pela arte quanto pela ciência.
Mapa: dispositivo
Os mapas convencionais têm uma função comum: fornecer informações a quem deseja
se localizar. O conhecimento produzido pelas ciências cartográficas mantém esse objetivo há
séculos, talvez há mais tempo do que sabemos e do que podemos imaginar. Aliás, um mapa
fornece tais orientações sobre um território determinado, sendo essa uma das suas limitações.
Território, no nosso caso, significa mais do que a área abrangida. Incluiremos aí a época que
criou o mapa, o contexto cultural que implicou nele uma perspectiva, seus signos e símbolos e
legendas, as demais ciências que oferecem suporte à sua codificação e decodificação, entre
outros complementos intensivos que estabeleçam um plano de existência. Esse sentido
ampliado do termo “território” diz muito do regime de visibilidade daqueles que utilizam o
mapa. Que, em conjunto com regimes de dizibilidade e pensabilidade, configura certa
política, a qual não conseguimos nem devemos separar de certa estética, na medida em que
estética e política compartilham uma zona de indiscernibilidade. Com isso quero dizer que um
mapa dá a ver ao mesmo tempo em que, para tanto, precisa sustentar invisibilidades,
ocultações, apagamentos. Um mapa que estrutura certa porção de terra, dividindo-a em
capitanias hereditárias e dando ao conjunto o nome de Brasil necessariamente subjuga, apaga
e sobrescreve outras linhas que ali existiam e que talvez jamais sejam conhecidas. O discurso
de posse desse terreno, para reafirmar o regime de dizibilidade do colonizador, precisa
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silenciar demais versões da história. Daí a dizibilidade trazer consigo os não ditos que
sustentam narrativas predominantes e delas tomam parte por sua ausência. Do mesmo modo,
por acreditarmos naquela versão da história e alimentarmos a subjetividade que a atravessa,
por aceitarmos esses contornos e não outros, nossos pensamentos deixam fora do mapa
inúmeras possibilidades impensadas, não questionadas, ignoradas. Bem sabemos que isso
ocorre porque o mapa é um instrumento de poder que consolida imaginários sobre o mundo.
Ele alia o poder da imagem com o poder do discurso e o dos sentidos e significados. Como
diz Lilia Moritz Schwarcz no livro escrito em parceria com Adriana Varejão, na medida em
que se incluem elementos ao mapa, outros são excluídos de propósito, ainda que se suponha
imparcialidade e recurso privilegiado ao real. Por isso, os mapas configuram projetos
civilizatórios e simbólicos (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, p. 307). São instrumentos de
ciência que também servem a uma estética e a uma política; toda essa conformação de
sugestões está implicada no termo “localização”. Um viajante bem localizado, ou bem
territorializado, não está de fato viajando, ele apenas habita a subjetividade que lhe é comum e
confortável.
Figura 1 – Litoral brasileiro com as capitanias hereditárias (1574), de Luís Teixeira

Também podemos chamar os mapas de “dispositivos”, em vez de meros
“instrumentos”, de modo a dar eco ao conceito proposto por Giorgio Agamben (2009), que
por sua vez realiza uma atualização da filosofia de Michel Foucault. Para ele, o dispositivo é
244

uma máquina que produz subjetivações e, enquanto tal, é também uma máquina de governo.
Acaso exercesse seu governo sem produzir os sujeitos devidamente submissos a ele, o
dispositivo se reduziria a um mero ato de violência. A violência do mapa não é rasa como os
traços na sua superfície pretendem sugerir. Suas invisibilidades são tão bem conformadas,
assim como tudo o que mantém indizível e impensável, que chegamos mesmo a acreditar que
se trata de um instrumento de esclarecimento. Cabe ao viajante, diante do mapa, perguntar
quais obscuridades sustentam a sua luz; cabe abrir no mapa uma fenda que permita a si
mesmo perder-se um pouco, ou seja, que lhe permita vivenciar aquilo que a viagem pode
oferecer enquanto experiência desterritorializante.
Agamben (2009) chama de dispositivo qualquer coisa com a capacidade de capturar,
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as
opiniões e os discursos dos seres viventes. Na raiz de todo dispositivo se encontra um desejo
demasiadamente humano de felicidade. A potência específica do dispositivo constitui a
captura, a subjetivação e o afastamento desse desejo, como num ato de colonização que de
fato conquista, domina e suprime.
Haveria alguma esperança de emancipação diante da captura do desejo vivo no
contexto sociopolítico e cultural em que estamos dispostos? Tal possibilidade exige o desarme
de certos dispositivos; uma maneira de interferir nos seus mecanismos e provocar ali alguma
desrazão, algum dissenso, alguma operação paradoxal. Como se o mapa deixasse de lado um
pouco do esclarecimento científico para ser também um instrumento da não ciência, da falta
de ciência ou até mesmo da insuficiência.
A partir daqui convido todos a pensarem o mapa num sentido ampliado, assim como
fizemos com o território há pouco. Nossos mapas não precisam se restringir a uma carta
náutica, uma delimitação territorial ou uma topografia; quaisquer organizações rotineiras
configuram mapeamentos, como a grade curricular de um curso de especialização, a agenda
de compromissos a serem cumpridos ao longo da semana, a lista de compras ou o cardápio do
restaurante. Os exemplos são inumeráveis. Esses mapas também dizem muito sobre os
regimes de visibilidade, dizibilidade e pensabilidade em exercício estético-político daqueles
que os utilizam e que a partir deles traçam suas trajetórias e seus destinos.
A impossibilidade de experimentar desvios, derivas, inconstâncias ou falta de senso de
localização está diretamente associada ao sacrifício da vida pelo ritual que nos dispõe no
contexto capitalístico, neoliberal, neocolonial, entre outros nomes que poderíamos empregar.
Sacrifício que implica romper os laços e afastar do domínio dos homens a sua vitalidade
natural. Claro que não falamos da vida capturada e previamente produzida nos moldes da
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propaganda, que é quase sempre adoecida, desencarnada e impotente diante das exigências do
mundo; trata-se aqui da vida qualquer, desejante por formas outras e menores, cujo pulso
persiste apesar de tudo. Uma vida repleta de potência.
O sujeito atual habituou-se aos sacrifícios. O tempo todo sacrificamos nossa liberdade,
os direitos conquistados, o ócio. Se o sacrifício afasta do domínio dos homens a vida
potencial, um gesto contrário seria capaz de reverter essa condição? Uma profanação que
desabilite a submissão dos seres viventes a essa espécie de sagrado, intocável e inquestionável
que nos determina? E que nada tem de transcendente – é um sagrado da imanência, da
realidade material, tangível, próprio da subjetividade que cria e consagra. Para Agamben
(2009, p. 45), “a profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o
sacrifício tinha separado e dividido”.
Pois a questão que tem mobilizado minhas pesquisas nos últimos anos é: a arte pode
criar contradispositivos que profanem processos de subjetivação e devolvam alguma potência
de vida ao domínio dos homens? Pode desarticular mecanismos de captura que sustentam
governos sobre a vida? Pode tornar inoperantes regimes de visibilidade, dizibilidade e
pensabilidade que determinam formas dominantes de ver o mundo?
Minha aposta é que sim: existe algo nas artes que pode fazer com que formas outras
irrompam numa espécie de levante contra o estabelecido pela lei, pela moral ou pela simples
inércia diante das forças opressoras que estabelecem caminhos a serem obedecidos. Pois bem,
se existe de fato esse potencial, interessa entender como a arte pode operá-lo, assim como
precisamos conhecer suas limitações e contradições.
Da ciência à arte
Em 1519, o cartógrafo e cosmógrafo português de nome Lopo Homem produziu uma
das primeiras imagens do Novo Mundo. Seu mapa nos ajuda a visualizar aquelas questões,
que podem parecer abstratas demais. Ele mostra a África no centro e a Europa fora do eixo
convencional, ambas rodeadas por um gigantesco continente, como se América, Antártica e
Oceania fossem uma só terra, extensão da Ásia e das tão almejadas Índias. Trata-se de uma
tentativa inicial de localizar as regiões recém-descobertas, com a função política de organizar
os interesses de expansão do reino de Portugal, e hoje sugere certo imaginário da época, num
misto de ciência e misticismo.
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Figura 2 – Mapa-múndi (1519), de Lopo Homem

Na pintura intitulada Mapa de Lopo Homem II, criada em 2004, Adriana Varejão
recupera aquela antiga carta náutica e interfere na imagem, abrindo feridas e expondo a sua
carne. A artista põe em questão valores e crenças que conformaram um imaginário brasileiro,
assim como o próprio sentido de construção da história por meio das imagens. Ela interroga o
mapa original, de 1519, querendo saber: que caminhos indica? Que pontos de vista
representa? Quais são os seus interesses, quais são os interesses de quem o encomendou e de
quem o utilizou para se localizar? Como é possível, hoje, apreender tais interesses – em que
“apreender” significa tanto “apreciar, observando atentamente” quanto “aprender, tomando-os
para si”?
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Figura 3 – Mapa de Lopo Homem II (2004), de Adriana Varejão

A pintura de Adriana Varejão nos interessa, em especial, enquanto metodologia
profanatória, ou seja, enquanto procedimento que desarticula verdades de caráter científico –
históricas, antropológicas, geopolíticas etc. – e as reapresenta como conformações ficcionais e
ilusórias, que no limite são criações próprias do domínio dos homens. Aquelas “verdades”
que determinam uma perspectiva sobre o mundo – a perspectiva do colonizador – são postas
em questão. A superfície impecável, inquestionável, mecânica se rasga para revelar um corpo
vivo que sangra, pulsa e inflama debaixo da aparente estabilidade da imagem, como um
território inconformado com o mapa que o quer determinar.
Figura 4 – Mapa de Lopo Homem II (2004), de Adriana Varejão (detalhe)
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Ao se apropriar de um mapa português que remonta à época colonial brasileira,
reproduzi-lo em pintura e intervir sobre ele, Adriana Varejão opera uma desativação de
dispositivos que sustentam certa visualidade e, por consequência, certo imaginário sobre o
mundo. Por meio de artifícios próprios da arte contemporânea, seu trabalho destitui certezas e
inventa outro uso para aquela antiga imagem das ciências cartográficas.
Isso significa que um trabalho artístico pode tencionar pressupostos da ciência ao
mesmo tempo em que, nesse encontro de campos de conhecimento tão distintos, também a
cartografia e a história põem em questão pressupostos da estética, da teoria e da história da
arte. As fronteiras se rompem, os territórios se confundem e pedem novos mapeamentos
críticos que deem a ver estruturas, articulações e jogos de poder estabelecidos em tal
operação. Operação que é tanto estética quanto política na medida em que torna inoperantes
mecanismos da linguagem (AGAMBEN, 2007), depõe governos do olhar e traz à tona
invisibilidades formadoras da história, da sociedade e das próprias artes visuais.
Contradispositivos poéticos
Se pensarmos o mapa para além do seu sentido e objetivo convencionais, como
mencionamos há pouco, poderíamos imaginar contradispositivos poéticos a atuarem em
processos de subjetivação que nos interpelam cotidianamente. Eles produziriam ruídos,
emperrariam engrenagens, modificariam as formas de vida domesticadas.
Entretanto, falamos também sobre conhecer limitações e contradições. É importante
considerar que a arte não deve ser vista com o caráter messiânico que pode se sugerir à
primeira vista. Se ela é capaz de, em alguns casos, depor regimes de visibilidade, dizibilidade
e pensabilidade, logo instaura novos governos sobre o olhar, o discurso e o pensamento, pois
depende deles para sustentar o seu lugar institucional. Quer dizer, mesmo oferecendo
contradispositivos resta na operação estético-política algo de dispositivo a produzir os seus
sujeitos. Porque a arte não está fora do mundo, numa existência idealizada e inacessível; ela é
apenas mais uma linguagem que desarma e rearma, age e reage, rompe e resiste. Enquanto
produtora de conhecimento, a arte rasga um mapa e cria outros, nesse processo de
conformação que é próprio do ato criador. Pensá-la criticamente implica considerar seus
paradoxos.
Se Adriana Varejão consegue questionar certa conformação da história que nos
atravessa enquanto produção de subjetividade, ao mesmo tempo e impreterivelmente ela
produz novas conformações, que podem ser perigosas. Ao profanar certa estrutura, consagra
outras, e um gesto não existe sem o seu oposto. Ao rasgar o mapa, nada nos é revelado senão
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um novo mapeamento do real. Daí dizer que a arte não é mais nem menos verdadeira do que a
ciência ou a filosofia, mas apostar que algo pode nascer do atrito entre elas, nessa zona de
tensão, ambiguidade e paradoxo. Algo mais condizente com o contemporâneo que vibra,
inquieto, no seu devir.
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Resumo
As questões que emergem nos tempos atuais, com suas complexidades e contradições em
relação à normatização dos modos de vida, à supressão da diferença, ao achatamento da
crítica e do pensamento produzem inquietudes e requerem, cada vez mais, pesquisas
produzidas numa transdisciplinaridade que dissolva fronteiras entre campos de conhecimento.
Apresentamos o Grupo de Experimentações e Pesquisa das Poéticas e Políticas do Sensível,
que tem procurado desenvolver metodologias e frentes de trabalho para responder aos
tensionamentos entre arte, sociedade, política e produção de subjetividade na atualidade.
Palavras-chave: Estética e política. Contemporâneo. Teoria e crítica de arte. Coletivos.
Transdisciplinaridade.
Introdução
Pensar o rompimento de fronteiras, como sugere este XI Congresso Internacional de
Estética e História da Arte, parece não apenas um desafio na atualidade, mas uma urgência do
contemporâneo. Diante de políticas que avançam sob a racionalidade neoliberal, em que
territórios – geográficos, científicos, subjetivos, entre tantos outros – são cada vez mais
disputados, prevalecendo a lógica da posse, da acumulação e da concorrência generalizada,
como inventar espaços para experimentar modos de pesquisa e de produção de conhecimento
que se pautem em outras perspectivas?
Parece oportuno pensar antes de tudo sobre o ato de pesquisar. Que singularidades
emergem de pesquisas feitas numa lógica transdisciplinar, nas quais os processos
compositivos entre campos distintos parecem mais urgentes do que a sustentação de
especialismos que pretendem salvaguardar territórios do saber e da ciência? Que partilhas
podem ser construídas, e que inventivamente são tecidas como artifícios de resistência e
insurgência, convocando modos de pensar e de se posicionar diante das questões atuais?
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O ato de pesquisar, tão caro a Michel Foucault, parece surgir da necessidade de se
pensar a atualidade, pensar o novo ou o impensável, inventar armas ou artifícios para
combater a mesmice. Pesquisar não seria a repetição esvaziada, mas de algum modo ser
arrancado de permanecer o mesmo (FOUCAULT, 2010, p. 289-290). Ao escrever sobre
Genealogia, o filósofo retoma um termo utilizado por Nietzsche – Entstehung – que indica
“emergência” ou “ponto de surgimento”. Diferente de uma origem metafísica em estado de
perfeição, esse surgimento é justamente o ponto de discórdia entre as coisas, o disparate. “A
emergência é, portanto, a entrada em cena das forças, é sua irrupção. […] A emergência
designa um lugar de confrontação” (FOUCAULT, 2005, p. 269).
Que inquietudes nos fazem pensar, pesquisar e produzir ações no sentido de encontrar
saídas inventivas para as contradições do contemporâneo? Quais são os “pontos de
surgimentos”, o lugar de confrontação destas pesquisas e ações?
No encontro com estrangulamentos biopolíticos que pedem brechas, mesmo que
minúsculas, somos provocados a pensar a reativação da imaginação política, teórica, afetiva,
corporal, territorial e existencial (PELBART, 2016). Pois é preciso abrir os acontecimentos e
observá-los sob diferentes escalas e ângulos para combater a naturalização das máquinas de
governança, cuja lógica parece se impor no controle dos corpos, no domínio dos desejos e na
aniquilação das singularidades. É preciso desarticular mecanismos de controle da existência
que achatam formas e homogeneízam modos de fazer, de pensar, de dizer e de se movimentar,
aprisionando a vida, reduzindo-a a uma vida nua sem lugar para singularidades.
Diante de um contexto em que as subjetividades são tomadas de assalto e definidas por
uma lógica que expropria redes de sentido, minguando territórios de existência e construindo
referências identitárias arcaicas e midiáticas (GUATTARI, 1980), torna-se necessário
transfigurar certa apreensão do mundo. Apreensão que se dá a partir de formas universais a se
afirmarem pelo predomínio de um modelo propagado como imperativo político, econômico,
cultural e subjetivo, que privilegia dada forma de vida genérica e desqualifica a multiplicidade
de perspectivas própria do ser vivo e criativo. Conhecimentos, informações, imagens, serviços
e também pesquisas muitas vezes trabalham no sentido de reforçar tais modelos de maneira
direta ou indireta, conduzindo quase que passivamente as maneiras de viver. Assim, máquinas
tecnológicas de comunicação e informação vão operando na subjetividade humana, “não só na
inteligência ou memória, mas também na sensibilidade, nos afetos, nos fantasmas
inconscientes” (PELBART, 2000, p. 12).
Como destacar as múltiplas formas que resistem, se reinventam ou mesmo se forjam à
revelia dos modos de gestão biopolítica em escala mundial? Para Pelbart (2003), o desafio
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atual consiste em intensificar as rachaduras que se dão no processo de submissão da
subjetividade: mapear, saber onde estão os escapes e trabalhar neles, produzindo vida. O autor
aposta em um novo paradigma em que se aciona a “força-invenção” do homem comum para
produzir transformações no que está dado. Essa força trata da capacidade social de produzir o
novo a partir da invenção de desejos, crenças, associações e formas de cooperação. Com uso
da inteligência, da imaginação, da criatividade e da afetividade, coloca-se em jogo toda a sua
dimensão subjetiva para criar mudanças (PELBART, 2003, p. 23).
Intensificar as rachaduras, fazê-las ruir um tanto mais e quem sabe praticar outros
modos de jogar nesse mesmo tabuleiro. Pois não se trata de trocar o tabuleiro, mas de
reinventar as regras. Como já dizia Foucault, “o grande jogo da história será de quem se
apossar das regras, [...] de quem se disfarçar para pervertê-las, utilizá-las pelo avesso e voltálas contra aqueles que as tinham imposto” (FOUCAULT, 2005, p. 270).
Como jogar com incertezas, indeterminações, imprecisões e complexidades nas formas
de conceber e fazer ciência? Como exercitar um pensamento crítico, redimensionando o
imaginário, adensando-o onde a invenção valoriza a ética, num exercício estético-político que
inclui certas poéticas como formas ativas de encarar a realidade?
A que vem o GEPPPS
Foi na contramão dessa lógica homogeneizante que surgiu o Grupo de
Experimentações e Pesquisa das Poéticas e Políticas do Sensível (GEPPPS). Nosso desejo é
experimentar modos de resistir pautados na força da composição coletiva, trocar experiências
e incitar a multiplicidade de formas de produzir conhecimento, agregando sempre o
pensamento crítico acerca dos acontecimentos urgentes.
Não à toa o grupo surge num campo fecundo entre saberes diversos, com o
entrecruzamento de trabalhos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação Interunidades
em Estética e História da Arte (PGEHA) da Universidade de São Paulo. O grupo reúne
pesquisadores com formações diversas: artistas, terapeutas ocupacionais, acompanhantes
terapêuticos, escritores, teóricos, críticos, produtores culturais e professores. Todos
atravessados por inquietudes comuns que apontam os seguintes temas: poéticas e políticas do
sensível; experiências na interface entre arte e produção da saúde; aspectos da experiência no
contemporâneo; políticas públicas e produção cultural; teoria, curadoria e crítica de arte;
processos escriturais; ética, estética e política; clínica; produção de subjetividade; linguagens
e poéticas artísticas; territórios; memórias, histórias e narrativas; formas de emancipação. São
questões provenientes de inquietações com o contemporâneo que nos convocam a estudar,
253

discutir, partilhar e publicar conhecimentos de maneira transversal, bem como inventar
proposições sensíveis, integrando produção de conhecimento, experimentações estéticas e
ações culturais.
Entre as ações desenvolvidas enfatizam-se estudos coletivos de textos e autores
selecionados na pluralidade dos projetos em desenvolvimento, organização de seminários e
debates, elaboração de projetos de intervenção, proposição de oficinas, mostras e exercícios
escriturais, colaboração nas atividades junto à graduação da USP e de outras no âmbito
educacional, além de mobilizações políticas em defesa da universidade.
Os métodos comuns de trabalho do grupo buscam explorar, observar e localizar os
jogos de forças que configuram dispositivos e mecanismos de poder em operação no
contemporâneo, constituindo cartografias que nos permitam navegar de maneira a abrir
espaços para a criação de propostas, pensamentos, gestos, formas de trabalhar e de viver na
atualidade.
Essa experiência coletiva de encontros e criação pretende incitar, entre outras coisas,
metodologias para pesquisas realizadas no campo transversal da Estética e da História da
Arte, aproximando o fazer da crítica com a poética à qual ela se refere. Também se busca
traçar pontes com os aspectos culturais e sociais em suas dinâmicas de realização para além
do âmbito exclusivo da arte. Desse modo, propõe-se a produzir desdobramentos
compartilhados que fortaleçam formas possíveis e potentes de composição entre a produção
de conhecimento universitário e a que se dá fora dos limites da academia, tecendo ações
estéticas e políticas no território da cidade.
Fazer pesquisas em composição: metodologias convergentes e espaços de troca
Os exercícios de produção conjunta se dão de muitas maneiras. Mergulha-se numa
convivência coletiva que proporciona experiências de trabalho em composição, recuperando
experiências circunscritas à vida acadêmica e ampliando-as nas conexões e interesses do
grupo a partir dos caminhos percorridos por cada um. A diversidade e a heterogeneidade
dessa rede instauram a escolha das trilhas que garantem singularidade aos processos, acionam
o pensamento, a sensibilidade e as múltiplas possibilidades de realização das pesquisas
acadêmicas e outras ações com a pluralidade de modos de pensar e agir.
Viver junto nessas feituras e problematizações opera fendas, frestas e arejamentos de
um sistema complexo de produção; também convoca a potência de pensar e agir com o
acompanhamento de outros. Há sempre outro modo de dizer, de fazer, de pensar, de agir sobre
si mesmo e sobre o mundo. São redes de relações que coletivamente reencantam processos de
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trabalho e de pesquisa, fomentando continuidades plurais. O trabalho do coletivo empurra “os
participantes a afirmarem a sua diferença e a encontrar meios de a formular mais fortemente”
(Ó, 2018, p. 7).
As pesquisas de mestrado e doutorado em andamento ao longo desse tempo trazem
seus universos particulares, que se constelam em temas transversais comuns. A relação entre
as práticas artísticas e a clínica se configura como um dos elos das produções do grupo. São
estudos sobre artistas que trabalham na fronteira com processos de cuidado, como o trabalho
de Almeida (2013), dedicado a questões conceituais da arte contemporânea na proposição
estético-clínica intitulada Estruturação do Self, de Lygia Clark, que se instaura na
indiscernibilidade entre arte e terapia. O trabalho de Mendes (2016) acompanha a trajetória de
Fernand Deligny na criação de lugares de existência com crianças autistas na França e a
instauração de experimentações estéticas – mapas, filmes, escritos, atividades plásticas e
rotineiras – que propiciaram modos de resistir às práticas hegemônicas de normatização
social. Ambos são trabalhos que contribuem para pensar aberturas éticas, estéticas e políticas
em ações clínicas atuais na vida contemporânea.
Destacam-se também pesquisas que acompanham experiências de criação de projetos
artísticos coletivos na interface da arte com a produção da saúde, como vemos em Amador e
Castro (2016). Os autores apresentam traços da produção do Coletivo Preguiça, um grupo
voltado a experimentações nas mais diversas linguagens plásticas e formado por participantes
de diferentes territórios, alguns dos serviços de saúde, outros por indicações de conhecidos,
passantes e interessados em geral. Nesse âmbito também opera a pesquisa de Valent (2014),
que cartografa práticas fotográficas e audiovisuais em três projetos colaborativos com grupos
heterogêneos na fronteira da saúde e da cultura. Questionam-se os desafios das práticas
contemporâneas na interface “terapia ocupacional e cultura”, como apontam Valent e Castro
(2016), e a necessidade de construir políticas intersetoriais, contribuindo para a participação
social e cultural de pessoas em situações de vulnerabilidade.
Mais recentemente, Asanuma (2018), em Sutis Invenções Curatoriais, tese sob a
forma de um livro-objeto, apresentou uma montagem de criações poéticas que embaralham
experiências artísticas e clínicas, reúne gestos, imagens e narrativas que surgem de uma
sobrevivência a prescritivos modos de vida, resistindo aos ideais de cura e de protocolos
existenciais normatizantes.
Também estão em investigação as relações entre o real e a ficção na produção de
realidade, as operações estético-políticas da arte e as suas possibilidades poéticas de
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profanação enquanto artifícios que desarmam dispositivos de poder e destituem governos do
ver, do dizer e do pensar (ALMEIDA, 2018).
Para além dos efeitos na pesquisa desenvolvida individualmente, uma rede é tecida
como envolvimentos nas produções uns dos outros, fazendo emergir ou enriquecendo
composições artísticas, clínicas e acadêmicas. Colaborações e ações conjuntas começam a se
produzir, como podemos observar no trabalho de Asanuma, Valent e Mendes (2018), que
apresenta imagens poéticas a partir da experiência de dez anos do Projeto Encontrar-te, o qual
produzia derivas urbanas junto a um grupo heterogêneo pela cidade.
Outras ações em parceria se desenvolvem ao longo do tempo, como a elaboração de
propostas de contribuição para disciplinas nos campos da arte, saúde e cultura. Um exemplo
se encontra no Curso de Graduação em Terapia Ocupacional da USP, em que a colaboração
do GEPPPS se dá por meio do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), pela
composição com o Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional e
pela participação no Programa Permanente Composições Artísticas e Terapia Ocupacional
(PACTO), todos ligados à Faculdade de Medicina da USP.
Alguns integrantes do GEPPPS também integram o corpo editorial na seção de criação
da Interface: Comunicação, Saúde e Educação, revista interdisciplinar editada pelo
Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu – Universidade
Estadual Paulista (UNESP).
Nessa teia de afetos, pensamentos e produções há um território comum que nos
mobiliza a propor encontros para ativar vivências de campos de forças, tensões, afecções e
troca de experiência, pensamento, sensibilidade e linguagem, em que todos atuam
coletivamente na construção do saber.
Algumas ações do GEPPPS
Em 2015, o grupo realizou seu primeiro seminário de pesquisa internacional numa
parceria com o PACTO sob o tema Experiências Estéticas e Políticas do Sensível,
inaugurando formas de construção de conhecimento que não se pautam em categorias
disciplinares, mas em questões transversais que mobilizam diferentes campos e ações
humanas a serem pensados e vividos. O intuito do encontro foi produzir uma ativação do
pensamento e da sensibilidade por meio da apresentação de experiências poéticas
desenvolvidas em diferentes contextos, de modo a acompanhar maneiras de ver, pensar e
fazer arte, clínica e cultura nos dias atuais, e a partilhar suas ressonâncias políticas na
sensibilidade. O convite para a composição do seminário, feito a Gina Ferreira, Lula
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Wanderley, Hugo Cruz e Paula Maracajá, com mediações de Ricardo Nascimento Fabbrini,
Kátia Canton e Elizabeth Maria Freire de Araújo Lima, foi pensado conforme um desejo
comum de compreensão e de atuação no contemporâneo pela perspectiva da saúde, da clínica,
da estética, da teoria, da crítica e/ou da produção de arte.
Em junho de 2016, o GEPPPS compôs os movimentos de greve da USP. Numa
parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional,
oferecemos duas aulas abertas e oficinas no Ateliê Comum da Funarte e no Laboratório de
Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. A proposta foi agenciar um encontro
com trocas de ideias, reflexões e produção poética com aqueles que se mobilizavam com o
desmonte sofrido pelos sistemas da cultura, educação e saúde. Queríamos pensar a greve da
universidade e a sua relação com a sociedade, aproximá-la das outras manifestações que
vinham ocupando a Funarte e inventar estratégias poéticas de ação.
Em novembro desse mesmo ano, também em parceria com o PACTO, organizamos o
IX Seminário de Pesquisa do Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia
Ocupacional. Foi a oportunidade de conhecer o trabalho artístico e conversar com a
professora Dra. Dália Rosenthal, da ECA USP, que apresentou o seminário intitulado Green
Circles: Tempo, Memória e Criação Colaborativa. O diálogo se deu em torno de natureza e
cultura, imaginário, concepções de poder na construção da história e seus desdobramentos na
contemporaneidade.
Um novo encontro foi organizado pelo GEPPPS em 2017 no Museu de Arte
Contemporânea da USP sob o título II Seminário de Pesquisa das Poéticas e Políticas do
Sensível: como curar o invisível? Entre os palestrantes estavam a curadora Galciani Neves, o
artista Felipe Góes e os pesquisadores Gisele D. Asanuma e Eduardo A. A. Almeida. A mesa
debateu lacunas, incertezas e invisibilidades das artes visuais, assim como narrativas da
história da arte e da curadoria.
Continuidades
Constância, colaboração, criação e posicionamento são fatores que permitem
desestabilizar dispositivos de poder e submissão para depreender desse processo a invenção
de nova ética e política de relação com o outro e de produção de conhecimento. Trata-se de
um exercício coletivo, pragmático e experimental, que aciona efeitos em nossas próprias
tessituras. Criam-se afetos que abrem passagem para a conexão com outros sistemas ou
planos de conhecimento, com o desejo de multiplicação, de proliferação e continuidade de
agenciamentos nas pluralidades de trajetos.
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Experimentações e pesquisas pautadas em poéticas e política do sensível se afirmam
numa prática de fomentar modos de produção e circulação de saberes implicados numa ética e
que sempre se reinventam. A partir dessas constelações comuns, a atenção se dispõe
sensivelmente à diferença e aos dissensos, criando experimentações que reconfigurem as
coordenadas do pensável, do visível e do dizível – ou, em outras palavras, que produzam
efeitos estético-políticos, como propõe Jacques Rancière (2012).
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Coleção Aeriform de Iris van Herpen demanda uma crítica de arte
Astrid Façanha 1
Resumo
O presente artigo propõe uma experiência reflexiva e crítica a partir da coleção
Aeriform,
da estilista holandesa contemporânea Iris van Herpen. Apresentada em Paris, na edição
outono/inverno 2017/2018 da semana da alta costura, Aeriform representa um marco na
antologia dos 10 anos de trajetória da estilista. Com peças que ora grudam no corpo, ora
flutuam no seu campo magnético como uma aura, a coleção desperta conflitos e anseios, tais
como, o papel da crítica na avaliação da obra e a legitimidade da moda no campo da arte.
Palavras-chave: Moda. Arte. Ciência. Crítica.
Introdução
Iris van Herpen é uma estilista experimental, poética e disruptiva por desafiar a
relação da roupa com o corpo, o que acaba dificultando, ou mesmo, desencorajando, uma
avaliação da sua obra nos critérios puramente da moda. Por outro lado, o trabalho da criadora
revela certo esvaziamento ou esgotamento na própria moda ao lidar com obras imprevisíveis.
Ao propor uma reflexão sobre a coleção Aeriform, o presente artigo questiona os gêneros de
crítica e seu papel na avaliação da produção de arte contemporânea. Para desenvolver a
coleção Aeriform, van Herpen fez pesquisa no CERN, centro suíço de aceleração de
partículas e usou materiais com misturas e intervenções que subvertem o vocabulário têxtil,
tais como, partículas de aço que recebem banho de zinco e são costuradas uma a uma,
formando um padrão que lembra um bordado, algodão cortado a laser e aplicado com ferro
quente no tule e veludo revestido de Mylar, polímero com resistência térmica e propriedades
de isolamento.
Van Herpen construiu sua identidade a partir de um processo criativo que mistura alta
tecnologia com técnicas artesanais para gerar peças híbridas que pode ser concebida na
máquina e acabado no corpo. Para o desfile de lançamento da coleção Aireform, o grupo
musical dinamarquês Between Music fez uma performance sub-aquática com vocal e
instrumentos adaptados na linguagem low tech dos teares manuais e impressoras 3D. A partir
da metáfora da figura mitológica da Hidra de Lerna e suas sete cabeças, proposta pelo
historiador e crítico de arte norte-americano James Elkins como forma de revisão dos gêneros
de crítica, o artigo ensaia uma interpretação da coleção Aeriform, construída com fragmentos
justapostos de reflexões sobre moda e arte.
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Desenvolvimento
No ensaio What happened to art criticism? (P. Paradigm Press, 2003), Elkins propõe
como as sete cabeças de Hidra os seguintes gêneros de crítica: “texto para catálogo”, “crítica
descritiva”, “crítica cultural”, “arenga conservadora”, “tratado acadêmico”, “ensaio
filosófico” e “crítica poética”.

Ao refletir sobre o processo criativo do artista, Marcel

Duchamp observou que o coeficiente da arte depende do envolvimento do observador
(DUCHAMP, 1987). Sendo assim, o gênero “texto para catálogo” ou “texto para desfile”,
deveria inspirar a experiência sensível para que obra e observador, roupa e corpo,
conhecimento inteligível e conhecimento sensível, alinhados estivessem equivalentes, tal
qual, os looks da coleção Ariform de Iris van Herpen.
A sensação é de sublimação de fronteiras do corpo libertado da sua impostora
morfologia, quando sai na passarela o primeiro look da coleção Aeriform, modelo e roupa se
confundem, um alteridade do outro. O “texto para catálogo”, observa Elkins, é um dos
principais suportes para a arte contemporânea, o mesmo pode-se pensar sobre o press-release
que acompanha o desfile de moda, ambos, textos especializados e institucionais. Ainda
assim, o autor relativiza o papel deste gênero, devido ao seu comprometimento na qualidade
de artigo comissionado pela galeria ou museu, no caso da moda, pelo estilista ou marca. O
fato de

esclarecer e contextualizar, não o exclui da manipulação em curso, tanto no valor

simbólico da obra, quanto na espetacularização do artista. Segundo o autor:
…este gênero de crítica tende a estabelecer uma calculada simetria para apontar a
solidez do artista e reforçar a consistência da sua trajetória ao inseri-lo nos discursos
das artes e do establishment, porém, sem de fato chegar a lugar algum 2 (ELKINS,
2003 p.21, tradução nossa).

Apesar da enorme produção do gênero “texto para catálogo”, o autor observa que não
é mensurado o quanto desse material produzido para mostras e exposições é de fato acessado
e lido, sendo que raramente é citado em livros e artigos científicos. Na ausência do press
release da coleção Aeriform, o presente artigo recorre resenha publicada na Style, edição
especial de moda, na revista semanal norte-americana The New Yorker (25 de setembro,
2017). Erudita, ao mesmo tempo, informal e contemporânea, The New Yorker faz crítica
independente e especializada no limite de uma publicação de grande circulação.
Escrito por Rebecca Mead, escritora e staff writer da revista a resenha é uma soma de
duas das cabeças de Hidra, propostas por Elkins, a “crítica descritiva” e a “crítica cultural”. A
“crítica descritiva”, segundo o autor, é uma herança do final do século XX e representa um
dos maiores paradoxos da crítica de arte, já que propõe uma avaliação entusiasta porém sem
2
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julgamentos. Neste caso, há o risco de ser excessivamente literal e denotativo e o autor
pondera que as ambiguidades da obra tendem a ser omitidas, sendo que o vácuo resultante é
justificável sob o pretexto de que cabe ao expectador emitir sua própria opinião (ELKINS,
2003).
A “crítica descritiva” costuma ser usada nos jornais e revistas onde julgamentos são
geralmente evitados, ou mesmo considerados inapropriados. No lugar, avalia Elkins, são
colocados pensamentos transitórios e descompromissados, que pode levar a crítica de arte à
um "alarmante esvaziamento epistemológico" (ELKINS, 2003, p.12, tradução nossa).
Associada a uma retórica do tipo plain style, tem como objetivo ir direto ao assunto, com foco
na própria obra, “sem recorrer à ambiguidades, linguagem técnica ou hipérboles” (ELKINS,
2003, p.49). Segundo o autor, a “crítica descritiva" consolidou-se nos anos 1970, com uma
geração que representava a visão anglo-americana do new criticism, estilo de crítica que
passou a refutar a identificação do julgamento como crítica de arte, a exemplo da crítica e
ensaísta Rosalind Krauss, que propôs que a crítica de arte fosse tratada como um fórum de
avaliação, ao invés de um tribunal 3.
Para Elkins a própria arte conceitual contribuiu para o esvaziamento do discurso
crítico, ou rompeu com o mesmo, ao incorporar a reflexão na própria obra. Além de derrubar
os parâmetros da análise comparativa, devido a ausência de uma unidade na sua linguagem
heterogênea. O minimalismo acabou por denunciar o clima de saturação generalizada e
instituiu um sentimento de claustrofobia e sinalizando o fim de uma narrativa
histórica(FRAYSE-PEREIRA, 1994, p.47). A partir deste contexto a “crítica descritiva”
como gênero se limita a apontar o quanto o artista é derivativo, isto é, o tanto que se
diferencia dos seus pares e se destaca na prolixa produção artística contemporânea. Avalia seu
potencial inovador, seja no sentido disruptivo das vanguardas modernistas ou nos critérios do
pós-modernismo de

interferência e desconstrução de materiais, suportes e contextos.

No artigo Transformer: Iris van Herpen fashion designs reimagine the possibilities of
the human body, a estilista é apresentada distante das passarelas de moda, no universo
científico e tecnológico do CERN, centro suíço de aceleração de partículas, onde faz
pesquisas para suas coleções. Com narrativa do jornalismo literário, Mead acompanha o work
in progress de van Herper, antes de chegar na passarela. Passa por seu ateliê em Amsterdam,
conversas com seus colaboradores, até chegar na coleção Aeriform. Mead contextualiza van
Herpen como uma das mais inovadoras das estilistas atuantes, mas pondera que suas roupas
3
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muitas vezes lembram esculturas (MEAD, 2017). A avaliação da especialista poderia passar
despercebido na narrativa apaziguadora da crítica descritiva, porém, acaba insinuando-se
como um estalar de língua, um parapraxis freudiano, ao tocar no ponto mais sensível da
relação arte e moda: o conflito na avaliação do peso que cada campo negocia na relação. Ao
inverter a hierarquia dos valores nesta equação onde a arte costuma ter peso maior, afinal,
Style é uma edição de moda, a especialista acaba provocando a questão não se a coleção
Aeriform de Iris van Herper pode ser considerada arte, mas se pode ser considerada moda.
Na sala de desfile, gigantescos aquários humanos emitem uma canto de sereia
convidativo, invertendo a experiência para o ponto de vista da roupa encarnada, que percebe e
é percebida, tal qual os músicos dentro dos aquários. Outro recurso adotado pela “crítica
descritiva”, segundo Elkins, é levar o discurso para a fonte primária e dar voz ao próprio
criador, porém, esta prática varia, conforme a notoriedade do artista. Paradoxalmente, quanto
maior o grau de sucesso menos o artista é submetido a críticas, o que faz com que alguns
artistas e também estilistas, assumam que ninguém sabe mais sobre suas obras do que eles
próprios (ELKINS, 2003). Ainda assim, observa o autor, o que é dito pelo artista, só faz
sentido quando colocado contra um fundo teórico-científico.
O artista Francis Bacon ao ser questionado sobre sua afirmativa de que a pintura é
sempre uma forma de trazer algo ou alguém de volta, insistiu fenomenologicamente: “Estou
dizendo e penso que os métodos que isto é feito são tão artificiais que o modelo diante de
você, no meu caso, inibe a artificialidade pela qual esta coisa pode ser trazida de volta”
(SYLVESTER, 1975, p.40, tradução nossa). O discurso de van Herpen, também pode soar
caprichoso, whimsical. No desfile da coleção anterior, Bioparacy (outono/inverno 2016), a
estilista declarou no seu press-release: “Patentes do nossos genes foram comercializados, será
que ainda somos os únicos proprietários dos nossos corpos?” (tradução nossa) 4. Com esta
indagação, van Herpen expressa seus anseios, que também são anseios coletivos, em relação a
ameaça da perda daquela que pode ser a última fronteira do self, o eu-corpo.
Por “crítica cultural”, Elkins se refere à avalanche de crítica feita por jornais e revistas
sobre a produção cultural em geral, inclusive de arte, que se expressam costumam na
linguagem coloquial, não raro, em tom de ironia e rejeitam o que pode ser considerado
oldschool, inclusive narrativas rebuscadas e referências acadêmicas-teóricas obscuras.
Contextualizam o objeto de estudo com o zeitgeit do momento, porém, de forma ad hoc, sem
grandes implicações, nem rigores rígidos, o que faz este gênero ser considerado levemente
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satírico, “kitsch ou campy” (ELKINS, 2003, p. 27). O autor atribui ao crítico novaiorquino
Jerry Saltz, auto-didata e ganhador do Pulitzer Prize de 2018, a inovação neste estilo que evita
dogmatismos, tecnicismos e avaliação rígida, tendo o cuidado para não se limitar a atender a
demanda da indústria cultural e influenciar o consumo (ELKINS, 2003).
A crítica cultural, pode esbarrar em duas outras “cabeças” ou gêneros de crítica e ser
contaminada pelas mesmas, a “arenga conservadora” e o “tratado acadêmico”. A comparação
da criação de Iris van Herper com uma escultura poder ser lida como lugar comum quando
contextualizada na crítica do gênero “arenga conservadora”. Divisões cartesianas entre roupas
ditas conceituais e as ditas comerciais são redundâncias quando empregadas como recurso por
conservadores para justificar o que é usável, quando na realidade o que está em jogo é o que é
vendável. Tal discurso faz sentido na lógica capitalista, já que roupas usáveis movimentam a
engrenagem produtiva, porém, sua relevância para a história e teoria da moda é questionável,
pois nem sempre roupas mais comerciais são as mais representativas. É possível encontrar a
“arenga conservadora” por toda parte, tanto nas bancas de avaliação acadêmica quanto nas
publicações especializadas e nas revistas de moda
Por outro lado, quando a inclinação da “crítica cultural” tende para a cabeça do lado
oposto, o “tratado acadêmico”, pode-se tentar chegar à um equilíbrio, onde o primeiro seja
influenciado pelo segundo e este por sua vez seja aliviado do seu peso. Porém, a grande
armadilha no “tratado acadêmico”, alerta Elkins, consiste em “selecionar alusões teóricascientíficas como se fossem marcadores de lugar” (ELKINS, 2003, p. 24, tradução nossa). No
“tratado acadêmico”, correntes teóricas de diferentes áreas do conhecimento são misturadas
na construção de uma narrativa crítica com embasamento, principalmente nas seguintes áreas:
Linguística, Pós-estruturalismo francês, Marxismo, Fenomenologia, Semiótica e Psicanálise.
Segundo Elkins, muito dos autores citados nestes discursos são familiares ao campo
das artes, tais como, Jakobson, Benveniste, Saussure, Benjamim, Deleuze, Guattari e
Merleau-Ponty. Para o autor, correntes teóricas são bem vindas para abastecer o discurso
crítico com suas idéias, termos técnicos e jargões. Porém, não se pode cair no risco de
transformar conceitos em neologismos como: “consumo conspícuo” (Veblen), “perda de
aura” (Benjamin) “moda aberta” (Lipovetsky), “supermercado de estilos” (Polhemus),
zeitgeist (Hegel, Marx, Bourdieu), para citar alguns exemplos da pesquisa de moda
(FAÇANHA, 2012).
Analisar a coleção Aeriform de van Herpen contra um fundo teórico-acadêmico requer
romper com os clássicos e se aventurar na narrativa contemporânea construída por estudiosos
do próprio campo da moda. No livro Fashion, desire and anxiety: image and morality in the
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20th century (2001) ) a historiadora de moda Rebecca Arnold faz um raro levantamento dos
valores morais e estéticos estabelecidos ao longo do século XX que contribuíram para definir
qualidades atribuídas à produção de modacontemporânea. Dentre estes, Simplicity e
Imperfection, são conceitos que se aplicam à uma leitura generalizada da Aeriform e outras
coleções de van Herpen. Em Simplicity, a autora se refere a um grupo de estilistas que
refutaram o luxo barroco das formas orgânicas e materiais opulentos a favor de uma imagem
mais sútil e

reservada. A origem do movimento remete ao movimento Aesthetic Dress do

final do século 19, que favorecia o uso de trajes descomplicados a favor de uma novo valor
estético com base na

independência e mobilidade (FAÇANHA, 2017). Entre os precursores

desta corrente estão Chanel com suas criações em linha reta, corte limpo e uso racional de
recursos; Armani, com a alfaiataria ampla e desconstruída; Jil Sanders e Calvin Klein com a
estética minimalista e monocromática. A pré-disposição para uma estética subliminar, contida
e

introspectiva, pode ser interpretado como uma atitude niilista, que sugere um

distanciamento, o qual, segundo Arnold: "remove o usuário do universo do consumo
conspícuo e demonstrar seu desprezo pela pressão capitalista de entrar nos conformes"
(ARNOLD, 2001, p.18, tradução nossa). A autora cita o exemplo da jornalista e crítica de
moda do jornal The New York Times, Amy Spindler, quando a mesma percebeu ansiedade no
lugar de tranquilidade na estética espartana dos anos 1990, refletida no desejo de não chamar
atenção como forma de evitar julgamento.
Imperfection, outro valor paradigmal na linguagem da moda contemporânea, tem
relação com o desconstrutivismo e sua repercussão na moda despontou no final dos anos 1970
ao início dos 1980, com os japoneses Kenzo, Issey Miyake e Rei Kawakubo e sua estética
pós-Hiroshima, que se relacionava com a Arte Povera. O movimento iniciado pelo Japonismo
foi continuado pela Escola Belga e seus jovens criadores formados nas escolas de arte e moda
da Antuérpia. A apreciação de ambos pela imperfeição e pela impermanência do status quo
biológico e social, ao contrário de querer reparar a assimetria natural do corpo (e da
sociedade), tinham como proposta justamente "reforçar esta assimetria" (ARNOLD, 2001, p.
24, tradução nossa). Os shapes oversized que neutralizaram as formas feminina e as cores
sóbrias, solenes e melancólicas, em um primeiro momento, chocaram a estética burguesa
ocidental, até serem reconhecidas como um valor.
Iris van Herper começou a chamar atenção do sistema da moda e acabou consagrada
como membro convidada de sua mais respeitada instituição, a alta-costura, não com um
discurso subversivo, muito menos com um conceito revolucionário e sim, resignificando o
techné, de fazer moda a partir de um permanente processo experimental que mistura técnicas
265

milenares com a mais alta tecnologia: moulage 5, programa CAD 6 , corte à lazer, impressão
3D e bordado a mão. Na coleção Aeriform silhuetas e volumes aparecem exacerbados ou
minimizados em uma experimentação embaralhada de referências emprestadas do acervo da
história da moda. O clima dos desfiles é de sobriedade mais do que de choque, a estilista é
introspectiva e distraída, por que desperta tanto deslumbre (awe)? A reposta pode estar no que
pensamos, que pode mudar sempre, por outro lado, como afirma van Herper, a vivência como
experiência, nos marca, é algo que se prende ao nosso corpo. (MEAD, 2017).
O “ensaio filosófico” e a “crítica de arte poética” são as últimas, das sete cabeças de
Hidra. Consideradas as mais nobres, também são as mais polêmicas, sem falar nas mais
difíceis de serem feitas a não ser que o crítico seja filósofo, ou poeta. O “ensaio filosófico”
ganhou força, segundo Elkins, na virada do século 21, justamente com os escritos sobre
minimalismo e arte conceitual, movimentos engajados com problemas filosóficos que
passaram a demandar um tratamento crítico adequado. Para o crítico norte-americano Thomas
Crow, protagonista deste gênero, a arte conceitual e a crítica filosófica são responsáveis por
tirar a filosofia do seu confinamento acadêmico. O artista conceitual, acredita Crow, “pode
legitimamente assumir para si, o papel do último filósofo público” (ELKINS, 2003, p.31). E
quanto à estilista de moda?
A dinâmica conceitual-filosófica-estética presente na coleção Aireform, avaliada
ontologicamente a partir da linearidade histórica e dos estilos, pode ser tratada como uma
consolidação do desconstrutivismo e do minimalismo, a partir de uma leitura contemporânea,
destituída de apologia, em prol do questionamento existencial e coletivo. O mesmo incômodo
gerado pelos japoneses nos anos 1980, é retomado com van Herper, ainda que despolitizado.
A rebeldia dos Belgas nos anos 1990 com a desconstrução do vestuário e com a intervenção
têxtil não se impõe mais como ruptura vanguardista, mas encontra-se incorporado na
linguagem pós-moderna cool da estilista. O fascínio de van Herper com as novas tecnologias
e suas possibilidades tanto retóricas quanto estéticas pode ser associado ao movimento Fluxus
dos anos 1960 e 1970, porém o natural seria retroceder cem anos e associar o conjunto da
obra de van Herper ao Futurismo da primeira metade do século 20.
Trazer o futurismo para a contemporaneidade é um oxímoro que remete às propostas
ousadas das artistas construtivistas Nadejda Lamanova e Varvara Stepanova e do pintor,
cenógrafo e figurinista alemão, Oskar Schlemmer. Também é atribuído a linguagem dos
estilistas dos anos 1960, André Courrège, Paco Rabanne e Pierre Cardin. inspirados na
5
6
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primeira viagem do homem à lua. Segundo Fabbrine (2017) 7, é próprio das linguagens
contemporâneas revisitar o arquivo histórico da modernidade (ainda que de forma aleatória)
devido à variedade possibilidades aberta pela mesma, por outro lado, pode ser interpretado
como um saudosismo, ou mesmo um escapismo, na recusa de querer representar o presente.
Nesse

sentido é possível comparar Iris van Herpen com alguns dos seus pares consolidados

como Viktor e Rolf e Hussein Chalayan.
Segundo Frayze-Pereira, a avaliação crítica se desenvolve com a consolidação do
campo da estética como área de conhecimento no século 18, quando os estetas passam a
assumir responsabilidade pela natureza da arte enquanto os historiadores da arte se empenham
em investigar, documentar e conservar o registro da obra (FRAYZE-PEREIRA, 1994).
Ensaiar uma “crítica filosófica” da coleção Aeriform, de van Herpen, significa, antes de mais
nada, instaurar a dúvida como elemento provocador, não sobre o que afirma a coleção, mas
sobre o que nega. Chegar ao conoscenti pela dúvida cartesiana é recorrer ao ceticismo e
aceitar a lógica do pensamento moderno de subtrair inconsistências para se chegar a um
argumento válido, com o mínimo de contradições. A partir desta lógica, Mead, no seu artigo
para a The New Yorker, põe em dúvida o que é considerado moda. Elkins alerta para o risco
na “crítica filosófica”, de se apegar demais aos clichês da arte contemporânea, tal como
discutir o pressuposto minimalista da relação da obra com o suporte, ou partir do pressuposto
do “fim da arte”, como argumento válido que justifica dar as costas para a historicidade,
quando na realidade o fim é no sentido da linearidade histórica evolutiva, proposta pela esfera
da técnica e da ciência. (FABBRINI, 2017, informação verbal).
Apesar de apresentada na estação outono/inverno 2017/2018, Aeriform é uma coleção
atemporal, que não segue tendências, muito menos evolução de estilos. Arriscar uma
avaliação do tipo concreta no espaço e no tempo, a partir de elementos formais como cores,
texturas e volumes (FRAYZE-PEREIRA,1994) não faz sentido. Peças com volumes
disformes e caimentos assimétricos ganham corpo apenas quando penetradas assim como os
experimentos de Clark e Oiticica. No movimento da peça o corpo assume a efemeridade e
leveza de uma bolha de ar cheia de ambiguidade visível-invisível que só se fura com olhar
táctil, sensibilidade emocional e reflexão filosófica.
O gênero "crítica poética", inspirado no estilo francês das belles lettres consolidou-se
no início do século 20 e recebeu tal nomenclatura, segundo Elkins, porque os críticos deste
gênero costumavam a ser poetas ou escritores que se expressavam poeticamente. Nesta
7
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linhagem estão de Stéphane Mallarmé à Honoré de Balzac, de Oscar Wilde à Charles
Baudelaire, coincidentemente, escritores-estetas que perceberam o potencial do fenômeno
moda e escreveram sobre valores da indumentária. Porém Elkins observa que nem sempre um
artigo bem escrito e agradável de ler, corresponde irrefutavelmente à uma boa crítica. Quando
no ensaio "Sobre a modernidade", Baudelaire introduz a figura do flâneur, o poeta se refere ao
espectador contemplativo do final do século 19, que se deixa levar a deriva pela experiência
estética suscitada no contato com a obra de arte (ou com os fenômenos do mundo). Segundo
Baudelaire:
O observador é um príncipe que frui por toda parte do fato de estar incógnito. ...tal
como o amador de quadros vive numa sociedade encantada de sonhos pintados.
Assim o apaixonado pela vida universal entra na multidão como se isso lhe
aparecesse como reservatório de eletricidades (BAUDELAIRE, 1996, p.21).

O sugestivo flaneur, pode ser comparado ao cool hunter, que na moda não faz roupas
nem desenvolve coleções mas observa o mundo com uma sensibilidade apurada. Diferente do
historiador e do teórico não faz diagnósticos e sim prognósticos, seu olhar não está voltado
para a história e sim para o futuro.
Conclusão
A dúvida se a coleção Aeriform é moda levanta uma questão de ordem
epistemológica, pois não se costuma chamar uma coleção, um look, uma roupa ou uma pessoa
como, “sendo moda", e sim, como, "estando na moda". Se "estar na moda" depende de um
posicionamento espaço/temporal evolutivo além do compromisso com as últimas tendências,
a coleção

Aeriform ao abster-se da marcação das estações (tempo) e das tendências

(formas, cores,

silhuetas), refuta os pressupostos que validam a legitimação da moda, com

base no zeitgeist (espírito do tempo). Na contradição de ser/estar em qualquer lugar/tempo, a
coleção suspende o zeit, porém, persiste no geist, espírito vaporoso como o próprio nome da
coleção sugere, Aeriform: forma indefinida, etérea que ao expandir-se rompe com a estrutura
espaço-temporal que a contém (tradução nossa). "Somente os homens veem que estão nus", o
comentário de Merleau-Ponty (FRAYZE-PEREIRA, 1994, p.50) levanta a irrevogável
suposição de que se vestir é consequência do se perceber, tema abordado de forma lúdica na
narrativa do super-homem. Quando Clark Kent substitui o terno sisudo de editor de jornal
pela roupa de super-herói, de homem-massa adorniano, no piscar de olhos ele se transforma
em ubermacht

nietzschiano. A efemeridade da transformação não está apenas na troca de

roupa e sim na troca simbólica, afetiva, egocêntrica, emocional e sensorial que a roupa
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assume. Vestido só resta ao corpo renunciar sua condição subjetiva a favor da
intersubjetividade que a roupa propõe.
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Arte Global: rompendo fronteiras
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Resumo
O artigo explora três exposições de arte contemporânea: ‘Magiciens de la Terre’ (Paris), ‘The
Other Story’ (Londres) e ‘La Tercera Bienal de la Habana’ (Cuba), ocorridas no ano de 1989.
Encontros artísticos propiciados pela globalização atual. Refletimos sobre como as fronteiras
da arte que ainda estão em fluxo vão se rompendo.
Palavras-chave: Arte contemporânea; arte global; ‘Magiciens de la Terre’; ‘The Other
Story’; ‘Tercera Bienal de la Habana’.
Introdução
As práticas artísticas contemporâneas parecem tomar uma nova forma, impulsionadas
pela globalização atual a partir dos anos 1980 (SMITH, 2017). Pode-se dizer que “o ano de
1989 testemunhou uma reviravolta global, resultando em uma nova era para a arte”
(ALBERRO, 2008, p. 67). Uma arte global contemporânea de diversas origens já tomou seu
lugar (BELTING; BUDDENSIEG; WEIBEL, 2013) rompendo fronteiras na arte. “A
globalização superou o velho ‘internacional da arte’” e, consequentemente, ensejou a
possibilidade de muitos artistas de participarem do contexto da arte contemporânea pela
primeira vez” (BUDDENSIEG, s.d.). Esta transformação no contexto da história da arte
definida até então, pela hegemonia europeia e norte americana, rompe fronteiras e passa a
ocupar seu lugar no contexto da ‘arte global’ contemporânea, a qual delinearemos adiante.
Neste artigo, fazemos um recorte de três importantes exposições de arte
contemporânea, ocorridas no ano de 1989, as quais são objetos de estudo desta pesquisa:
‘Magiciens de la terre’ (‘Magos da Terra’) Paris; ‘The Other Story’ (‘A Outra Estória’)
Londres; e a ‘Tercera Bienal de la Habana’ (Terceira Bienal de Havana) em Havana. A
pesquisa é de natureza exploratória e a pesquisa bibliográfica realizada com dados
secundários. Analisamos as três exposições (descritas acima), a fim de compreender o porquê
estas podem ser consideradas emblemáticas no recorte da arte contemporânea global? Para
tanto, a seguir, apresentamos uma breve contextualização das três exposições e sobre ‘arte
global’ seguidas das considerações finais.
‘Magiciens de la Terre’
1
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A exposição ‘Magiciens de la terre’ (‘Magos da Terra’) ocorreu de 18 de maio a 14 de
agosto de 1989. Foi instalada: no Centre Georges Pompidou e na Grande Halle de la Villette
em Paris. Teve como curador Jean-Hubert Martin, historiador, conservador do patrimônio e
curador de arte (CENTRE GEORGES POMPIDOU, 1989). Segundo Rachel Weiss (2011, p.
14), ‘Magiciens de la Terre’ “reivindicou ser a primeira exposição mundial de arte
contemporânea”. Daí derivam discussões e críticas sobre a política de representação dos
‘outros’ (os não ocidentais) por instituições e curadores ocidentais (WEISS, 2011).
‘Magiciens de la Terre’ foi uma exposição internacional de arte contemporânea que
apresentou 100 (cem) artistas contemporâneos de 50 (cinquenta) países ocidentalizados e
outros 50 (cinquenta) países não ocidentalizados. “Todos os trabalhos foram selecionados nos
mesmos critérios, dependendo, entre outras coisas, da ancoragem no espaço e no tempo”
(CENTRE GEORGES POMPIDOU, 1989). Dentre os cem artistas que participaram da
exposição, “três eram brasileiros: Cildo Meireles, Deoscoredes Maximiliano dos Santos,
conhecido como Mestre Didi, e Ronaldo Rego” (CONDURO, 2013, p.227).
Podemos dizer que esta exposição se tornou um marco na história da ‘arte global’
porque anunciou uma nova abordagem para a história da arte. Mostrou aos países
ocidentalizados que a arte contemporânea existia(e) fora do Ocidente.
[...] o contexto da arte contemporânea [...] tem lidado com práticas culturais e
objetos associados que em princípio, não pertencem a eles – por causa de sua
geografia, mas mais importante, porque essas práticas e objetos ocupam uma
posição diferente e desempenham um papel diferente nos contextos culturais e
socioeconômicos nos quais se originam (LAFUENTE, 2013, p. 9).

Como “Benoît de L'Estoile (2007, p. 12-13) apontou, a história da museografia pode
ser lida como a história de dois modelos de museu: o museu do ‘eu’ e o museu do ‘outro’”
(LAFUENTE, 2013, p. 9). O primeiro responde (o museu do ‘eu’): "Quem somos nós?",
abordando a comunidade e o visitante de fora que representa; o segundo (o museu do ‘outro’),
remove a ‘origem’ dos representados, resultando numa perda na construção da sua identidade
cultural e política. Se pensarmos nessa estrutura, aplicada à história das exposições
contemporâneas, ela forneceria uma narrativa histórica em termos de luta das identidades
nacionais (LAFUENTE, 2013).
A narrativa desta história, poderia começar em meados do século XVI com os
"zoológicos humanos" [...] de povos africanos, sul-americanos ou asiáticos, e
continuar com as apresentações coloniais nas “Exposições Mundiais” nos séculos
XIX e XX, a criação do Musée de l'Homme em Paris em 1937 e os projetos
"etnográficos" do MoMA ao longo da primeira metade do século XX. Mas não foi
até meados da década de 1980 que a prática cultural que não se originou no Ocidente
foi abordada direta e explicitamente por várias iniciativas, gerando polêmicas e
mudanças nas práticas artísticas, curatoriais e colecionadoras, as quais,
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transformaram o contexto da produção de arte contemporânea (LAFUENTE, 2013,
p. 10).

"Primitivismo na Arte do Século XX: Afinidade entre o Tribal e o Moderno", MoMA
(1984-1985), reavivou a perspectiva da ‘descoberta’ da produção cultural não ocidental pela
arte ocidental, exibindo máscaras, totens e outros objetos culturais da África, América do Sul
ou Polinésia em justaposição com obras de arte ocidental moderna e contemporânea
(LAFUENTE, 2013). Pela da noção de afinidade, identificava a arte "primitiva" e a moderna,
propunha uma concepção ‘universalista’ da criação artística, a partir de uma perspectiva
moderna ocidental. Isso propiciou a discussão sobre questões de representação cultural e uma
crítica à atitude colonial eurocêntrica (LAFUENTE, 2013). Como resposta, a exposição
‘Magiciens de la Terre’ tentou apresentar arte ocidental e a não-ocidental a partir de um
legado em pé de ‘igualdade’.
Essa igualdade foi denunciada como fictícia, aberrante ao contexto sociocultural e
histórico em que emergem as diferentes práticas selecionadas e, portanto,
exotizadoras, e ‘Magiciens de la Terre’ tornou-se, especialmente no contexto anglosaxão, a corporificação de uma atitude neocolonisista que permitiu ao sistema da
arte contemporânea colonizar, comercial e intelectualmente, novas áreas antes fora
dos limites (LAFUENTE, 2013, p. 11).

Simultaneamente surgiram, no ocidente e no não-ocidente, uma contestação à história
ocidental da arte não somente pelos acontecimentos na arte contemporânea, mas provocados
também por aspectos econômicos, culturais e políticos daquele momento. “As exposições,
depois de 1989, começaram a ser organizadas não apenas pelo ocidente, mas por aqueles que
estavam fora dele, em um cenário além do seu território 'inédito'” (LAFUENTE, 2013, p. 12).
Devido às urgências políticas na motivação dessas exposições pelo discurso de
identidade, outro aspecto importante foi esquecido: a museografia. As relações entre objetos,
ideias e estruturas na forma ou estrutura da exibição. “A exposição, e os princípios que regem
a sua articulação, propõe um discurso que às vezes está em desacordo com a discussão que
rodeia a exposição” (LAFUENTE, 2013, p. 12). Pensando apenas na exibição e deixando para
segundo plano a identidade, a apresentação e o modo que a museografia desempenha o
movimento de inclusão e exclusão. Verificamos uma história ‘parcial’ pela luta de identidade
cultural e geográfica: “uma mudança histórica em direção à inclusão do artista ou produtor
cultural em vez de sua inclusão como um sujeito representado (o ‘indígena’ ou ‘primitivo’
criador), ou a inclusão dos objetos pelos quais ele ou ela é responsável (LAFUENTE, 2013,
p.13). O fato de a inclusão deste ou daquele artista não ser um ato de representação não
significa que não houve representação. Ela ocorreu, sob a alegação de ser a ‘primeira
exposição mundial’ e sua insistência em uma igualdade nos números (50 artistas ocidentais e
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50 artistas não-ocidentais). Mas, como uma representação geral e abstrata, que abandonava
nações e regiões, e as considerações políticas reais. Atribuía a cada artista uma localização
singular no mundo, um ponto em um mapa ilustrado (LAFUENTE, 2013).
A adoção de ‘magos’ em vez de ‘artistas’ propunha uma alternativa aos quadros
controversos de praticantes de fora. Estes tinham sido, seus ‘artistas’ trabalhando
com um cânon moderno colonial exportado, ou ‘artesãos’ trabalhando fora desse
cânone, frequentemente sujeitos sem nome ou rosto, dissolvidos na expressão
coletiva de uma tribo, uma região, um país ou um continente (LAFUENTE, 2013, p.
14).

“‘Magiciens de la Terre’ é também uma exposição de objetos silenciosos”
(LAFUENTE, 2013, p.17). Destacou artistas e os apresentou exclusivamente em relação a
outros artistas, sem, em princípio, nenhuma conexão. “‘Magiciens’, seguiu a noção
antropológica de ‘autenticidade’ pré-moderna cultural na qual o empréstimo estético
intercultural pelos não-europeus foi percebido como 'contaminação' ilegítima” (FISHER,
2009, p.1).
‘The Other Story’
A exposição ‘The Other Story’ (‘A Outra Estória’) aconteceu na Hayward Gallery de
Londres, de 29 de novembro de 1989 a 4 de fevereiro de 1990, sob a curadoria do artista
paquistanês Rasheed Araeen e foi a primeira exposição retrospectiva do modernismo
britânico, mesclando arte africana, caribenha e asiática. Ela foi recebida ao mesmo tempo com
escárnio e aclamação (FISHER, 2009). Na verdade, ‘The Other Story’ começa efetivamente a
partir das primeiras décadas do pós-guerra, com a geração de povos africanos, asiáticos e
caribenhos recrutados para ajudar na reconstrução da Grã-Bretanha (FISHER, 2009).
‘The Other Story’, com curadoria do artista Rasheed Araeen, procurou demonstrar
e legitimar a história suprimida de uma estética modernista entre os artistas
visuais britânicos de ascendência africana, caribenha e asiática. [...] o texto do
catálogo de Araeen não deixa dúvidas de que a ausência de artistas negros e
asiáticos da história do modernismo britânico e do patrimônio nacional só poderia
ser atribuída à discriminação racista (FISHER, 2009, p.1).

Jean Fisher, acredita que Araeen deveria ser creditado por chamar a atenção
persistentemente para a necessidade da pesquisa histórica britânica negra e asiática em uma
época em que os artistas estavam sendo categorizados por etnia ou por preocupações sócio
políticas e, o financiamento público para as chamadas ‘artes de minorias étnicas’ significavam
‘projetos folclóricos’ ou ‘artísticos comunitários’ (FISHER, 2009).
Dos vinte e quatro artistas escolhidos para esta exposição, apenas quatro eram
mulheres, uma das críticas em relação à exposição. Segundo Fisher (2009), os critérios de
Araeen para a seleção dos artistas eram: a relação deles com o modernismo nas artes visuais e,
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sua etnia, africana, caribenha e/ou asiática, e ainda, que fossem residentes no Reino Unido por
pelo menos dez anos. “Um argumento fundamental é de que os modernistas africanos,
asiáticos e caribenhos apresentaram um desafio insustentável ao sistema universalista
eurocêntrico de valores, ao qual, no entanto, apenas o artista branco (masculino) poderia
reivindicar uma genealogia legítima” (FISHER, 2009, p.2). Esse ‘universalismo’ foi definido
pelo excluído, segundo Fisher (2009). No início dos anos 1980, o modernismo ainda era
definido como uma inovação europeia. Eram reconhecidas apenas algumas ‘afinidades
estilísticas’ com outras culturas (FISHER, 2009, p. 2): “outras culturas ou povos [foram
removidos] da dinâmica da continuidade histórica”, e na sua subordinação e desvalorização da
diferença cultural aos seus próprios termos privilegiados de referência.
O dilema de Araeen era que a demanda por inclusão em qualquer habitus, segundo
Bourdieu (1993), era como uma faca de dois gumes. Derrida (2000) aponta que a inclusão
implicava em aceitar a autoridade do ‘anfitrião’ e a submissão aos termos em que o anfitrião
possibilitava a inclusão (FISHER, 2009).
Segundo Jean Fisher (2009), Araeen, no catálogo da exposição ‘The Other Story’,
assinala ocasiões em que, tanto críticos de arte anteriores, como posteriores, movidos por
pressupostos culturais estereotipados, contextualizaram o trabalho dos artistas pelas suas
etnias e não por critérios do modernismo (apesar de eurocêntrico).
Jean Fisher (2009) questiona ‘The Other Story’ e suas consequências, expondo a
‘diversidade cultural’ institucionalizada com respeito à circulação de artistas contemporâneos
negros e asiáticos. Mas será que o mesmo pode ser dito para as coleções nacionais e os níveis
mais altos de administração artística?
Em suma, ‘The Other Story’ foi uma exposição significativa que tentou envolver-se
com o passado colonial e pós-colonial da Grã-Bretanha no que diz respeito ao racismo,
desigualdade e ignorância de outras culturas (ARAEEN, 1989).
‘Tercera Bienal de La Habana’
A Bienal de La Habana fundada em 1984, foi um projeto de governo com a intenção
de garantir um novo significado geopolítico para Cuba na América Latina e para o ‘Bloco
Oriental’. Em consonância com esses objetivos, a Bienal de La Habana foi organizada
primeiramente, como um fórum de arte para artistas do “Terceiro Mundo” (BELTING;
BUDDENSIEG; WEIBEL, 2013).
Quando fundada, em 1984, a ‘Bienal de La Havana’ iniciou uma espécie de pesquisa
de arte da América Latina e do Caribe. Mas, em 1986 e novamente em 1989, sua missão foi
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progressivamente ampliada para incluir artistas de outros lugares, como África, Oriente
Médio e Ásia. Para Gerardo Mosquera, um dos líderes curadores desta Bienal, as reformas
criaram um intercâmbio artístico internacional entre culturas que não estavam alinhadas com
o “Primeiro ou o Segundo Mundo” (GARDNER; GREEN, 2016).
Na sua terceira edição de 1989, atingiu o seu auge e reconhecimento internacional,
mais tarde. A curadoria foi de Gerardo Mosquera, e a temática: “Tradición y
Contemporaneidad” (“Tradição e Contemporaneidade”). Esta edição (1989) é considerada a
mais importante por principalmente conta do período que aconteceu. A sua abertura ocorreu
apenas alguns meses após a exposição ‘Magiciens de la Terre’, a qual afirmava ser "a
primeira exposição mundial de arte contemporânea” e ainda, também coincidiu com a queda
do muro de Berlin (WEISS, 2011, p. 14).
Inaugurada em 1 de novembro de 1989, apresenta importantes inovações. Aderiu a
ideia de exibir por segmentação nacional, molde este, estabelecido pela Bienal de Veneza
(1895); trouxe uma abordagem temática ampla reafirmando a prática de atribuição de prêmios
para exibições individuais ou nacionais. Além disso, integrou uma grande conferência
internacional na estrutura da Bienal, passo decisivo na concepção de bienais como ambientes
discursivos. As obras de arte fazem parte de um projeto de pesquisa e produção de
conhecimento (WEISS, 2011).
A terceira Bienal de Havana, foi uma das primeiras exposições de arte
contemporânea a aspirar um alcance global, tanto em termos de conteúdo como de
impacto, e foi a primeira a fazê-lo de fora do sistema de arte europeu. “Era ampla,
heterodoxa e turbulenta, composta de shows, discussões, espaços sociais e encontros
planejados.” A sua grande exposição central contava com dezenas de monitores e
eventos menores, os quais os curadores chamavam de núcleos, organizados por
temáticas que abordam aspectos distintos da produção cultural contemporânea nas
regiões focais da Bienal na América Latina, África, Ásia e Oriente Médio (WEISS,
2011, p. 14).

A Bienal apresentava uma matriz variada. As obras foram produzidas não apenas por
artistas, mas também por criadores de bonecos, admiradores de Simón Bolívar, e crianças que
inventavam os seus próprios brinquedos. Houve também uma conferência organizada que
incluiu contribuições de teorias culturais e debate. Ao contrário de uma bienal mais
tradicional, o evento de Havana não foi posicionado como uma vitrine em torno da qual
giravam as outras atividades, mas consistia em atividades com estruturas discursivas e com
um alto grau de acesso e participação do público, aliás, essas foram as características mais
marcantes da Bienal de La Habana em 1989 (WEISS, 2011).
Portanto, apesar das Bienais de La Habana não terem sido as primeiras bienais a
promoverem inovações, segundo Gardner e Green (2016), conseguiram ao contrário da Bienal
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de Sidney e da Bienal de São Paulo, não aspirarem, representarem nem serem embaixadores
das vanguardas da Europa e da América do Norte.
Arte Global
Atualmente a arte seria uma mistura de diversos elementos. “Os valores da arte
moderna e os da arte que nós denominamos por contemporânea, inter-relacionam-se sem
estarem em conflito aberto, agora lado a lado, constituem dispositivos complexos, instáveis,
maleáveis, sempre em transformação (CAUQUELIN, 2005).
A chamada história da arte tem sido uma narrativa sobre a arte europeia, apesar das
reivindicações de identidade nacional de outras regiões do mundo. A hegemonia europeia até
pouco tempo permanecia incontestável. Porém, atualmente, esta imagem provoca
contradições por parte de todos aqueles que não se consideram mais representados pela arte
europeia. Esse protesto surgiu primeiramente em relação aos Estados Unidos. Há muito tempo
o Museu de Arte Moderna de New York dividiu suas salas de exposições igualmente entre a
arte europeia antes de 1945 e a arte americana do pós-guerra. Alfred H. Barr Jr. (1936)
representou a história da arte moderna de 1890 a 1935 de forma didática por meio de um
diagrama o qual representava a evolução da modernidade europeia, podendo ser usado tanto
para descrever a história da arte como um lugar de identidade, como para nos ajudar a
entender alguns dos problemas da atual ‘arte global’ (BELTING, 2003). A chamada ‘arte
global’ não se ajusta a esse quadro. A história da arte como discurso, foi criada originalmente,
para uma em cultura particular com uma história em comum. Em contraste, as minorias que
emergiram em determinadas sociedades sentem que não estão representadas nesse quadro por
não compartilharem a mesma narrativa na sua história (BELTING, 2003, 2006).
Segundo Belting (2003), desde então, a arte minoritária e especialmente a arte
feminina veio à frente com novas questões a serem tratadas e a parte ‘esquecida’ da história
culpa a historiografia oficial de ter sido ‘inventada’. Agora, reivindica uma ‘revisão’ dessa
história. “A disputa sobre a ‘verdadeira’ história da arte se desenrola em exposições onde os
visitantes esperam ‘descobrir’ coisas que não podem encontrar na história escrita”
(BELTING, 2003, p. 64). A história da arte desenvolvida pelo modelo europeu não é uma
narrativa neutra e generalizada que poderia facilmente ser aplicada a outras culturas. Belting
(2003, p. 64) afirma que: “a história da arte, como um discurso dado, precisa de mudanças
estruturais quando estendido a outras culturas e não pode simplesmente ser exportada como é
para outras partes do mundo”.
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A modernização global é vista como um processo linear e rígido, enquanto que a
chamada ‘arte universal’ oferece uma compensação folclórica, que não se espera que concorra
seriamente com o modelo ocidental e apresentando a cultura do ‘terceiro mundo’ apenas
como uma ‘reserva’ exótica (BELTING, 2003, p. 65). Erro agravado pela mídia ocidental, a
qual não só informa sobre o mundo ocidental, mas produz uma miragem de proximidade e de
acessibilidade do ocidente, incluindo sua cultura. Trata-se de um novo colonialismo
(BELTING, 2003, 2006). Portanto, “A cultura global é um fantasma da mídia, que promete a
mesma cultura a todos, independentemente da origem e do status social” (BELTING, 2003, p.
66).
A ‘arte global’ pertence a todos e a ninguém. Ela não cria identidades dentro de uma
cultura com tradições comuns, é ou foi confundida com ‘arte exótica’ ou ‘primitiva’.
Os chamados ‘primitivos’, no início do modernismo, eram bem requisitados, pois as
pessoas estavam cansadas de suas próprias culturas e a sua própria história da arte
parecia estar esgotada (BELTING, 2003, p. 66).

A história não vive unicamente pelos padrões de uma história linear; ela se manifesta
no uso de modelos sociais e nas tradições culturais. Assim, a exposição, ‘Magiciens de la
Terre’, revelou o esforço de Jean-Hubert Martin para reabrir o fenômeno contemporâneo da
arte mundial ou local. Segundo Belting (2003, 2006), não era a intenção nesta exposição,
desacreditar a nova convivência entre artistas ocidentais e não-ocidentais os quais não
compartilhavam de um conceito comum sobre arte.
No entanto, os críticos fizeram uma pergunta desconfortável sobre o quê o trabalho do
minimalista Richard Long, com o título ‘Red Earth Circle’ (‘Círculo da Terra Vermelha’),
tinha em comum com um item ritualista do Yuendumu, um grupo de aborígenes australianos,
que era seu vizinho na exposição. Contradição ainda mais obscurecida pela prática da
rotulagem de todas as exposições com o nome do artista e com a data do trabalho, como se
esses dados, normais e necessários na cena artística ocidental fossem relevantes para muitos
dos trabalhos da arte não-ocidental (BELTING, 2003, 2006).
Belting no livro, ‘O fim da história da arte’, com primeira edição publicada em 1987,
aponta limitações da história da arte como ferramenta para avaliar uma obra de arte
contemporânea. Sua discussão aborda, a problemática da oposição entre Oriente e Ocidente,
tema decisivo para a atual situação da arte. A arte contemporânea não foi mais definida,
exibida, interpretada e adquirida, de acordo com o modelo elaborado em Nova Iorque,
Londres, Paris ou Berlim. ‘O mundo da arte’ se distribuiu ‘nos mundos da arte’. Com o
surgimento de novas cenas de arte na Ásia e no Oriente Médio e a explosão de bienais, as
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artes visuais se tornaram tão globalizadas quanto à economia mundial (BELTING;
BUDDENSIEG; WEIBEL, 2013, contracapa).
Conclusão
Concluindo, por que ‘Magiciens de la Terre’, ‘The Other Story’ e a ‘Tercera Bienal de
la Habana’ podem ser consideradas emblemáticas no recorte da arte contemporânea global?
Considera-se que os eventos artísticos aqui analisados apresentaram uma visão
‘internacionalista’ da arte, e os termos foram moldados e compreendidos localmente. A
mostra francesa recordava aspirações universalistas da Revolução de 1789; a exposição
britânica buscava incluir as narrativas artísticas nacionais como consequências da migração
pós-imperial; e o projeto cubano visava mobilizar comunidades de arte marginalizadas de
dentro e de fora dos Estados Unidos. As três exposições foram impulsionadas por uma
narrativa histórica relacionadas aos seus contextos nacionais. Assim, elas abordaram ‘o novo’
e ao mesmo tempo abriram um território que desde então tem sido ocupado por muitos novos
encontros artísticos internacionais (WEISS, 2011). Essas exposições podem ser consideradas
emblemáticas por terem impulsionado um debate acirrado sobre fronteiras da arte até então
guiadas por um viés hegemônico europeu e norte americano.
Novos encontros artísticos foram e são propiciados pela globalização atual criando
uma nova cartografia do mundo da arte contemporânea, onde as fronteiras que ainda estão em
fluxo vão se rompendo (BELTING; BUDDENSIEG; WEIBEL, 2013). Falar de ‘centro’ e
‘periferia’ tornou-se redundante, pois “regiões que até então não estavam no ‘centro’ agora
disputam novas atribuições” na arte, na sociedade, na ciência e na natureza (BUDDENSIEG,
s.d.).
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Narrativas latino-americanas:
Memória, identidade, gênero e resistência
Alecsandra Matias de Oliveira 1
Resumo
O presente artigo discute produções de latino-americanas contemporâneas, abordando
especialmente questões que envolvem aspectos relacionados à memória, à identidade e ao
gênero. As obras foram selecionadas a partir de uma série de exposições que ocorreram no
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo entre 2008 e 2010.
Palavras-chaves: arte contemporânea; arte latino-americana, memória; identidade, gênero.

Sob o foco dos países que pertencem ao bloco latino-americano as questões “de onde
viemos?”, “quem somos?” e “para onde vamos?” refletem diretamente nos aspectos artísticos
e culturais. Para os artistas contemporâneos e, particularmente, os que vivem as contradições
e as peculiaridades da América Latina, o senso específico de lugar, de casa, de lar, assim
como sua ideia de tempo, inclui as tradições e narrativas que unem o passado e o presente
desses povos unidos pela diversidade. Essas tradições conectam o indivíduo à sua história
contemporânea, moderna e colonial.
Na contemporaneidade, a promessa de uma globalização econômica e social apresenta
suas limitações, porque permite a uma minoria os confortos desta condição e impõe a maioria
à exclusão. Para a minoria beneficiada, os possíveis “agora” se desdobram em infinitas
realidades dispersas. Para os excluídos, a sobrevivência muitas vezes está vinculada aos
movimentos de migração e imigração. Para ambos os grupos, o desejo pode estar em todos os
lugares e em todos os tempos. Em grandes cidades latino-americanas essa situação desenraiza
o indivíduo, tornando-o “homeless” – um “sem casa”, destituído do sentimento de “em casa”;
uma ausência de familiaridade com o mundo; certos modos de ser; sentidos compartilhados,
crenças: a globalização impele o indivíduo à diáspora (à procura por uma identidade ou ainda
à busca por memórias partilhadas) (VILAÇA, 1999, p. 32).
A identidade latino-americana é discutida com vigor desde a modernidade, porém,
hoje, já não se absolutiza questões referentes aos agrupamentos, tais como: gênero, classe
social, etnia, nacionalidade ou sistema social. A própria noção unificada e estável de
subjetividade passa por profundas alterações. O sujeito apresenta maior mobilidade. A noção
de indivíduo, assim como a de memória, influencia-se e dirige-se de acordo com as interações
1
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deste com outros indivíduos e instituições. Assim, o sujeito não é apenas um, mas possui
diversas gradações que se modificam de acordo com o tipo de relação que estabelece com seu
entorno – suas memórias também terão a mesma mobilidade (POLLAK, 1992, p. 203).
É justamente o entorno habitado pelo sujeito que se altera a partir da
contemporaneidade – a cidade atual torna-se fraturada e transitiva. O problema acirra-se nas
cidades latino-americanas, uma vez que essas convivem com o arcaico, o moderno e o
contemporâneo simultaneamente em seu cotidiano (CANCLINI, 1998). Por consequência, o
sujeito, antes duvidoso de sua unidade, está se tornando cada vez mais fragmentado e
temporário, já que as bases sobre as quais ele constrói sua identidade não são mais previsíveis,
mas, ao contrário, variáveis.
Na edificação do lugar contemporâneo, há uma estreita relação entre a memória e o
sentimento de identidade. 2 Nessa construção da identidade, há a unidade física, ou seja, o
sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, ou fronteiras de
pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no
sentido físico da palavra, mas também no sentido ético e psicológico. Desse modo, a memória
é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na
medida em que também é fator relevante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (HALL, 2000, p. 41).
“O estabelecimento da identidade é um processo cultural e simbólico realizado a
partir de diversos enraizamentos” (WEIL, 2001, p. 32). Esses enraizamentos se estabelecem a
partir do contexto de tempo e de espaço, nos quais o indivíduo procura os elementos
constituintes de sua identidade mutável. Os membros de um grupo particular como aqueles
ligados por gênero, faixa etária, estrato social, etnias, religião, possuem uma extensa rede de
articulações tanto na linguagem como nas crenças partilhadas de uma localidade. Dentro das
linguagens possíveis, as artes visuais apresentam-se como campo aberto para o surgimento de
diversos discursos, porque são capazes de espelhar as diferenças ocultas sob muitas outras –
até mesmo em indivíduos com ancestralidade e história em comum. Com essas
condicionantes, os indivíduos deslocam-se tão aceleradamente por espaços reais e virtuais que
parecem estar sempre no mesmo lugar, sentindo o vazio de não chegar a lugar algum.
Afinal, na contemporaneidade, o indivíduo está em algum lugar ou em lugar nenhum?
A arte pode resgatar a sensação de lugar perdido (o sentimento de “em casa”)? Pode construir
um lugar passível de relações identitárias e históricas? Existe nas artes visuais a criação de
2
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espaços plásticos e afetivos que contam e compartilham as memórias especificamente latinoamericanas ou são memórias híbridas que vivem a mundialização em debate com o local?
Para o artista contemporâneo, o cultivo da memória é, acima de tudo, uma busca de
reafirmação do que o passado significa. Para os latino-americanos, esse passado é marcado
pelas diferentes formas de colonização e de direção pós-independência. Mesmo a memória
coletiva que geralmente serve a propósitos políticos ou de orientação de conduta, sendo
imposta ao grupo por uma determinada instância superior (um governo, uma religião ou numa
instituição), sofrendo uma série de intervenções e revisões ao logo do tempo, manipulada para
servir a determinados propósitos, na produção artística tem sua afirmação ou negação. Para os
artistas a memória pode servir como um propósito cognitivo, um esforço de apreensão de um
fato ou momento que remete ao coletivo (artista e público) uma reflexão sobre o que foi ou o
que poderia ter sido – a suspensão de um momento muitas vezes eternizado no espaço
expositivo ou na percepção do objeto estético, em uma narrativa fragmentada, indireta e que
não permite possibilidade de leitura única e linear.
Na contemporaneidade, a sensação de descontinuidade, desencaixe e fragmentação
geram um sentimento de pouca “intimidade” com a realidade, o que pode justificar o
crescente desejo de expressão e busca de sentido pessoal que permeia a produção artística,
especialmente, a latino-americana de meados dos anos de 2000. Os trabalhos apresentam-se,
cada vez mais, narrativos, autobiográficos e autorreferenciais. A memória, o corpo e, em
alguns casos, a história e a localidade são impressos nos objetos estéticos como forma de
especificidade.
As buscas destinam-se ao relato de histórias individuais, às particularidades das
origens dos artistas, à genuinidade de lugares, ao entendimento do cotidiano urbano e do seu
papel na sociedade. Contudo, todos procuram, através do trabalho artístico, dar sentido à
existência, seja a sua própria ou a da coletividade. No mundo atual, pressionado por uma
força de “pasteurização” de valores, surgem propostas de reafirmação da individualidade e da
localidade, utilizando a memória como arma de “resistência”. Bruna Truffa, por exemplo,
revela o cotidiano de mulheres revestidas por sua condição subalterna, durante os dias do
calendário e o suceder dos dias da semana condicionam sua vida à existência doméstica. A
instalação é composta por pequenas telas; em cada uma delas, ao fundo, uma paisagem latinoamericana, contribuindo com as ideias de “lugar” e de “pertencimento” ou ainda com as
imagens geográficas que temos resguardas pela memória (Figura 1).
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Figura 1. Bruna Truffa (Arica, Chile, 1963), Território Doméstico (detalhes), óleo sobre tela, 2008.
Exposição Mulheres Artistas. Relatos Culturais, 2009, curadoria Lisbeth Rebollo Gonçalves e Claudia Fazzolari.

Já na instalação Idêntica Identidade (Figura 2), Bernadita Vattier nos oferece
diferentes máscaras que incitam o visitante a vesti-las e refletir-se nos inúmeros espelhos do
trabalho. Como um jogo instável, as trocas de identidade revelam aparências efêmeras e
mostram indivíduos com mil rostos e, ao mesmo tempo, ocultos. A alternância do visível em
invisível, ou seja, do rosto em máscara e, dessas em faces, novamente, acabam por criar uma
multiplicidade de aparências, às vezes, estranha ao próprio visitante da obra.
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a Lisbeth Rebollo Gonçalves.
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O fascínio dos artistas por histórias relaciona-se à atração pela convenção (na
permanência ou na ruptura dela), pela nostalgia e pela memória das narrativas já conhecidas.
Esse fascínio transforma a produção dos artistas contemporâneos em obras/textos, cobertas de
“narrativas enviesadas” (CANTON, 2008) ou abertas para si mesmas:
A arte torna-se comentário sobre o tempo e a vida, que toma o corpo de uma
escritura, tão subjetiva como o próprio alfabeto. É conhecimento flexível mais
imprescindível – um conhecimento que se abre ao observador como um estranho
livro, que a narrativa contida se assume de acordo com seu próprio olhar
(CANTON, 2008).

A arte como comentário abre espaço para diferentes linguagens e, mais do que isso,
para figuras de linguagens, ou, ainda, metáforas (do grego, metaphora = transporte, junção)
diversas que narram os acontecimentos e sentimentos envoltos na contemporaneidade.
Através da metáfora, a arte expressa formas de conhecimentos possíveis e atuais. Essas
metáforas são cada vez mais complexas. Podem estar encravadas nas poéticas visuais ou
representar uma circunstância específica vivenciada pelo o artista e seu público. Podem estar
presentes em elementos compositivos na obra ou até mesmo surgirem pela ausência destes.
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Nesse contexto, emerge a discussão referente à seriação, repetição, acumulação e
citação – elementos compositivos transmissores de metáforas. 3 Esses elementos têm
reminiscências na arte moderna, porém na contemporaneidade assumem linhas radicais. Os
artistas contemporâneos através da seriação, repetição, acumulação e citação de elementos na
produção estética misturam mitologias públicas e privadas. Jogam, metaforicamente, com as
memórias pessoais e coletivas. Através desses elementos, a obra de arte não está isolada na
sua forma objetual, mas abrange diferentes variantes: poética do artista, vida, técnica,
elementos compositivos, entre outros fatores.
Em seu trabalho, Sergio Meirana faz uso da tradição do entalhe para comentar
questões contemporâneas. A pequena figura portando uma valise que se multiplica por suas
criações assume a forma de um ícone do homem de hoje, movendo-se incessantemente entre
os diversos papéis que exerce em seu dia-a-dia como trabalhador, cidadão, sonhador ou
sofredor (Figura 3).

Figura 3. Sérgio Meirana (Montevidéu, Uruguai, 1952), Instalación, sin titulo, 2008. Técnica mista,
entalhe em madeira, combinação de diferentes materiais. Exposição Superfícies da Memória, 2008, curadoria
Sylvia Werneck.

A repetição de elementos compositivos apresenta-se como a confirmação do presente
que não envelhece que se condiciona em transe celebrativo. O mesmo elemento se repete

3

Com exceção da citação, os outros elementos foram amplamente discutidos por Sonia Salzstein, durante as
aulas da Disciplina de Pós-Graduação Arte Brasileira dos Anos 80 à Atualidade: Perspectivas da Crítica de
Arte, no primeiro semestre de 2007.
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obsessivamente durante a trajetória do artista, como por exemplo, as bandeirinhas de Alfredo
Volpi. Já a seriação pode ser repetição (e vice-versa). Porém, se configura como seriação que
assume uma forma sistêmica, articulada pela experiência artística e que desnaturaliza o
sistema clássico de representação. Na seriação o elemento se transfigura como se ocorresse
uma “nova variação sobre o mesmo tema”. A acumulação, na modernidade e
contemporaneidade, é liberada pela permissividade e pelo desperdício da indústria e da
tecnologia, gerado pelo fenômeno de fetichização e patronização da cultura – este
procedimento sobrepõe repetição e seriação. A citação advém da necessidade dos artistas em
usar arquétipos universais e inevitáveis. Estes seriam utilizados de modo articulado e
transformados em arte representacional, ou ainda, serem suprimidos, com o risco de
simplesmente dar uma nova roupagem às alegorias tradicionais (JENCKS, 1987, p. 32),
conferindo-lhes certo “ar contemporâneo” e falso, ao invés de propor novas investigações
sobre os temas do passado.
Muitas vezes, na arte contemporânea – em particular a produzida por artistas latinoamericanos – as narrativas não se prestam à exaltação de eventos e tão pouco à grandiosidade
de um homem envolvido em ações nobres. Inexiste uma moral implícita, as alegorias, nem
sempre identificáveis, tangenciam histórias difusas, possibilitando um labirinto de
especulações, muitas vezes utilizadas sob o pretexto de “retorno à pintura” e ao “exercício do
retrato de uma visão particular”. A hierarquia clássica e o lugar dos acontecimentos
desaparecem e são substituídos pela associação enigmática e democrática com ares antigos.
Há uma “presença da ausência”, um “sentimento de que a cultura há muito se foi e de que a
festa está em outro lugar” (JENCKS, 1987, p. 46).
A figura humana retorna ao cenário artístico, porém, apresenta um desequilíbrio
perturbador, um aspecto de fragilidade e cansaço. Na representação contemporânea, em
algumas poéticas, a figura humana está recortada e fora do centro da composição. O homem
deixa de ser o centro e a medida de todas as coisas, resta-lhe somente observar atônito o
cotidiano para dar o seu próximo e indeciso passo carregado de obscuridade e melancolia,
mas, paradoxalmente, com certa dose de ironia (JENCKS, 1987).
A dúvida e o ceticismo pairam sobre qualquer tentativa de imposição de “grandes
verdades”, resta à autoconsciência perceber que a inocência se perde e que será necessário “ir
além”, não se prendendo às teorias e às descobertas científicas. É necessária uma aceitação,
sem restrições, às manifestações culturais de outros setores da sociedade (JENCKS, 1987).
Essa atitude torna-se contrária ao modernismo que propõe uma elite “avant gard”
versus uma cultura de massa, sem possibilidades de pontos de contato. Os procedimentos de
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repetição, seriação, citação e acumulação mimetizam e criticam a racionalidade técnica,
utilizando principalmente a memória do artista que se refere às metáforas envoltas nos
procedimentos, mas também a do espectador, responsável por decodificar as memórias
guardadas.
Desse modo, a estreita ligação entre arte e memória decorre de suas implicações
narrativas, cognitivas e emotivas. Sob essa perspectiva, retoma-se a ideia de cidade (coloquese, nesse contexto, também as concepções de nação e comunidade – o lar, a casa) não é tão
somente uma identidade política ou social, mas um sistema simbólico de produção de
sentidos, de representação cultural e de discurso. As cidades latino-americanas, assim como a
produção de seus artistas, surgem, então, como produto da sobreposição de épocas, dos
extratos temporais da memória (Figura 4).

Figura 4. Tomás Rivas (Santiago, Chile, 1975). Anatomía de una ciudad obtusa, 2010. Exposicão
Contaminaciones Urbanas, 2010, curadoria Paul Birke.

Em síntese, a arte contemporânea produzida por artistas latino-americanos não é de
manifestação imediata à lógica histórica e ao controle de memória que se refletem na
realidade urbana – o mais evidente é a desordem dos eventos herdados. Poéticas visuais
evocam sentimentos de identificação e reconhecimento. O fazer artístico contemporâneo
presente na América Latina reafirma: a desconcertante profusão de “estilos”, formas, práticas
e programas; a “incerteza” do que afinal permitiria que a algo seja classificado como “arte”
(pelo menos do ponto de vista tradicional) e, a diversidade de materiais (ou suportes ou não-
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suportes utilizados: tinta, metal, ar, luz, som, palavras, pessoas, animais, comida...). Difícil é a
missão de recolher todos esses extratos e criar condições para a compreensão desta arte
contemporânea latino-americana.
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Ampliando territórios na arte: ensaios críticos de Marta Traba e Aracy
Amaral sobre arte e cultura da América Latina (1970s) 1
Eustáquio Ornelas Cota Jr. 2
Resumo
Este trabalho tem como objetivo central apresentar brevemente as trajetórias e discutir as
perspectivas de Marta Traba e Aracy Amaral sobre o tema da arte e cultura da América
Latina, a partir de ensaios escritos pelas intelectuais na década de 1970. O artigo atua na
interconexão entre história, arte e sociedade e pretende abordar questões importantes
presentes nos ensaios, como a valorização identitária da América Latina no plano artísticocultural do globo, os problemas e agentes que marcaram o debate sobre o tema no período.
Palavras-chave: Arte da América Latina; Aracy Amaral; Marta Traba.
A década de 70 do século XX foi marcada por regimes autoritários, pela Guerra Fria e
pela difusão da cultura norte-americana na América Latina. No âmbito da cultura, isso gerou
uma série de reações por parte de artistas, críticos e historiadores que produziram obras, livros
e eventos que discutiam a possibilidade de aproximação entre os países latino-americanos,
ampliando, com isso, perspectivas e territórios de análise.
Nesse período, intelectuais de diferentes partes do mundo refletiram sobre o tema da
arte e cultura da América Latina. Essa discussão não ficou restrita aos países europeus e aos
Estados Unidos. A América do Sul também produziu os seus intelectuais, dentre eles, duas
importantes historiadoras, pesquisadoras e críticas de arte que se debruçaram sobre o tema.
Trata-se de Marta Traba e Aracy Amaral, que por meio de suas produções contribuíram
significantemente para os estudos sobre arte latino-americana, tornando-se duas grandes
referências para o campo. Além disso, ambas atuaram em importantes instituições artísticas e
universitárias na Colômbia e no Brasil, promovendo diálogos transnacionais na arte.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo central apresentar brevemente as
trajetórias e discutir as perspectivas de Marta Traba e Aracy Amaral sobre o tema da arte e
cultura da América Latina, a partir de ensaios escritos na década de 70 do século XX, tais
como: “Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970” (1973) e
“Somos latino-americanos” (1975), escritos por Marta Traba; “Política Cultural: por que os
Estados Unidos se interessariam pela arte latino-americana?” (1978) e “O regional e o
universal na arte: por que o temor pelo latino-americanismo?” (1978), escritos por Aracy
1

Este trabalho faz parte da tese intitulada “A arte vista a partir do Sul: produção intelectual de Marta Traba e
Aracy Amaral sobre arte e cultura na América Latina”, sob a orientação da Profa. Dra. Stella Maris Scatena
Franco e conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES)
2
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).
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Amaral e presentes na obra intitulada Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer
(1961-1981), publicada em 1983. Sem esgotar a análise destas produções, pretende-se aqui
abordar questões importantes nelas contidas, como a valorização identitária da América
Latina no plano artístico-cultural do globo, os problemas e agentes que marcaram o debate
sobre o tema no período.
O ensaio foi um tipo de produção foi muito utilizada por Marta Traba e Aracy Amaral
ao longo de suas carreiras, objetivando analisar suas pesquisas, expressar suas críticas, fazer
apontamentos em relação ao campo e registrar os acontecimentos nos momentos históricos
em que se inserem. Cabe lembrar que Theodor Adorno avaliou o ensaio como uma forma
crítica do conhecimento, com acentuado teor reflexivo, caracterizado pela fragmentação,
diferenciando-se de produções científicas regulares e totalizantes. Dessa maneira, Adorno
valorizou o potencial do ensaio na construção do pensamento e reflexão crítica da sociedade
(ADORNO, 2003).
Marta Traba Taín, na Argentina, estudou Filosofia e Letras na Universidade Nacional
de Buenos Aires e trabalhou posteriormente na revista Ver y Estimar, dirigida pelo crítico de
arte Jorge Romero Brest. No final da década de 1940, embarcou para a França, onde cursou
História da Arte na Sorbonne, em Paris, sendo aluna de Pierre Francastel, com quem estudou
a relação entre arte e sociedade. Em Roma, na Itália, foi aluna de Giulio Carlo Argan. Em
1954, Marta Traba chegou à Colômbia, de onde vai sair apenas em 1969, por causa de suas
posições políticas contrárias ao governo da época, passando a residir em várias cidades, como
Montevidéu, Caracas, San Juan de Puerto Rico, Washington, Princeton, Barcelona e Paris. Ela
se casou com o escritor e crítico uruguaio Ángel Rama. Nesse período, escreveu vários artigos
em periódicos locais, alguns deles sobre arte colombiana e latino-americana.
Marta Traba criticava os ambientes tradicionais de arte e propunha a construção de
espaços modernos e livres dos parâmetros tradicionais europeus. Em 1962, ajudou a fundar o
Museo de Arte Moderno de Bogotá, instituição que dirigiu até por volta de 1967, também
trabalhou na Universidad Nacional de Colombia.
No Brasil, outra grande intelectual dedicou-se ao tema da arte e cultura na América
Latina. Aracy Abreu de Amaral nascida no mesmo ano que Traba (1930), graduou-se em
jornalismo na PUC-SP (1959), mestrado em Filosofia na FFLCH-USP (1969), doutorado em
Artes na ECA-USP (1975) e Livre-Docência na FAU-USP (1983). É professora titular da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 3

3
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As informações constam no próprio currículo Lattes da intelectual.

A professora estabeleceu uma carreira acadêmica sólida, com uma extensa produção,
foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, entre 1975-1979, e do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), entre 1982-1986. Além disso, foi
uma das pioneiras no país a discutir a relação entre Brasil e América Latina no campo
artístico-cultural.
Como se sabe, o contato de Aracy Amaral com o tema da arte na América Latina teve
uma aproximação frutífera a partir de 1975, quando participou de um simpósio sobre arte e
literatura latino-americana, na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Aracy Amaral
indicou que duas obras publicadas antes do Simpósio foram fundamentais para a realização do
evento. Dentre elas, o livro Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas,
1950/1970 (1973), de Marta Traba. 4
O “Simpósio de Austin”, como ficou mais conhecido, foi organizado pelo historiador e
crítico de arte argentino Damián Bayón e reuniu importantes historiadores, críticos, artistas e
intelectuais, dentre eles: Juan Acha (Peru), Rita Eder (México), Rufino Tamayo (México),
Donald Goodall (EUA), Octavio Paz (México), Marta Traba (Argentina/Colômbia) e Aracy
Amaral (Brasil). Tal evento teve uma enorme importância na época, pois além de reunir
grandes estudiosos do assunto, dos mais variados países do continente, possibilitou o debate
sobre as principais questões acerca da arte latino-americana, tais como a própria existência e
relevância deste campo. 5 Além disso, nota-se que essa experiência impactou na produção de
alguns intelectuais, como a própria Aracy Amaral, que a partir do evento de 1975, passou a
trabalhar, de fato, com o tema da arte latino-americana. Em 1976, por exemplo, ministrou
uma disciplina na Faculdade de Arquitetura e Urbanismos da USP, intitulada "Introdução à
Arte na América Latina". 6
Em 1983, Aracy Amaral publicou o livro Arte e meio artístico (1961-1981): entre a
feijoada e o x-burguer, que reúne cerca de 60 textos produzidos entre 1961 e 1981. Muitos
deles tratam diretamente sobre o tema a ser estudado, outros tocam transversalmente no
assunto. Em 2013 a obra foi reimpressa.
De maneira geral, dois problemas foram bastante discutidos nos ensaios escritos por
Marta Traba e Aracy Amaral no período, e, portanto, tornam-se centrais em nossa proposta de
4

A outra obra foi o livro organizado por Damián Bayón, intitulado America Latina en sus artes (1974).
As discussões ocorridas no evento estão contidas em um livro publicado, intitulado El artista latinoamericano
y su identidad, organizado por Damián Bayón, mesmo organizador do Simpósio de Austin. Na obra estão
contidas as atas das exposições dos participantes, revelando um debate riquíssimo travado por intelectuais e
artistas acerca do tema.
6
Em 1980, Aracy Amaral tornou a ministrar outra disciplina desse tipo, na mesma universidade. Além disso, ela
escreveu uma série de artigos, concedeu entrevistas em jornais e participou de vários eventos, sempre tecendo
reflexões sobre o tema.
5
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análise. O primeiro refere-se à relação entre a América Latina e o meio externo,
especialmente EUA-Europa, na arte e na cultura, e o segundo, o problema da “existência” da
arte latino-americana e sua construção. Estes problemas também foram debatidos por outros
intelectuais latino-americanos da época, com os quais elas estabeleceram diálogos, tais como
Damián Bayón, Juan Acha e Frederico Morais.
No ensaio Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas,
1950/1970 (1973), por exemplo, Marta Traba procurou analisar o panorama artístico da
América Latina, incluindo países como México, Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguai,
Equador, Porto Rico, Guatemala, Cuba, entre outros. Além disso, buscou identificar as
chamadas “áreas fechadas” e “áreas abertas” do continente, percebendo as zonas culturais
com maior e menor permeabilidade aos elementos culturais externos 7 (Estados Unidos e
Europa). Nota-se que já no sumário da publicação de 1973, a autora tratou de questões
polêmicas, como “Estados Unidos versus Latinoamérica” e “Latinoamérica versus Estados
Unidos” 8, problematizando a relação entre as duas regiões e suas produções artísticas
contemporâneas.
Apesar de admitir diferenças entre áreas culturais na América Latina com maior e
menor abertura aos padrões estrangeiros, o pesquisador brasileiro Frederico Morais advertiu
que isso não significava o prestígio de uma área em comparação a outra. Além disso, o autor
indicou que a resistência a tais elementos externos não devia ser algo forçoso ou imposto ao
modo de criação artística; afinal, o artista latino-americano poderia processar o que vem de
fora, da maneira como lhe convinha (MORAIS, 1979).
Para Marta Traba era preciso assumir claramente uma postura crítica, e em muitos
casos, “resistente”, às perspectivas provindas dos chamados “centros”, percebendo os seus
impactos na arte latino-americana. Ela inicia o seu texto afirmando:
A arte latino-americana não conseguiu ainda ignorar, nem mesmo desvincular-se, no
que diz respeito à lição que lhe vem de fora. Quatro séculos de dominações culturais
sucessivas explicam, embora não justifiquem a passividade com que, no começo do
século XX, esta arte copia largamente os modelos que a Europa fornece e, ao
definir-se a supremacia de Nova Iorque na estética atual, abre caminho à estética da
destruição sem apresentar resistência (TRABA, 1977, p.10).

O trecho deixa explícito que a autora identificou a arte produzida na América Latina
como algo fortemente ligado à “dominação cultural” europeia no passado e, em momentos

7

A ideia entendida aqui refere-se ao conjunto de linguagens, correntes e padrões estéticos desenvolvidos no eixo
EUA-Europa.
8
A intelectual utiliza estas expressões para intitular dois tópicos de seu ensaio. Ver: TRABA, Marta. Dos
décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas (1950-1970). Siglo Veintiuno Editores S/A., 1973.

294

contemporâneos, suscetível à supremacia cultural norte-americana. Além disso, indicou um
cenário cultural regional ainda pouco autônomo.
Na década de 1970, por exemplo, Marta Traba ressaltou o crescimento da chamada
pop art, happenings e a arte tecnológica/industrial ligada a uma sociedade de consumo. Para
ela, mesmo entre artistas latino-americanos crescia o interesse pelo “show” fruto da “ditadura
tecnológica” e pelo consumismo fortemente presente na cultura estadunidense da época, o que
no seu entendimento configurava uma “estética da destruição”. No seu texto, Traba indicou
como exemplo o caso do artista porto-riquenho Rafael Ferrer que, segundo ela, não tinha
outra intenção senão oferecer um “esporádico e melancólico show, ao subir e descer de um
tamborete”. Também advertiu críticos, artistas, historiadores e a todos os envolvidos, sobre a
necessidade de atuações imaginativas, críticas e não submissas, considerando o que seria uma
oferta externa valiosa ou prejudicial para a arte latino-americana. Assim, Marta Traba indicou
que:
Sem a possibilidade de permanecer, sem perseguir uma estrutura de permanência, a
arte se autocondena ao mesmo destino dos demais produtos da sociedade de
consumo: apenas se consome, atende a uma expectativa e satisfaz episodicamente
seu cliente, desaparece. (TRABA, 1977, p. 13).

Em 1978, Aracy Amaral refletiu sobre a relação entre Estados Unidos e América
Latina na cultura através do ensaio intitulado Política Cultural: por que os Estados Unidos se
interessariam pela arte latino-americana? Para a intelectual brasileira, ao “examinarmos os
fatos contemporâneos no terreno cultural, percebemos que a preocupação [dos EUA] com a
arte alienígena – e no caso nos interessa abordar a latino-americana - sempre representou um
gesto político, feito no momento oportuno” (AMARAL, 1983, p.268). A pesquisadora
reforçou as exposições do MoMA como exemplo disso.
Como vimos no trecho, para Aracy Amaral o interesse dos EUA nas artes plásticas da
América Latina localizou-se em contextos políticos específicos. De fato, essa constatação
também pode ser notada num estudo desenvolvido recentemente sobre a formação da primeira
coleção de arte latino-americana do MoMA 9. Nota-se que ações efetivas foram tomadas ainda
na primeira metade do século XX com a chamada Política de Boa Vizinhança, no sentido de
transformar os EUA em um novo centro cultural, cuja capital seria Nova York, direcionando
assim, tendências e maneiras de ver a arte no mundo contemporâneo. Longe de ser uma
relação de mão única, a trama envolve atores e apoiadores norte-americanos e latino9

O assunto foi desenvolvido no trabalho: COTA Jr., Eustáquio Ornelas. A formação da coleção latinoamericana do Museu de Arte Moderna de Nova York: arte, cultura e política (1931-1943), em processo de
publicação.
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americanos, tais como artistas, críticos, diretores, museólogos, e membros de governos
responsáveis por políticas externas.
Aracy Amaral também advertiu que seria um erro esperar pelo interesse constante dos
norte-americanos pela arte produzida na América Latina; afinal, quem devia fazer isso eram
os próprios latino-americanos. Além disso, a intelectual alertou para a abordagem
“globalizante” e “indiferenciada” que eles costumam dar ao fenômeno latino-americano, algo
que na sua visão, “nos cai muito mal”, resvalando muitas vezes no exotismo (AMARAL,
1983, p. 270).
Nesse sentido, a alteridade, se mostra um conceito também fundamental para pensar a
questão. De acordo Stella Maris S. Franco e Amilcar Torrão Filho, a alteridade é um processo
que pressupõe a construção de imagens e “está numa zona de fronteira móvel e incerta; ela se
institui em geral pela comparação, enquanto processo de definição do Outro, mas também do
próprio Eu, ainda que pelo simplificador recurso da inversão. Está presente nos embates, nas
experiências, nas representações” (FRANCO; TORRÃO FILHO, 2016).
Essa abordagem indiferenciada, exótica e globalizante que Aracy Amaral ressaltou,
indica tanto a dificuldade de compreensão da diversidade da produção artística latinoamericana, com as suas semelhanças e diferenças, mas, também, o problema de “adequação”
aos modelos universais estabelecidos pelos circuitos centrais da arte, estabelecidos no eixo
Europa-EUA.
É possível afirmar que Marta Traba e Aracy Amaral, por meio de seus ensaios,
buscaram questionar a “dependência” cultural, a falta de autonomia e aproximação entre os
próprios latino-americanos no que se refere à produção crítica sobre a arte da região. Outro
aspecto importante é a desvalorização das ideias provindas do mundo fora do eixo EUAEuropa, algo muito combatido pelas intelectuais mencionadas. Nesse sentido, um autor
relevante é Edward Said, que teorizou sobre o chamado “colonialismo”. Ele afirmou que:
Os discursos universalizantes da Europa e Estados Unidos modernos, sem nenhuma
exceção significativa, pressupõem o silêncio, voluntário ou não, do mundo não
europeu. Há incorporação; há inclusão; há domínio direto; há coerção. Mas muito
raramente admite-se que o povo colonizado deve ser ouvido e suas ideias
conhecidas. Pode-se dizer que a produção e interpretação contínua da própria cultura
ocidental manteve exatamente o mesmo pressuposto em anos muito entrados do
século XX, mesmo quando aumentou a resistência política ao poderio ocidental no
mundo ‘periférico’. (SAID, 1995, p. 86)

Mais recentemente, outra corrente de pensamento identificada como o giro
decolonial, tem irrigado o debate sobre o assunto. Um dos autores expoentes dessa nova
corrente é o sociólogo peruano Anibal Quijano que aludiu à imagem projetada da América
Latina em um espelho, para explicar as distorções geradas pela visão eurocêntrica. Apesar de
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tratar apenas do eurocentrismo, a sua observação também serve para refletir sobre
espelhamento cultural com os EUA. Ele afirmou:
Aplicada de maneira específica à experiência histórica latino-americana, a
perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho que distorce o
que reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse espelho não é de todo
quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes traços históricos europeus em
tantos aspectos, materiais e intersubjetivos. Mas, ao mesmo tempo, somos tão
profundamente distintos. Daí que quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a
imagem que vemos seja necessariamente parcial e distorcida. Aqui a tragédia é que
todos fomos conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela
imagem como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira seguimos
sendo o que não somos. E como resultado não podemos nunca identificar nossos
verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma maneira parcial e
distorcida. (QUIJANO, 2005, p. 118)

A questão da identidade na arte da América Latina é outro ponto muito presente nos
textos analisados. No texto intitulado “Somos latino-americanos”, criado em 1975, para a sua
apresentação no Simpósio de Austin, Marta Traba discutiu o problema da “existência” da arte
latino-americana. Para ela, “la existencia del arte latinoamericano está ligada a nuestra
capacidad para sostener nuestros puntos de vista, a la agilización de nuestros argumentos, a la
modernización de la vía crítica, y a que estemos conscientes que la salvación de los
marginales está en acentuar su marginalidad y dotarla de sentido” (TRABA, 1977, p. 42).
No comentário nota-se que a noção de “existência” da arte latino-americana para
Marta Traba estava ligada à importância de uma visão crítica, moderna e marginal diante do
campo da arte ocidental. Também, sua intenção não residia na construção de um meio
fechado e nacionalista, mas no incentivo à emergência de ações e ideias autônomas.
Em confluência com essa visão, Aracy Amaral indicou em seu ensaio “Política
Cultural: por que os Estados Unidos se interessariam pela arte latino-americana?” que “a
autoafirmação partindo dos próprios latino-americanos expressaria muito mais uma
conscientização de seus próprios valores e não o acolhimento deles mediante a ‘consagração
da metrópole’, conjuntura vivida desde o academicismo do século XIX” (AMARAL, 1983, p.
268).
Na visão do crítico de arte peruano Juan Acha era preciso ir além de resistência ou
autoafirmação, pois o problema da arte latino-americana também residia na falta de “modelos
conceptuales que compreendam y nos hagan compreender lo que somos y a la vez el hecho de
que queremos ser otros. Todo esto dentro de nuestra pluralidad cultural, artística, humana y
social” 10 (ACHA, 1977, p. 27-30). Assim, para ele, a crítica e teoria da arte ainda não tinham

10

O historiador e crítico argentino Damián Bayón concordou com a visão de Juan Acha enfatizando a
importância do papel ativo do crítico de arte na prospecção de modelos conceituais ou ideias capazes de
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formulado as bases para esses modelos conceituais capazes de explicar a arte da América
Latina.
Já Damián Bayón ressaltou a importância da relação entre a história e a arte na
construção da identidade latino-americana. Para ele, ao trabalhar as nossas “raízes” e laços,
era importante pontuar as nossas diferenças e peculiaridades enquanto latino-americanos. No
Simpósio de Austin, o autor comentou: “Nosotros somos ‘mestizos culturales’ y eso no tiene
remedio, y yo estoy muy contento de que lo seamos... e o que nosotros parecemos ya en una
vía de auto-afirmación.” (BAYÓN, 1977, p. 48-49).
Na mesma discussão, Marta Traba concordou que ser “mestiços culturais”, sem
dúvida, era um traço de nossa identidade, mas, em sua opinião, o maior problema estava na
questão da “dependência cultural”. Ela afirmou:
Reconocer que tenemos una serie de peculiaridades, de modos, de comportamientos
y de tradiciones culturales distintas parece ya lo obvio, yo creo que sobre eso no
debemos insistir, porque sería un poco ridículo y neurótico, pero no es nada ridículo
y neurótico hablar de la dependencia, porque seguimos dentro de la
dependencia…no me refiero solamente a sistemas políticos y económicos, me
refiero a dependencias culturales 11. (TRABA, 1977, p. 48-49)

Em alguns ensaios Aracy Amaral também discutiu o problema e considerou
importante trabalhar a questão da identidade na arte latino-americana, porém não como bloco
único. Ela indicou:
O conhecimento de suas realidades artísticas desmanchou para mim por completo a
ideia preconcebida de uma “arte latino-americana” e me levou a perceber o meio
artístico do continente americano não como um bloco único, mas como uma
formação bastante peculiar de países ou regiões. Isso, porém, não apaga o fato de
que – em contraste com culturas econômicas e politicamente hegemônicas permanecem visíveis nossas singularidades e afinidades, as quais devemos preservar
em nome de problemas comuns, de uma história similar e de um destino ainda
indefinido do ponto de vista de sua afirmação global. (AMARAL, 2006, p. 12)

Para Aracy, essa arte regional existe em contraste com outras regiões, como a
estadunidense e a europeia; fora disso, ressaltam-se as particularidades da arte produzida em
cada país latino-americano. Contudo, admite as afinidades entre os países, calcadas em
experiências históricas similares, e valoriza a afirmação cultural da região.
No ensaio intitulado O regional e o universal na arte: por que o temor do pelo latinoamericanismo? (1978), Aracy Amaral alertou que realizar ações completamente autônomas
refletir sobre a arte latino-americana. Ver ACHA, Juan. Primera Sesión de 27 de octubre de 1975. In:

BAYÓN, 1977, p. 27-30.
11
Ao longo do desenvolvimento da tese é preciso conferir se o termo “dependência cultural” aparece em outros
ensaios da autora, ou se a ideia persiste. Assim, poderá se pensar em uma possível circulação de ideias sobre a
relação entre cultura, dependência e subdesenvolvimento na América Latina, desenvolvidas por alguns teóricos
latino-americanos do período, como por exemplo, Celso Furtado. À priori, identifica-se no pensamento de Marta
Traba uma profunda crítica à pouca autonomia dos profissionais da arte e da cultura na região, assim como foi
indicado anteriormente no ensaio de 1973.
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do ponto de vista artístico e cultural seria algo “quase utópico”. Afinal, a América Latina
esteve sob “domínio cultural europeu e dos imperialismos econômicos”, inclusive nos tempos
contemporâneos. Assim, ela indicou que a América Latina não estava livre das tendências,
modelos sociais, políticos e econômicos impostos pelos “centros”. Mas, de todo modo, era
válida a busca pelo regional antes de se querer chegar ao global. E constatou:
Até os dias presentes, a América Latina, por toda a sua dependência histórica tem
aspirado (digo, as classes dominantes) a uma identificação com a Europa e Estados
Unidos, e não se tem visto ou não tem desejado ver-se a si... Para mim, o interesse
latino-americano por seu próprio continente ajudará a desfazer essa distorção, sem
falsas idealizações. Um caminho que pode ter seus perigos, mas é crucial na
afirmação de nossa condição terceiro-mundista em desenvolvimento, de uma cultura
em plena gestação. (AMARAL, 1983, p. 295)

Para a autora, também são errôneas as identidades fechadas que diluem as
especificidades. Mas, na sua visão, a diversidade latino-americana, com as suas incoerências,
a presença maciça de expressão popular, a mistura de povos e culturas, e mesmo o erudito dos
grandes centros, formava o caldeirão em que estávamos imersos, e que, certamente,
reverberava no “fazer artístico” regional. Este cenário era algo muito diferente da Europa,
dividida entre o “erudito” e o “pseudo-erudito”, ou da sociedade de consumo e pragmática dos
EUA na época (AMARAL, 1983, p. 294-295).
Cabe lembrar que em 1978, mesmo ano em que Aracy Amaral escreveu os dois
ensaios indicados, ocorreu a primeira e única Bienal de Arte Latino-Americana do Brasil, na
cidade de São Paulo, evento para o qual a historiadora apoiou substancialmente. Essa
iniciativa propunha uma nova articulação em termos de bienais, enfatizando um eixo latinoamericano para as artes, mas tal tentativa acabou em certa medida frustrada, já que o projeto
não foi adiante, pois muitos críticos latino-americanos presentes retiraram o apoio à ideia. O
problema aparece em outros ensaios.
Sendo assim, é relevante ressaltar que o debate sobre a questão da identidade
também envolvia opiniões e perspectivas diferenciadas, que muitas vezes indicavam maior
resistência ou abertura ao diálogo com as perspectivas estrangeiras, e que também havia
concordâncias e discordâncias entre os próprios intelectuais envolvidos com o tema, partindo
de seus respectivos pontos de vista. De acordo a historiadora Maria Ligia Coelho Prado, “a
análise das identidades supõe acompanhar o intrincado e contraditório movimento de inclusão
e exclusão, de lembrança e esquecimento, de semelhança e diferença, de harmonia e tensão,
atravessado por relações de poder” (PRADO, 2009, p. 68).
Como já é possível notar, a arte latino-americana parece uma noção imprecisa por si
só, assim como a noção de arte brasileira; no entanto, essas ideias demarcam espaços de
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existência e podem significar afirmações culturais. Pelas posições das intelectuais apontadas,
nota-se que não havia a intenção de ressaltar uma identidade única ou fechada para a
produção artística da América Latina, mas enfatizar a necessidade de romper com a
“dependência cultural” e fortalecer a aproximação entre os países da região, combatendo a
maneira “colonial” de se enxergar essa produção local.
Sobre o problema do colonialidade, mesmo em tempos atuais, é notada a sua
existência e persistência nos espaços de produção de conhecimento e informação sobre arte e
cultura, como alerta Cristina Freire. A professora e curadora do MAC-USP indica que apesar
de vivermos num momento de forte conexão digital, sabemos mais informações do que se
passa em Berlim, Londres ou Nova York, do que em Bogotá, Lima ou Buenos Aires. E
constata que “a discrepância na distribuição e dispersão na informação artística, apesar dos
circuitos integrados da globalização, remete a uma matriz colonial de valores e
representações. Essa colonização do pensamento aparece ainda ativa na academia e na crítica
de arte” (FREIRE, 2015, p.19).
Por fim, nota-se que Marta Traba e Aracy Amaral são autoras que, na América do
Sul representam a produção sobre arte e cultura na América Latina, buscando atribuir sentidos
e perspectivas latino-americanas que se colocam como alternativas ou até mesmo se opõem às
visões do Norte sobre o tema. Nesse sentido, as duas historiadoras da arte, desde a década de
70, refletiram sobre questões importantes como a da identidade e sua afirmação cultural. Isso
inclui o debate das relações entre o nacional, o regional (latino-americano) e o internacional,
importante até os dias atuais. Sendo assim, Marta Traba e Aracy Amaral foram intelectuais
sul-americanas que acreditavam que por meio de identidades culturais fortalecidas os latinoamericanos poderiam se enxergar, já que seus olhos estavam fixos no Norte até então.
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Os valores da obra de arte no contexto do mercado de arte global e
doméstico
Cássia Pérez da Silva 1
Jane Aparecida Marques 2
Resumo
Partimos do mercado de arte para analisarmos as estratégias criadoras dos valores presentes
na produção do artista Dalton Paula. Levantamos a hipótese de que o mercado primário é o
agente principal na variação dos componentes, tornando-se responsável pela presença de
obras do artista em coleções de grande porte e também do crescimento valores em suas obras.
Analisamos primeiramente as estratégias adotadas pelos agentes do mercado primário para o
cumprimento dos componentes e, em seguida, a presença da Galeria Sé (São Paulo) na
carreira do artista que atende às três categorias de valor definidas por Findlay (2012).
Palavras-chave: mercado de arte, Dalton Paula, valor da obra de arte, mercado de arte global,
mercado de arte doméstico.

Introdução
O teórico Michael Findlay (2012) faz uma analogia sobre o valor da obra de arte a
partir das Karitas, as três filhas do deus grego Zeus: Thalia, Euphrosyne e Aglaea (GRIMAL,
1996). Juntas, elas representam o charme, a beleza, a natureza, a criatividade humana e a
fertilidade; e sua função era a de entreter os deuses e seus convidados com suas qualidades.
Trazidas para o contexto do mercado de arte, elas representam três componentes do valor da
arte: o valor comercial, social e o essencial (FINDLAY, 2012, p. 13). O autor afirma que
todas as obras de arte possuem potencial para abranger esses três componentes, apesar da
instabilidade que o gosto da cultura e o período em questão podem acarretar.
Findlay (2012) entende o valor comercial da obra como baseado na “intenção
coletiva”, uma vez que não está diretamente ligado ao tamanho ou função sendo assim
fundado em acordos estabelecidos a partir da lógica de mercado do momento em que se
encontra e da cotação monetária, podendo variar junto ao próprio mercado, o que pode fazer
esses valores aumentarem ou diminuírem. Já o valor social é associado à difusão da obra pela
história da arte, pela crítica e pela mídia. Quanto mais difundida é a obra nesses meios, maior
seu valor social, podendo ocorrer casos específicos que divergem desse padrão. Por fim, o
valor essencial se encontra no simbolismo carregado pela obra, nos possíveis significados e
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interpretações que englobam o ramo da estética, semiótica e também os sentimentos
despertados naquele que interage junto a ela.
Seguindo na analogia das deusas gregas, é possível observar que, nesse caso, a figura
de Zeus representa o mercado de arte, que dá vida às Karitas. O mercado de arte abrange,
portanto, todos os componentes de valor de obras de arte, tornando-se o agente mediador na
definição desses valores: cada um se liga, primeiramente, ao artista produtor da obra, para
seguir com sua relação no circuito e, finalmente, com o seu público consumidor. O mercado
de arte, então, abarca desde o estágio inicial de produção da obra, a circulação desta por
exposições e difusões midiática e acadêmica, o momento da primeira compra, até as
constantes revendas em leilões.
Partimos do mercado de arte para podermos analisar as estratégias criadoras dos
valores presentes na produção de um artista. No que se refere ao mercado, entendemos como
agentes primários as galerias que representam artistas e realizam as primeiras vendas de suas
obras e também a promoção do artista para colocá-lo nos parâmetros dos valores comerciais,
sociais e essenciais iniciais; como secundário temos galerias de revenda de obras, leilões,
coleções e colecionadores que realizam a revenda de obras a partir de preceitos definidos
pelos tipos de valores que se somam no decorrer da trajetória do artista e da obra.
Levantamos a hipótese que o mercado primário é o agente principal na variação dos
componentes, tornando-se responsável pela presença de obras do artista em coleções de
grande porte e também do crescimento dos componentes em suas obras. Analisamos neste
artigo primeiramente as estratégias adotadas pelos agentes do mercado primário para o
cumprimento dos componentes e, em seguida, a presença da Galeria Sé (São Paulo) na
carreira de jovens artistas, como é o caso do goiano Dalton Paula. Paula pode ser considerado
como artista brasileiro em ascensão no âmbito nacional e internacional e, também, um artista
que atende às três categorias de valor definidas por Findlay (2012).
1.

Zeus, o mercado de arte
Para que seja possível a existência das Karitas, ou os valores da arte, faz-se necessária

a mediação do mercado de arte entre o artista, os agentes difusores de suas obras (galerias,
museus, exposições, entre outros) e o público consumidor. Esse processo de mediação é um
dos fatores chave para que os valores sejam estabelecidos, uma vez que abrange desde a etapa
de produção de obra até as revendas no mercado secundário.
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Durante o seminário Talking Galleries de 2015, ocorrido em Barcelona, Marek
Claassen apresentou um esquema de introdução do artista no mercado de arte separando as
etapas do mercado primário e do secundário, sendo ele
Figura 1 – Introdução do Artista no Mercado de Arte

Fonte: Talking Galleries: Barcelona Symposium 2015, Screen Projects: Barcelona, 2016.

Na sua fala, Claassen (2016) enfatiza a participação da galeria como agente principal
no papel de mediação realizado pelo mercado primário, tornando-se o veículo de difusão da
produção do artista para que museus, colecionadores, pesquisadores e curadores possam ter o
primeiro contato com as obras do artista dentro de um contexto institucional. Uma vez
introduzidos, também é função da galeria a sedimentação de um discurso que possibilite a
permanência do artista no mercado primário, até mesmo o agente responsável pela
internacionalização das obras do artista. No esquema apresentado (figura 1), percebe-se que o
mercado primário faz a preparação de todos os valores para serem englobados pelo mercado
secundário; ao adicionar a ideia proposta por Findlay (2012) dos valores da obra de arte junto
a esse esquema evidencia-se que a produção de discurso é o fator que abrange tanto os valores
sociais quanto essenciais, considerando que são estes a ponte para o mercado secundário.
Para que a obra do artista possua os três tipos de valores já definidos (comercial, social
e essencial), o mercado primário entra em cena utilizando estratégias que vão desde a
programação da galeria até o acompanhamento crítico da obra do artista. No que se refere à
programação da galeria entendemos aqui como as exposições realizadas nas sedes, eventos
ligados às exposições e aos artistas, feiras que frequentam e a participação em conselhos
ligados a museus e outras galerias. A programação é a coluna dorsal do funcionamento das
galerias do mercado primário, uma vez que define as visões, gostos e pretensões que a galeria
tem para com os artistas, colecionadores mais assíduos, mercados nacional e internacional.
Essa programação, então, quando colocada em prática, liga-se de maneira direta à criação dos
valores nas obras dos artistas ali apresentados, uma vez que os apresenta aos potenciais
consumidores e/ou compradores, capazes de criar um discurso de difusão dessa produção, seja
através de textos acadêmicos, curatoriais, de doações às instituições e também de difusão
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digital das obras e da trajetória do artista. Os valores apresentados pela galeria ao consumidor
não ocorrem em uma ordem específica: cada galeria propõe uma estratégia em sua
programação que facilite o acesso às obras disponíveis para comercialização, podendo
mostrar primeiro o valor essencial ao público para só depois apresentar o valor comercial ou o
contrário.
Segundo dados do Art Market Report, realizado pela TEFAF – The European Fine Art
Fair (2017), vemos um aumento significativo das vendas realizadas no mercado primário
quando inseridas no mercado de arte global, enquanto que o mercado secundário teve uma
baixa entre 2015 e 2016:
Figura 2 – Vendas do Mercado de Arte Global

Fonte: POWNALL, Art Market Report, 2017, TEFAF, p. 7.

Notamos que os programas de internacionalização das galerias contribuem para a
elevação dos valores das obras ali comercializadas e também da rede de difusores, uma vez
que abrange um público que não se limita aos frequentadores do local de origem da galeria.
Essa internacionalização ocorre das mais diversas maneiras, podendo ser por meio de
representações de artistas de locais geograficamente e culturalmente distantes do de origem da
galeria, ou seja, de outra região ou até de um país diferente, ou por meio de parcerias e
intercâmbios com galerias estrangeiras. A internacionalização atua como uma estratégia para
acessar diferentes mercados, tendo em vista que existem variedades de segmentos para todo
tipo de produção, tanto por meio de feiras como de exposições com temáticas específicas.
2.

O mercado de arte brasileiro
No que se refere ao mercado de arte brasileiro, existe uma concentração no eixo Rio

de Janeiro – São Paulo, onde grande parte das galerias comerciais estão localizadas
(pertencentes ao mercado primário e secundário). Segundo o Sector Study Report realizado
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pela plataforma Latitude no ano de 2016, apenas 16% das galerias participantes possuíam
sede em outro estado brasileiro fora desse eixo, sendo a maioria localizadas em Curitiba
(Paraná). Considerando a extensão geográfica do país, esse eixo abarca apenas uma pequena
parcela de toda a produção artística brasileira. O mercado de arte brasileiro, portanto,
concentra-se principalmente nas regiões sudeste e sul, tornando-o restrito em outras regiões.
A maior dificuldade para uma galeria de arte do mercado primário se estabelecer no
Brasil é a contínua instabilidade financeira do país 3, fato que obriga muitas das galerias a
diminuir o

número de funcionários

constantemente e também

a minimizar a

internacionalização de sua programação devido aos altos custos. No que se refere à
representação de artistas pelas galerias, constatamos que em sua maioria são brasileiros e
moradores do eixo Rio de Janeiro – São Paulo. Isso ocorre principalmente devido à
instabilidade financeira, tendo em vista que essas localizações tornam o transporte e contato
com a obra menos oneroso do que se localizado em outros municípios.
Uma das estratégias de diminuição de custos e de melhorias de condição de trabalho
para as galerias é o estabelecimento de parcerias com outras galerias (dos mercados primário
e secundário) e instituições, permitindo assim que os consumidores possam ter um maior
acesso às obras e, a longo prazo, uma participação mais ativa no mercado secundário. Tal
como no contexto global, o mercado primário brasileiro teve um crescimento significativo nos
últimos anos, apesar da instabilidade econômica e das dificuldades de se estabelecer no país.
Fator contribuinte para isso são as feiras de arte, tendo as cifras de vendas cada ano mais
elevadas 4.
A formação das Karitas (valores) no mercado da arte brasileiro ocorre de maneira
distinta ao global uma vez que as dinâmicas aqui realizadas se adaptam à economia local e
também ao consumo local. Em sua maioria, as obras são vendidas no âmbito nacional, o
mercado doméstico, no qual quase a totalidade destina-se para colecionadores privados. A
relação das galerias com as coleções privadas é um dos fatores de destaque na formação de
valor das obras, uma vez que essas parcerias são os primeiros investidores da produção de um
artista iniciante, investindo não somente na compra das obras, mas também na difusão da
mesma. Essa relação forma os valores comerciais e sociais da obra dos artistas brasileiros,
podendo acarretar em um crescimento significativo dessa produção.
3

Para mais informações sobre as dificuldades de estabelecimento de uma galeria, observar o gráfico “Main
obstacles
to
business
development”.
Disponível
em
<http://media.latitudebrasil.org/uploads/arquivos/arquivo/relatorio_por-1.pdf>.
4
No ano de 2018 houve um aumento de 24% das vendas realizadas na Feira SP-Arte, somando R$117 milhões
comercializados durante o período da feira (MENON, 2018).
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Como se trata de um mercado jovem em relação ao mercado global, o suporte das
obras comercializadas pelo mercado primário é na maioria o mais tradicional, tais como
pintura e escultura; deixando vídeos e instalações como os menos comercializados. Das 4.324
obras de arte vendidas no ano de 2015 no Brasil, apenas 1% é relativo à venda de vídeos,
enquanto que pinturas somam 27%, como se pode ver na figura abaixo:
Figura 3 – Tipos de obras vendidas em relação ao total de obras vendidas no Brasil

Fonte: JORDÃO, The contemporary Art Market in Brazil – Latitude Sectorial Study 2016, 2016, p. 14.

Esses suportes são reflexos do público consumidor, que mantém coleções privadas em
sua maioria, demonstrando o avanço gradual no consumo de suportes contemporâneos. A
escolha dos suportes também se reflete na criação dos valores das obras, em virtude da
circulação destas, que é realizada pelos agentes participantes do circuito da arte. Retomando à
dificuldade financeira é possível concluir que os gastos com a produção e exibição de vídeos e
instalações são elevados em comparação às pinturas e esculturas, portanto ficam em segundo
plano no contexto do mercado doméstico brasileiro.
4.

Dalton Paula, artista em ascensão
Para analisar a criação dos três tipos de valores da obra de arte executados na prática,

examinamos a produção e circulação da obra do artista Dalton Paula. Nascido e residente em
Goiânia (GO), na região Centro-Oeste do Brasil e aproximadamente a 1.300km de distância
do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, Paula concentra a sua produção partindo da ideia do
corpo individual para entender e atingir o coletivo.
Representado pela Sé Galeria (São Paulo), a mostra individual de Paula foi a
exposição que inaugurou a galeria em abril de 2014. Intitulada “E um terremoto sereno e
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imperceptível arrasou a cidade…”, a exposição contava com a curadoria do professor e
psicanalista Márcio Pizarro Noronha. Com essa mostra a galeria inicia sua programação com
a curadora e artista Maria Montero como diretora fundadora. Nesse momento, a obra do
artista ainda estava construindo os valores, portanto, fora da área de conhecimento dos
colecionadores privados e de instituições de grande porte, o artista possuía alguns eventuais
compradores, comercializando primeiramente as fotoperformances e vídeos. Até então, a
difusão de suas obras era realizada por meio de exposições e salões, em sua maioria
vinculados a editais públicos.
Em sua primeira exposição individual na Sé Galeria em 2014, Paula exibiu um
compilado de vídeos, fotoperformances e uma pintura. Foi um começo de construção do valor
social de sua obra que, futuramente, seria explorado principalmente por meio de pinturas.
Quando questionado sobre quais foram os momentos decisivos na sua trajetória para a criação
do valor social (e, consequentemente, do comercial). O artista aponta a exposição Histórias
Mestiças, realizada no Instituto Tomie Ohtake em 2014 com curadoria de Adriano Pedrosa e
Lilia Moritz Schwarcz. Até esse momento, o artista não havia exposto em uma instituição de
grande porte e tampouco havia participado de uma pesquisa e curadoria de agentes influentes
como Pedrosa e Schwarcz, tornando essa exposição um marco para o início de valoração
social da obra de Paula. Nessa exposição foram apresentadas uma série de pinturas realizadas
em capas de livros, uma poética que levaria o artista a ganhar posteriormente o prêmio na Illy
Sustain Art na SP Arte/2016 e a ser escalado para a 32. Bienal de Arte de São Paulo.
Quando considerado o valor essencial de sua obra, ou seja, os simbolismos embutidos,
notamos que suas obras expostas com maior frequência são as carregadas por simbologias.
Uma pesquisa concisa parte do eu individual para o pensamento coletivo, principalmente
abarcando questões, como raça e suas peculiaridades. Com base nos temas abordados, quando
questionado, Paula revela que curadores, colecionadores e outros agentes se interessam por
esse tipo de tema na sua produção:
Acredito que existem questões urgentes nesse cenário da arte contemporânea
atualmente e eu tenho abordado a questão racial. Mas se a gente for pensar a
quantidade de artistas negros que também vem fazendo isso ainda se trata de um
grupo pequeno. Ressalto o lugar onde proponho essa discussão, o Estado de Goiás,
que está no centro do Brasil, fora do tradicional eixo das Artes. Nesse sentido, a
pesquisa caminha em direção, por exemplo, das estratégias utilizadas pelos terreiros
(lugar sagrado, lugar de culto das religiões de matriz africana), que se mantém até
hoje, mesmo diante das diversas formas de opressão. Assim, trabalho em minhas
obras, a negociação, uma espécie de jogo, no qual mostro alguns aspectos e deixo
outros no âmbito do segredo.
Esses simbolismos que você aponta são resultado de uma imersão nas culturas
populares, nos saberes de mestres e sacerdotes que frequentemente não são
reconhecidos, legitimados. A partir dessas vivências, vou alinhavando o trabalho e
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talvez seja isso que tem chamado a atenção de curadores, diretores de museus e
pesquisadores (PAULA, 2018) 5.

Percebemos como o artista entende o valor social ligado ao valor essencial, um sendo
consequência do outro. Durante a entrevista o artista aponta, também, a importância de sua
relação com a Sé Galeria para sua produção artística, destacando a galeria como investidora a
longo prazo na sua carreira, seja custeando viagens ou até mesmo fazendo acompanhamento
crítico de suas obras. Segundo o artista
(...) a representação da Sé foi fundamental nesse sentido. Pensando na galeria como
essa instituição que investe no trabalho, planejando a longo prazo a atuação nesse
espaço, no qual se conectam curadores, críticos, público, colecionadores,
pesquisadores e a imprensa. Logo, considerando que São Paulo tem um grande peso,
pois é onde estão a maioria dos agentes do sistema das artes, isso fez com que o
alcance do trabalho crescesse exponencialmente. Cuidar da produção artística me
exige muito e certamente eu não conseguiria desempenhar esse papel que a galeria
exerce (PAULA, 2018). 6

No que se refere ao contexto nacional doméstico, é possível identificarmos que a
galeria está em ascensão, ampliando a cada ano sua internacionalização e rede de parceiros.
Apesar de possuir uma produção com os mais diversos suportes, o artista declara que suas
vendas são principalmente de pintura, seguindo o padrão nacional observado na figura 3; seus
vídeos e fotoperformances são vendidos em menor quantidade quando comparados às
pinturas, e são adquiridos por coleções particulares em sua maioria, fato que destaca os
interesses das instituições públicas e privadas brasileiras aos suportes tradicionais.
Também diretamente ligado ao valor social e essencial de sua produção está o valor
comercial. Para que este valor aumente, justifica-se a partir de sua participação mais ativa no
mercado de arte doméstico e global, além de sua participação em exposições de grande porte,
presença em coleções importantes e, também, os simbolismos carregados pela obra. Juntando
todos esses fatores, percebemos que, para que ocorra o aumento de todos esses valores nas
obras de Paula, todos os valores necessitam ser elevados em sincronia.
Tal como previsto por Findlay (2012), obras de arte possuem a capacidade de englobar
as três Karitas, e isso se confirma nas obras do goiano Dalton Paula. Apesar das dificuldades
financeiras que se conectam à sua localização, a produção de Paula em menos de meia década
garante, em parceria com a Sé Galeria, uma ascendência que desafia estratégias préestabelecidas do mercado. Por participar do mercado de arte afastado do eixo Rio de Janeiro –
São Paulo, o artista ganha atenção dos criadores de valor social para a produção artística no
5
6

Trecho retirado em entrevista realizada pela autora com o artista Dalton Paula em maio de 2018.
Idem.
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Centro-Oeste do Brasil, uma estratégia de nacionalização da arte brasileira. Embora a
internacionalização seja uma ferramenta eficaz e poderosa para as galerias de arte e seus
artistas, Dalton Paula vai além ao trazer o foco para a produção nacional fora do eixo
tradicional da arte, um evento que aqui denominamos de nacionalização.
Conclusão
Ao analisar as estratégias utilizadas para a criação dos três tipos de valores propostos
por Findlay (2012), fica evidente que a presença do mercado de arte é imprescindível para
essa criação, inclusive para que ocorra permanência, aumento e declínio dos valores. A
comparação do mercado de arte a Zeus, o pai dos deuses, neste caso é o pai de todos os
valores e de todos os agentes responsáveis por eles. Quando o mercado é dividido em
primário e secundário é possível observar com mais detalhes as dinâmicas próprias de cada
um.
Este artigo pretendia colocar o mercado primário como o principal responsável pela
variação desses valores, examinando as estratégias utilizadas tanto no contexto global quanto
no doméstico. Notou-se diferenças quando colocado em foco o mercado brasileiro (ou
mercado doméstico), devido ao curto período de existência das galerias comerciais, a
instabilidade financeira e a dificuldade de manter a equipe de trabalho. Apesar das
dificuldades, galerias brasileiras e seus artistas representados ganham a cada ano mais
destaque no mercado internacional, tal como nos mostra o Sector Study Survey promovido
pelo projeto Latitude (2016).
Por fim, analisamos a formação de valores na produção artística do artista goiano
Dalton Paula, representado pela Sé Galeria. Com a produção de Paula percebemos que no
mercado de arte brasileiro os três valores estão diretamente interligados, ou seja, não é
possível que um artista atuante no mercado possua apenas um dos valores em ascensão. O
colecionismo privado é o responsável pela elevação dos três valores ao mesmo tempo, uma
vez que são os principais investidores no mercado primário.
Portanto, desmembrar o valor da obra de arte em três partes, como propôs Findlay
(2012), faz-se necessário para entender as estratégias utilizadas pelas galerias e seus
consumidores visando atuar no mercado primário. Mesmo que no Brasil esses valores sejam
interdependentes, é possível notar a presença individual de cada valor quando colocada a obra
dentro do mercado de arte, fato que apenas torna o mercado de arte doméstico mais
específico, mas não isolado do resto do mundo.
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Nostalgia Moderna: Relações entre o Modernismo e o Mercado de Arte na
década de 1970
Rachel Vallego 1
Resumo
O artigo procura compreender o crescimento do mercado de arte a partir das teorias
sociologicas de Howard Becker e Pierre Bourdieu. Utilizadas como modelos para comparar o
desenvolvimento do cenário nacional e internacional, pretendemos observar como de um
mercado centrado em algumas galerias que se ampliam e diversificam ao longo dos anos
1960, a década de 1970 testemunhou a ascensão do mercado de arte no Brasil, focado
especialmente em leilões. Buscaremos examinar como essas práticas comerciais estiveram
atreladas à promoção da arte moderna brasileira e ampararam a consagração do movimento,
especialmente em torno das comemorações, em 1972, do cinquentenário da Semana de Arte
Moderna.
Palavras Chave: modernismo brasileiro; mercado de arte; leilões de arte; cinquentenário da
Semana de Arte Moderna de 1922.

Em um cenário centrado em algumas galerias que se ampliam e diversificam ao longo
dos anos 1960, a década de 1970 testemunhou a ascensão do mercado de arte no Brasil.
Buscaremos compreender como essas práticas comerciais estiveram atreladas a promoção da
arte moderna brasileira e ampararam a consagração do movimento, especialmente em torno
das comemorações em 1972 do cinquentenário da Semana de Arte Moderna.
No início da década de 1960 verifica-se um aumento expressivo na quantidade de
galerias dedicadas ao comércio de obras de arte, especialmente moderna e contemporânea
(DURAND, 1989; BUENO, 2012). As galerias mais citadas nesse momento são a Bonino,
Relevo e Petite Galerie no Rio de Janeiro; e em São Paulo, a São Luís, Astréia, Seta, Cosme
Velho, Selearte, Mirante das Artes, entre outras. É relevante observar que, em sua maioria, as
galerias eram comandadas por estrangeiros que traziam consigo experiências profissionais
diversas. O crescimento levaria a um pico no início dos anos 1970. Conhecido como boom do
mercado de arte, ocorreu num momento em que o Brasil viveu uma grande prosperidade
econômica em decorrência do chamado “milagre econômico” (SINGER, 1989).
Acompanhando a farta circulação de capital, a promoção da ideia de arte como investimento
financeiro se tornaria uma das máximas do momento. Propagada efusivamente pelas
principais revistas e jornais de grande circulação, ajudaria a aumentar a popularidade do
comércio de obras de arte e a ocorrência de leilões.

1
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Em paralelo, se analisarmos o processo de valorização do modernismo brasileiro,
percebe-se que na década de 1970 o debate esteve concentrado principalmente em torno das
comemorações dos 50 anos da Semana de Arte Moderna. Apoiado numa narrativa heroica, o
modernismo era entusiasticamente resgatado através de uma série de publicações, exposições,
peças de teatro, concertos musicais e extensa cobertura da impressa. Observa-se que essa
recuperação do modernismo era agenciada tanto pelo ambiente acadêmico, através de
pesquisas, quanto pelo mercado de arte, através de leilões, que apostavam na valorização e
especulação desse material temporalmente consolidado e pouco controverso.
Para colocar esses dois vieses em perspectiva, a sociologia da arte nos oferece algumas
ferramentas para comparar e interpretar o cenário de desenvolvimento do sistema artístico.
Dois autores são fundamentais nesse debate: Howard Becker e Pierre Bourdieu. Ainda que
suas análises partam de uma perspectiva internacional, nos parece que uma interpretação
modelar pode ser aplicada para avaliação do quadro local.
A teoria de Howard S. Becker (1982) sobre mundos da arte parte de uma sociologia
das ocupações aplicada ao trabalho artístico. Sem pretender definir o que é ou não arte,
Becker se preocupa com “os padrões de cooperação entre as pessoas que fazem as obras”,
presumindo a existência de redes de relações interpessoais que determinam assim um mundo
social. De acordo com a interpretação de Ronaldo de Noronha a partir de Samuel Gilmore,
mundos sociais são determinados por “atividades e preocupações comuns ou conjuntas,
amarradas por uma rede de comunicação” que frequentemente não podem ser determinadas
por fronteiras claras ou população especificada. Desta maneira, de acordo com Becker, o
mundo da arte, como um mundo social, designa uma “rede de pessoas cuja atividade
cooperativa, organizada via o conhecimento conjunto que tem dos meios convencionais de
fazer as coisas, produz a espécie de obras de arte pelas quais um mundo da arte é conhecido”
(NORONHA, 2015, s/p).
Alguns conceitos importantes para determinação de um mundo da arte para Becker
são: adoção de convenções (enfatizando o aspecto técnico reconhecível das notações pelos
membros); cooperação e interação entre artistas e pessoal de apoio; necessidade de recursos
para produção (sejam financeiros, humanos ou materiais); reconhecimento ou legitimação
crítica; distribuição (onde insere-se o mercado de arte); culminando na formação de uma
reputação (seja da obra, artista, escola, gênero ou mídia/técnica).
A compreensão do mercado de arte como sistema de distribuição nos interessa
particularmente, pois a comparação com cenários mais consolidados poderá indicar alguns
caminhos para compreensão do cenário nacional. Mas antes de seguir nessa direção, devemos
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olhar também para a interpretação de Pierre Bourdieu sobre a autonomia do objeto estético
como produto de uma história da autonomização do campo artístico, onde o jogo de
hierarquias se evidencia na estrutura social. Se Becker entende o mundo da arte como
produção coletiva através de uma negociação permanente entre os agentes, é interessante
observar como em Bourdieu o campo artístico se define a partir da competição entre os
participantes.
Para apresentar alguns conceitos elaborados por Bourdieu (2011) sobre mercado de
bens simbólicos, é necessário evidenciar que sua análise foi feita especificamente sobre a
sociedade francesa e seu repertório cultural da segunda metade do século XIX. A aplicação
desses termos para sociedade brasileira é complexa, mas a importância dessa conceituação é
seminal para tradução de esquemas gerais. Campo para Bourdieu é “uma rede de relações
objetivas (de dominação ou subordinação, de complementariedade ou de antagonismo etc.)
entre posições” (BOURDIEU, 1992, p. 261), de tal maneira que o campo artístico se estrutura
a partir de relações de disputa entre os agentes pelo poder de determinação dos critérios de
julgamento e reconhecimento afim de garantir sua autonomia.
Assim, Bourdieu define o sistema de produção e circulação de bens simbólicos como o
sistema de relações objetivas entre as diferentes instâncias responsáveis pela divisão do
trabalho de produção, reprodução e difusão. Seguindo esse raciocínio, o campo da produção
se divide entre o campo da produção erudita e o campo da indústria cultural. Nesse sentido, os
artistas são localizados no campo da produção erudita, que se destina ao reconhecimento
recíproco pelos pares. Reside aí o sentido de autonomia, ou a “arte pela arte”. (BOURDIEU,
2011, p.105) Já o campo da indústria cultural está submetido a demanda externa, uma vez que
não detém os meios de produção e obedece à lei da concorrência pela conquista de mercado.
Para Bourdieu o sistema de ensino, incluindo aqui também os museus, constitui o campo da
reprodução e difusão. Seu papel fundamental é a formação de público para receber e
interpretar as obras produzidas seja pelo campo erudito, seja da indústria cultural, de acordo
com uma hierarquia de legitimidades que visa favorecer a interiorização e naturalização dos
esquemas da dialética da distinção cultural. (BOURDIEU, 2011, p.116)
O mercado de arte, que nos interessa mais diretamente, pode ser compreendido como
um espaço de interação entre a sociedade e o campo artístico. Bourdieu enfatiza
especialmente o sistema de reconhecimento pelos pares dentro do próprio campo, mas
reconhece que as obras de arte têm dupla significação: por um lado possuem valor comercial e
por outro, valor simbólico (BOURDIEU, 2011, p.102). A compreensão dessa significação
simbólica é recorrentemente recebida com atraso pelo público em relação ao momento de sua
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produção. Isso decorre tanto do favorecimento da ideia de independência do artista que
produz para seus pares, quanto de distinção em relação à produção mecanizada da indústria
cultural. Contudo, uma vez apropriada pelo mercado de arte, a obra também se destina ao
público cultivado das classes dominantes. A indústria cultural, por outro lado, obedece à lei da
concorrência visando expandir seu mercado sempre que possível, já que “negócio é negócio”
(BOURDIEU, 2011, p.140).
Entendemos que quando o mercado de arte flerta com a lógica de consumo da
indústria cultural e cruza essa fronteira aplicando as mesmas estratégias ao campo da
produção erudita, acaba por interferir na lógica autônoma de definição das normas internas do
campo. Dessa forma, vemos que o surgimento do mercado de arte paradoxalmente propicia o
aparecimento de teorias a favor de um purismo, ou, como coloca Bourdieu, a “irredutibilidade
da obra de arte ao estatuto de pura mercadoria, e também, a singularidade da condição
intelectual e artística” (BOURDIEU, 2011, p.103). Na luta pelo monopólio dos critérios de
reconhecimento da legitimidade cultural, o mercado de arte muitas vezes força uma revisão,
tentando abrir a arena antes fechada do poder de determinação da legitimidade, que é,
contudo, majoritariamente rejeitado pelos pares do campo.
É olhando para esse paradoxo que podemos compreender melhor a situação do
mercado de arte brasileiro nas décadas de 1960-70. O boom experimentado pelo mercado de
arte no Brasil refletiu-se no aumento da quantidade de galerias e casas de leilões, bem como
de revistas dedicadas à arte, de cobertura jornalística e colunistas, possibilitando uma
estrutura sem precedentes ao comércio de obras de arte. Ao lado da Casa dos Leilões e da
Petite Galerie, que já realizavam leilões nas capitais desde meados da década anterior,
surgiriam nesse momento a galeria Collectio em São Paulo, e a Bolsa de Arte do Rio de
Janeiro que seriam importantes realizadoras de leilões. Essas galerias teriam um papel
decisivo na promoção da arte brasileira e sedimentação do mercado de arte.
A oportunidade de grandes lucros promoveria uma rápida escalada de preços, tornando
o mercado de arte extremamente atrativo também para o mercado financeiro. Novas leis para
regulamentação de crédito direto ao consumidor impulsionariam a economia, bancos
passaram a oferecer crédito para o financiamento de obras de arte da mesma maneira que
financiavam carros ou geladeiras. Enquanto a política econômica implementada pela ditadura
militar estimulava o consumo, a ideologia da segurança nacional atuava de outra maneira: “a
censura tem duas faces: uma repressiva, outra disciplinadora. A primeira diz não, é puramente
negativa; a outra é mais complexa, afirma e incentiva um determinado tipo de orientação”
(ORTIZ, 1985, p.82). Conforme esclarece o sociólogo Renato Ortiz, o governo militar
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compreendia que “a cultura envolve uma relação de poder, que pode ser maléfico quando nas
mãos de dissidentes, mas benéfico quando circunscrito ao poder autoritário” (ORTIZ, 1988,
p.116). Sendo assim, uma delas resultava em censura, repressão, prisões e exílio daqueles
com ideias divergentes. Já a outra procurava incentivar e organizar a produção cultural,
criando políticas culturais capazes de regulamentar e criar bases para a ação cultural em torno
de objetivos como integração nacional e da preservação do patrimônio e da memória nacional.
No meio das artes plásticas alguns episódios emblemáticos evidenciam a ação
repressiva, como a censura e retirada de obras de Tozzi e Aguilar do IV Salão de Arte
Moderna de Brasília em 1967, o fechamento da II Bienal da Bahia em 1968, e o boicote dos
artistas a X Bienal de São Paulo em 1969. O recrudescimento da censura também se
transformaria em autocensura e esvaziamento da cena brasileira, conforme aponta Frederico
Morais (1975) em “Artes Plásticas Crise da Hora Atual”, onde oferece um importante balanço
sobre o período.
Conforme o mercado crescia e se tornava mais agressivo na maneira de divulgação e
comercialização das obras de arte, maior a reação por parte da crítica e dos artistas. Contudo,
o papel do marchand lentamente conquistaria uma posição privilegiada. Considerado como
um guardião do mundo da arte – Gatekeeper to the Art World, conforme coloca Charles R.
Simpson (1981) – assumiria um papel central no mercado, aos poucos alterando o paradigma
de reconhecimento de novos talentos ao suplantar o papel dos museus, dos críticos e das
universidades como árbitro do sucesso. Essa posição de influenciar o processo de
reconhecimento não deixaria de causar controvérsias, mas a dificuldade de conquistar
visibilidade dentro deste cenário não seria exclusiva dos artistas brasileiros.
Uma rápida comparação entre o mercado nacional e o norte-americano apontam
algumas direções. A quantidade e diversidade de galerias, além da profissionalização das
atividades chamam atenção no caso americano. Enquanto na década de 1960 encontramos na
estrutura americana galerias com perfis mais definidos pelo tipo de arte que negocia, sejam
old masters, impressionistas, arte moderna, arte contemporânea, no Brasil essa estrutura
parece ser mais fluida e movediça. (SIMPSON, 1981, p.15; BUENO, 2012, p.78)
Um exemplo ilustrativo para compreensão do caso brasileiro é o papel da galeria
Relevo, inaugurada em 1961. O marchand Jean Boghici entrou para a história por ser
responsável por realizar a mostra Opinião 65 no MAM-RJ, introduzindo o Nouveau Realism
no Brasil. Não obstante, a socióloga Maria Lucia Bueno também atribui a ele o papel pioneiro
de recuperação dos grandes mestres modernistas desde o início dos anos 1960. Através de
anúncios em jornais, o marchand localizava e comprava as obras dos proprietários que se
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apresentavam, iniciando “uma política de reter as peças mais importantes, vendendo apenas o
suficiente para alimentar o mercado” (BUENO, 2012, p.91). Ou seja, Boghici atuava tanto
junto às vanguardas, construindo sua reputação entre os jovens artistas, quanto se preocupava
com a recuperação dos artistas modernos, ainda um tanto esquecidos. Bueno sintetiza esse
momento de desenvolvimento:
O mercado consolidou-se usando a produção contemporânea como fachada, mas
realizando-se comercialmente através da venda dos grandes nomes do modernismo
brasileiro. (...) nas vitrinas e eventos promoviam a arte corrente, mas os lucros
vinham das vendas de trabalho do modernismo histórico realizadas nos bastidores.
(BUENO, 2012, p.92-93)

Ainda que nem sempre encontre consenso sobre sua importância, a Semana de Arte
Moderna de 1922 se tornou um divisor de águas para falar sobre as transformações ocorridas
nas artes visuais no Brasil no século XX. Seja para defender ou contestar, a discussão sobre
sua relevância acompanhou lado a lado a história do movimento e está intimamente ligada ao
desenvolvimento do modernismo.
A renovação da linguagem artística produzida no Brasil pelo modernismo pretendia
sacudir a “letargia cultural”, sendo essa intenção um dos lemas do movimento paulista. O
sentido de atualização que o modernismo incutiu na produção artística também o projetaria à
consagração por meio dos museus dedicados ao moderno. Essa leitura teleológica é bastante
evidente nas publicações de Paulo Mendes de Almeida, De Anita ao Museu (1961), e de
Mario da Silva Brito, História do Modernismo Brasileiro (1958), criando uma conexão direta
entre a realização da Semana de Arte Moderna e a fundação do Museu de Arte Moderna de
São Paulo (SIMIONI, 2014).
O processo de consagração do modernismo foi bastante lento, desde meados dos anos
1950 já se percebiam seus indícios, especialmente no campo acadêmico. Nesse sentido, a
socióloga Ana Paula Simioni indica o importante papel da Universidade de São Paulo teve
especialmente por meio de publicações do professor Antônio Candido, além da aquisição do
arquivo e coleção de Mario de Andrade em 1968, fundando o Instituto de Estudos Brasileiros
(SIMIONI, 2014).
Na mesma direção, ao longo das décadas seguintes percebe-se o estabelecimento
sistemático de pesquisas acadêmicas sobre os modernos. Datam de 1970 a publicação dos
trabalhos de Aracy Amaral Artes Plásticas na Semana de 22 e Blaise Cendrars no Brasil e os
Modernistas, e de 1975 a publicação de Tarsila sua obra e seu tempo; de Marta Rossetti
Batista, Telê Porto Ancona Lopez e Yone Soares de Lima, Brasil: 1° tempo modernista -
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documentação foi publicado em 1972, além da exposição de mesmo nome patrocinada pelo
Itamaraty para comemoração do cinquentenário em várias embaixadas.
Em São Paulo, várias exposições retrospectivas a favor dos modernos foram
preparadas. Além de salas especiais desde a criação da Bienal, destaco exposições
organizadas pelos principais museus: Walter Zanini organizou no MAC-USP retrospectiva de
Antônio Gomide em 1968, e Aracy Amaral apresentou em 1969, também no MAC-USP, a
última grande retrospectiva em vida de Tarsila do Amaral. O ano de 1971 foi especialmente
prolífico: o MAB-FAAP fez mostra dedicada a Anita Malfatti, o MAM-SP a Di Cavalcanti, o
MAC-USP a Vicente do Rego Monteiro, e o MASP apresentou Lasar Segall, culminando em
1972 com a exposição comemorativa oficial do cinquentenário, “Semana de 22 –
Antecedentes e Consequências”, para a qual P. M. Bardi recorreu a sua extensa rede de
contatos para reunir materiais e obras para exposição, publicando um importante catálogo sob
o mesmo título.
A estrutura do campo artístico proposta por Bourdieu claramente se delineia aqui.
Numa primeira instância o reconhecimento da legitimidade cultural se estabelece dentro da
crítica produzida pelo próprio campo, que posteriormente encontra aval no sistema
institucional da academia e dos museus, chegando ao grande público no seu auge com as
comemorações do cinquentenário. Conforme Simioni aponta:
A glorificação do modernismo no Brasil é um processo que perpassa todo o século
XX e que envolve um conjunto de agentes – críticos, historiadores, curadores de arte
– e diversas práticas sociais, como o mercado de arte, as aquisições realizadas pelos
museus e, ainda por vezes, uma política cultural explicita levada a cabo pelo Estado,
em sua dimensão nacional ou regional (SIMIONI, 2014).

Analisando pelo espectro da dialética da distinção cultural evidenciam-se as disputas
pela legitimação por meio dos agentes do campo. Se em Bourdieu essas lutas são internas, a
interpretação de Harrison e Cynthia White (1965) é mais abrangente no reconhecimento da
dimensão da crítica em relação ao mercado de arte. O sistema dealer-critic apoia-se
mutuamente no papel do marchand e do crítico para determinação do valor cultural. O crítico,
como um intelectual, é aceito como capaz de avaliar e determinar a qualidade de produção
artística, corroborando com a pretensão de valorização comercial desse produto pelo
marchand. De acordo com os White, a construção de uma opinião favorável sobre
determinado artista ou movimento colabora de maneira mais incisiva para aceitação pública
do que o preço em si (WHITE; WHITE, 1965, p.94). Um dos problemas dessa abordagem é
desprezar o papel do artista na produção de sentido e valor da obra artística, enquanto
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Bourdieu credita esse papel integralmente ao artista e seus pares, desconsiderando o peso do
mercado e do consumo sobre o reconhecimento.
Como a legitimidade cultural da obra moderna se estrutura num momento em que a
opinião dos pares não sofria pressões tão diretas do mercado de arte, o campo se erige de
maneira autônoma. Mas uma vez que este mercado desponta, vai buscar distinção na
reafirmação dos valores já em voga da obra modernista. E vai explorar especialmente essa
ideia de raridade e valor inestimável, que, contudo, agora poderia ser quantificado. A obra de
arte se transforma num objeto capaz de traduzir prazer estético e prestígio social em
investimento financeiro, pois o que o mercado vende acima de tudo é a ideia de distinção
cultural.
O moderno visto através do mercado de arte parecia englobar indistintamente artistas e
obras da primeira metade do século XX, desde os primeiros indícios do modernismo,
passando pela Semana de Arte Moderna, os artistas do Grupo Santa Helena, até os nomes
mais destacados como Portinari, Guignard ou Volpi, o que Frederico Morais posteriormente
denunciaria como uma onda nostálgica que transformava a arte em mero objeto de consumo
(MORAIS, 1975, p.112). Essa nostalgia pelo moderno apelava para fatores como
nacionalismo e tradição, fundamentando o investimento nos nomes mais celebrados. Um
exemplo incisivo dessa combinação pode ser encontrado na revista Exame (1971), com
reportagem de capa “Arte: o melhor negócio do mundo”. Discorrendo ao longo de 17 páginas
argumentos entusiasmados a respeito do potencial que o investimento em obras de arte
poderia alcançar, utiliza manchetes como “O dinheiro que cresce nas paredes”, “O algo a mais
que o dinheiro não tem”, “a nova paixão dos empresários” ou ainda “No Brasil, a pintura
valoriza 100% ao ano”.
A reportagem faz breve um histórico do comércio de obras de arte, apresentando as
principais casas de leilão internacionais, dá exemplos de obras vendidas e os valores
alcançados, e traz dados a respeito do crescimento do mercado nacional. Uma das principais
fontes citada é o índice The Times–Sotheby’s. Criado em 1967 pelo diretor da casa, Peter
Wilson, tinha como objetivo de atrair potenciais compradores que dispunham de meios
financeiros, mas sem grande repertório na área. Popularizando a ideia de arte como
investimento e símbolo de status, aproximava ao linguajar do mundo de negócios
apresentando arte como se fosse um índice da bolsa de valores. Foi publicado mensalmente no
jornal até 1970, sendo Geraldine Keen (1971) responsável por organizar os dados em gráficos
e tabelas comparativas dos valores alcançados em leilões entre 1951-1970. A partir de
categorias como Old Masters paintings/ drawings/ prints, English paintings, Impressionist
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paintings, e 20th-century paintings, apresenta artistas e obras que apareciam com regularidade
nos leilões, mas simplifica problemas como variação de tamanho, qualidade e períodos que
certamente refletem no valor final da obra. Ainda que cercado por críticas, o índice conseguia
pela primeira vez criar um fator de comparação de preços e de valorização ao longo dos anos,
demonstrando as potencialidades que o investimento em obras de arte poderia alcançar.
Trazendo esses dados para a realidade brasileira, a revista Exame delineava as regras
para o interessado em se tornar um novo colecionador. Tendo consciência de que a
importação de obras estrangeiras era muito complicada para tornar possível a aquisição das
obras dos grandes mestres europeus, a reportagem afirma que o mercado nacional crescia em
torno da arte brasileira, justificada também como uma preferência pela “cor local” e “de fácil
digestão”. “E como no exterior, o que atrai o investidor é o nome: Portinari, Segall, Guignard,
Di Cavalcanti, Pancetti, Raymundo de Oliveira, Dacosta, Ismael Nery, Djanira, Anita
Malfatti, Tarsila.” A demonstração de valores é retirada diretamente de entrevistas com
marchands locais:
Um óleo de Portinari, “O Espantalho”, que segundo a Collectio era negociado em
1964 por Cr$ 6.500, em 1965 por Cr$ 18.500, em 1968 por Cr$ 45.000, em 1970 por
Cr$ 80.000, era estimado, no começo deste ano, em Cr$ 120.000. Um grande quadro
de Di Cavalcanti pulou de Cr$ 100 em 1966 para Cr$ 3.500 em 1970. O mesmo
quadro de Raimundo de Oliveira que em 1963 custava de 150.000 a 250.000 velhos,
vale hoje Cr$ 40.000 (novos). E os óleos de Vicente do Rego Monteiro estão
valendo de Cr$ 30.000 a 60.000 quando, segundo P. M. Bardi, ninguém os queria
por Cr$ 500 em 1967. Uma valorização demasiado rápida? Talvez, mas é provável,
como disse o colecionador Gilberto Chateaubriand à nossa colaboradora Wanda
Figueiredo, que “os que se queixam dos preços inflacionados de hoje, terão
saudades, daqui a dois anos, talvez até um ano”. Quem quiser entrar no mercado
ainda pode pegar o bonde andando. 2

A galeria Collectio surgia nesse contexto, no início da década de 1970, como uma
galeria tradicional, mas rapidamente transita para a área de leilões de arte, construindo em
poucos anos um império que praticamente dominaria o mercado de arte brasileiro até seu
fechamento em 1973. Não era a única galeria nesse ramo, mas é fundamental retomar parte de
sua história para estruturar esse crescimento. Focando na realização de leilões, a Collectio
incrementava seu potencial de vendas agregando além da possibilidade de financiamento das
compras em até 36 parcelas - prática já corrente na época - a uma intensa estratégia de
marketing. Com essa grande inovação, aproveitando um período áureo da publicidade
brasileira, publicava periodicamente anúncios de seus eventos nos principais jornais da época,
o que garantia sua popularidade crescente e sucesso de público. Os leilões se confundiam com

2
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ARTE: o melhor negócio do mundo. Exame, São Paulo, n. 39, julho, 1971, p. 16-33.

eventos da sociedade, ocorriam em salões finos, servia-se abundantemente espumantes,
whisky e salgadinhos de festa aos presentes. Aos poucos transformava a ideia de comprar uma
obra de arte como um investimento certeiro, além da sofisticação e prestígio alcançados,
inerentes à própria arte (VALLEGO, 2017). Empregando uma intensa estratégia de
marketing, a Collectio utilizaria argumentos incisivos em seus anúncios para estimular a
associação entre arte e investimento, além de amplamente especular com a obra dos principais
nomes do modernismo. Fechando o ano de 1972 com uma grande exposição preparada por
Roberto Pontual para comemorar o cinquentenário chamada Arte/ Brasil/ Hoje: 50 anos
depois. Raymonde Moulin ao discorrer sobre o mercado de arte aponta que:
A obra de arte é um bem raro, durável, que oferece a seu detentor serviços estéticos
(prazer estético), sociais (distinção, prestígio), e financeiros. Ela não fornece renda,
mas devido ao fato de ser um bem móvel, suscetível de ser revendido com uma
eventual mais-valia, constitui um objeto potencial de investimento alternativo a
outros ativos (MOULIN, 2007, p.37).

A ideia de arte como investimento financeiro propiciou um novo sentido para o
comércio de obras de arte. O sistema de galerias e leilões se tornava a principal rede de
distribuição da arte moderna brasileira, enfatizando o aspecto de raridade para influenciar a
determinação do valor financeiro. Essa rede apoiada pela celebração em todas esferas de
reconhecimento disponíveis transformou a arte moderna num produto cuja importância se
tornavam inegáveis daí em diante.
Referências
AMARAL, Aracy. Arte pra que? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970. 3
ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003.
______. Artes Plásticas na Semana de 22, São Paulo: Perspectiva, 1970.
ARTE: o melhor negócio do mundo. Exame, São Paulo, n. 39, julho, 1971, p. 16-33.
BARDI, Pietro Maria. SEMANA de 22: Antecedentes e consequências. (Brochura) São
Paulo: MASP, 1972.
______. O modernismo no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil S.A., 1978.
BATISTA, Marta Rossetti; LOPEZ, Telê Porto Ancona; LIMA, Yone Soares. Brasil: 1º
tempo modernista – 1917/29 documentação. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros,
1972.
BECKER, Howard S. Art Worlds. Los Angeles: University of California Press, 1982.

321

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.
______. As regras da arte. São Paulo: Cia da Letras, 1992.
BUENO, Maria Lucia (Org.). Sociologia das Artes Visuais no Brasil. São Paulo: Senac,
2012.
COELHO, Frederico. A Semana sem fim: celebrações da Semana de Arte Moderna de
1922. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.
DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção. São Paulo: Perspectiva, 1989.
FIORAVANTE, Celso. Arco das Rosas, o Marchand como curador. São Paulo: Arco das
Rosas. Março – Maio. 2011.
FAÇA como os bancos: aplique seu dinheiro em arte. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 11
mar. 1973, p. 7.
GARCIA, Maria Amélia Bulhões. Artes Plásticas: Participação e Distinção – Brasil anos
60/70. Tese (Doutorado FFLCH) USP, 1990.
KEEN, Geraldine. Money and Art: A study based on the Times-Sotheby Index. New
York: G.P. Putnam’s Sons, 1971.
MICELI, Sérgio (Org.). Estado e Cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984.
MORAIS, Frederico. Artes Plásticas crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
MOULIN, Raymonde. O Mercado da Arte: mundialização e novas tecnologias. Tradução
Daniela Kern. Porto Alegre: Zouk, 2007.
NORONHA, Ronaldo de. A Produção Coletiva da Arte: Artistas, Mundos Sociais e
Convenções. Revista Teoria e Sociedade, Volume 13.2, Belo Horizonte: UFMG, 2005.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo, SP: Brasiliense, 1985.
______. Moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo:
Brasiliense, 1988.
SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti, Modernismo brasileiro: entre a consagração e a contestação,
Revista Perspective, 2014. Disponível em: <http://perspective.revues.org/5539>.
SIMPSON, Charles R. SoHo, the artists in the city. Chicago: University of Chicago Press,
1981
SINGER, Paul. A crise do “milagre”: interpretação crítica da economia brasileira. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
VALLEGO, Rachel. Da Galeria Collectio ao Banco Central do Brasil – percursos de uma
coleção de arte. Dissertação (Mestrado) Universidade de Brasília, 2015.
322

______. A presença da Galeria Collectio no mercado de arte brasileiro durante a década de
1970. ARS (São Paulo), 15(31), 2017, p.125-148. <https://doi.org/10.11606/issn.21780447.ars.2017.140007>.
WHITE, Harrison C.; WHITE, Cynthia A. Canvases and Careers: An Institutional Change
in the French Painting World. New York: John Wiley & Sons Inc., 1965.

323

O poder da voz feminina em representações fronteiriças - a permanência
de La Llorona
Gabriela Traple Wieczorek1
Dicen que no tengo duelo, Llorona,
Porque no me ven llorar.
Hay muertos que no hacen ruido, Llorona,
¡Y es más grande su penar!
...
Ay de mí, Llorona, Llorona
Llorona de un campo lirio
Él que no sabe amores, Llorona
No sabe lo que es martirio
(HENESTROSA, Andres. La Llorona, c.1940)2

Resumo
La Llorona é uma das personagens folclóricas mais célebres da cultura mexicana, partindo da
tradição oral, ao longo dos séculos, vem sendo abordada pela literatura, música e diversos
tipos de artes visuais. Retomada por artistas e escritoras chicanas contemporâneas como a
representação por excelência dos percursos e problemáticas acerca do cotidiano das mulheres
latino-americanas em regiões de fronteira e situações de deslocamento, a figura antes
fantasmagórica recebe uma visualidade de empoderamento frente ao machismo e latino e ao
panorama político cada vez mais tenso nas relações com os Estados Unidos.
Palavras-chave: Arte Chicana; Arte Mexicana; Cultura Visual; Fronteiras; La Llorona.
La Llorona é uma das personagens folclóricas mais célebres da cultura mexicana,
partindo da tradição oral, ao longo dos séculos vem sendo abordada pela literatura, música,
cinema, televisão e diversos tipos de artes visuais. As interpretações da personagem também
são diversas, variando entre a mãe em luto, a mulher desprezada, a louca, a justiceira e a
bruja, para citar apenas algumas das versões mais frequentes. Sua presença, entretanto, não
permeia apenas as artes e a ficção. Com aparições documentadas remontando ao período
colonial – aproximadamente 1550 – La Llorona se tornou figura ilustre não apenas no
cotidiano da população mexicana, mas do imaginário popular latino-americano3.
Acredita-se que o mito de La Llorona se origina através da fusão entre crenças préhispânicas sobre divindades protetoras e vingadoras de mulheres – Xtabay para os maias e
Cihuacóatl para os mexica – que faleciam durante o parto ou perdiam seus filhos em situações
parecidas e os aspectos de violência envolvidos na colonização. Parte da mitologia de
Graduanda em História da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
GÓMEZ HARO, Claudia. Andrés Henestrosa: el hombre que dispersó sus sombras - La Jornada, edição de 11
de Janeiro de 2008.
3
A lenda possui variações presentes em quinze países da América Latina, todos de colonização espanhola.
1
2
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Cihuacóatl (uma das deusas astecas também chamadas de Tonantzin, ou “nuestra madre”)
inclui um episódio em que a deusa tomara a forma de uma bela mulher vestida de branco e, ao
percorrer Tenochtitlán durante a noite, chorava alto proclamando “Oh hijos mios... ya ha
llegado vuestra destrucción! Dónde os llevaré? Ay, mis hijos, ay, ay!”, uma premonição da
conquista hispânica do território mexicano.
Com a chegada de Hernán Cortéz em 1519, não apenas a profecia começa a se
concretizar, mas a lenda entra em um processo de corporificação. A mulher asteca Malinalli,
hoje conhecida como La Malinche – que além do nahuatl, sua língua mãe, era fluente em
dialetos maias como o chontal – é entregue ao colonizador junto a outras vinte jovens que
seriam distribuídas entre os espanhóis de alto escalão. Ela rapidamente aprende o castellano e
se torna tradutora de Cortéz em sua empreitada, recebendo o batismo e o nome cristão de
Marina (posteriormente Doña Marina) e o “título” de amante do conquistador.
La Malinche se torna uma espécie de manifestação humana de La Llorona não apenas
por ser forçada a aceitar que os filhos que teve com Cortéz fossem retirados de seu convívio e
criados como espanhóis ao mesmo tempo sofrendo pelo status de mestizos, mas por ter traído
seu povo auxiliando no massacre cometido pelas forças colonizadoras. Uma leitura simples,
que ignorando não apenas a história complexa de Malinalli, mas das outras jovens indígenas
com as quais Cortéz produziu filhos4, a culpabiliza pelo uso de sua voz como ferramenta de
sobrevivência.
Ainda presa ao arquétipo de traidora e tendo seu nome transformado em insulto no
espanhol coloquial5, La Malinche e seu martírio enquanto mãe e mulher mexicana são
retomados e reinterpretados com o passar do tempo – com destaque para a produção literária
feminista mexicana e chicana a partir da década de 1960 em obras de Rosario Castellanos
(HERNÁNDEZ, 1998), por exemplo – transformando-a em um sinônimo de bravura perante
os horrores da sociedade patriarcal hispano-americana. As primeiras aparições de La Llorona
no território da Nueva España ocorrem em datas posteriores à morte de La Malinche e
relativamente próximas às primeiras aparições da Virgem de Guadalupe (c.1530), todas
figuras que representam diferentes aspectos do feminino na construção do imaginário nacional
mexicano.
Após 1890, entretanto, os registros de aparições se tornam muito mais numerosos, fato
atribuído ao caso de Leonora Rodríguez de Ramos. Acusada de adultério, foi enforcada pelo
Os números são bastante imprecisos, já que Cortéz tinha o hábito de casar suas amantes indígenas convertidas
ao catolicismo com hidalgos de sua confiança, sendo a própria Isabel Moctezuma uma dessas mulheres.
5
La Malinche possui outra versão, La Chingada, a indígena estuprada pelos colonizadores. O termo é bastante
utilizado no espanhol coloquial mexicano para denotar diversas situações negativas.
4
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marido aos seis meses de gravidez nas cercanias da cidade de Premont, Texas. Conta-se que o
espírito de Leonora seguia perambulando pelo lugar, chorando pela criança e gritando sobre
sua inocência. A incidência de aparições segue o mesmo padrão marianista século XX
adentro, acompanhando inúmeros casos de feminicídios, abortos forçados – geralmente pelo
companheiro ou pela família da jovem em questão – ou falecimento e desaparecimento de
crianças.
José Clemente Orozco (1883-1949), um dos grandes pintores e muralistas mexicanos,
retratou, em 1926, sua percepção da história de Cortéz e La Malinche (Fig.1). Ambos são
representados nus, com figuras corpulentas, sobre uma figura menor prostrada no chão. Essa
figura pode tanto simbolizar o filho que Doña Marina teria supostamente matado para impedir
a volta de Cortéz a Espanha – outro ponto de convergência com a lenda de La Llorona,
quanto, e mais provavelmente, simbolizar o povo mexicano subjugado sob o pé direito do
conquistador. Retratado com a tez extremamente pálida, o espanhol se posiciona de maneira
dominante perante a figura da indígena.
Em 1942, dois anos após a adaptação e gravação da música folclórica da região de
Tehuantepec por Andres Henestrosa (1906-2008), creditado por popularizar em poema e
canção as lendas populares de Oaxaca e cercanias, Raúl Anguiano (1915-2006), pintor da
segunda geração de muralistas mexicanos cria sua interpretação da lenda de La Llorona
(Fig.2). Nesta versão, que atualmente faz parte da coleção do MoMa em Nova Iorque, a
personagem segue o arquétipo de jovem esposa que após ser traída pelo marido, se torna
vingativa e delirante e, para substituir o filho que matou afogado no rio, conta com a ajuda de
um Cucuy6 para sacrificar – ou roubar, de acordo com o consenso folclórico – um bebê
humano vivo. Ao longo de sua carreira Anguiano retratou diversos mitos populares
mexicanos, assim como a realidade e as tradições dos campesinos e indígenas mexicanos.
O arquétipo utilizado por Anguiano também já foi o mais comum entre as
representações da lenda no cinema. O primeiro filme sobre o tema, dirigido por Ramón Peón
e lançado em 1933, é um dos clássicos do cinema de horror mexicano e influenciou diversas
versões na década de 1960.
Foi, também, na década de 1960 que a cantora Chavela Vargas (1919-2012), que duas
décadas antes iniciou um movimento de modernização da música ranchera, gravou sua
notória rendição da canção La Llorona – da qual trechos adaptados serviram de trilha para sua
participação no filme Frida (2002) e o blockbuster Coco (2017) da Pixar. Ter uma mulher
6
Ser demoníaco, comumente representado de forma similar a um lobo ou coiote que, supostamente, se
alimentaria de crianças malcriadas. No Brasil, seu equivalente é a Cuca.

326

assumidamente homossexual dando voz aos lamentos tão arraigados no folclore e tradições
populares causaria um impacto renovador. Hoje, a versão de Chavela é mais importante
regravação da música de Henestrosa, ganhando covers de cantoras como Lhasa de Sela (19722010) – que também lançou um disco intitulado La Llorona – e Natalia Lafourcade.
É apenas na década de 1980, porém, que as releituras sobre a personagem La Llorona
se tornam populares, sobretudo através de escritoras chicanas como Helena Maria
Viramontes7 e Sandra Cisneros8. Em The Cariboo Cafe e The Long Reconciliation, contos
publicados por Viramontes no livro The Moths and Other Stories, de 1985, e no conto Woman
Hollering Creek (em espanhol El Arroyo de La Llorona), publicado por Cisneros no livro
Woman Hollering Creek and Other Stories em 1991, vemos o que Ana Maria Carbonell
(1999) chama de transformação de lloronas em gritonas. São mulheres que enfrentam os
mesmos problemas em relação a família e maternidade, mas sabem identificar seus opressores
dentro do sistema em que vivem e expressam suas objeções.
Cleófilas, a protagonista mexicana do conto de Cisneros torna-se cada vez mais
hipnotizada pela imagem do rio9 que corre pela cidade de Seguín, Texas, conforme os abusos
domésticos que sofre aumentam, assim como a solidão por ser uma imigrante grávida que
trocou a vida no México em busca de um sonho americano que não se concretiza. Casos fatais
de violência contra mulheres são lugar-comum na pequena cidade, passando de notícias nos
jornais a fofocas e dissipando-se em seguida. Cleófilas sente-se sufocada, muda, teme o que
pode lhe acontecer, mas têm vergonha de se expressar.
La primera vez se había sorprendido tanto que no había gritado ni había intentado
defenderse. Ella siempre había dicho que devolveria los golpes si un hombre,
cualquier hombre, la golpeara. Pero cuando llegó el momento y él la cacheteó una
vez y luego otra y otra hasta que el labio se abrió y sangro una orquídea de sangre,
ella no le contestó, no se soltó llorando, no huyó como se imaginaba que lo haría
cuando veía esas cosas en las telenovelas. (...) se quedo pasmada, muda, inmóvil
(CISNEROS, 1991, p. 61).

La Llorona aparece como uma metáfora para a depressão de Cleófilas, que com a
ajuda de Felice e Graciela, duas comadres com as quais a personagem consegue finalmente se
abrir, atravessa o rio para iniciar o percurso de retorno ao país de origem e assim salvar a
própria vida e a vida do bebê que carrega. Após a travessia do rio, as mulheres gritam em
comemoração, completando a transição de Cleófilas de llorona para gritona.
Escritora nascida em East Los Angeles, em 1954. Atualmente professora de literatura na Cornell University.
Escritora nascida em Chicago, em 1954. Tendo atuado como professora na UC Berkeley e na Michigan
University, além de ter criado o Macondo Writers Workshop, é considerada uma das figuras mais importantes da
literatura chicana.
9
Woman Hollering Creek é um rio localizado no estado do Texas, entre Seguín e San Antonio, na região central
do Texas.
7
8
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Cisneros não apenas reforça os ideais do movimento chicano de que a busca pela
identidade deve incluir, além do bi-culturalismo (seja ele necessariamente fronteiriço ou não)
a manutenção de crenças originárias, mas a importância e a força do uso da voz e do discurso.
Esses temas também estão presentes em seu livro de maior fama, The House on Mango Street,
de 1989.
Com base na repaginação da figura de La Llorona para uma mulher de voz ativa e
discursiva, artistas contemporâneas também adaptaram a figura para discussões de viés mais
político, como o caso da pintora, muralista e ativista chicana Juana Alicia, que trabalha
majoritariamente na Califórnia e leciona na Berkeley City College. Em seu La Llorona
Project, realizado em São Francisco, a artista criou o mural La Llorona’s Sacred Waters
(Fig.3), com imagens que englobam discussões sobre a situação das mulheres, a escassez de
água e globalização.
Re-imagine the story. Turn this story of sorrow — and many say, female weakness
— on its head. Imagine La Llorona not as a victim, but as a resilient heroine, a
woman determined to rescue her children from conquest and victimization. La
Llorona weaves the stories of women in Bolivia, India, and at the U.S. Border
together. It highlights Bolivians in Cochabamba who have fought to keep Bechtel
Corporation from buying the water rights in their country; Indian farm workers in
the Narmada Valley protesting in the flooded waters of their homes against their
government’s irresponsible dam projects; and the women in black protesting the
unsolved murders of women in Juarez, in the shadow of the Rio Bravo and the
maquiladoras (sweatshops) (ALICIA, 2005, s.p.).

O mural, que foi utilizado para substituir uma obra da própria artista de 1983
intitulada Las Lechugueras e que tratava da situação de mulheres e crianças imigrantes frente
ao envenenamento da água na Califórnia por pesticidas, traz a figura materna em posição de
proteção da criança perante as águas do rio, com o fantasma Llorona em segundo plano, sendo
deixada para trás. Chalchiuhtlicue, deusa asteca dos lagos e rios é a figura central.
Em 2005, a artista Jenny Hart – que possui obras em coleções como a do Metropolitan
Museum of Art em Nova Iorque e o Smithsonian American Art Museum – realizou uma obra
em bordado com La Llorona como figura central (Fig.4). Simulacro de representações da
Virgem de Guadalupe, ela é coroada e está acompanhada de velas, porém, está nua. E não é
apenas a nudez que configura o sincretismo contemporâneo, seu cabelo, joias e maquiagem
estão de acordo com a caracterização de uma chola. Além disso, ela possui duas tatuagens, a
lágrima que pode ser tanto um símbolo da Llorona quanto de seu status enquanto chola, e a
adaga em seu braço, decorada com a faixa que contém os dizeres “Dónde está mi hijo?”10.
A frase parece incorreta no bordado, o que talvez possa ser atribuído ao pouco contato da artista com o idioma
espanhol, ou uma escolha da própria ao retratar tatuagens com erros ortográficos.

10
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A questão trazida por Hart não poderia ser mais atual, já que além dos sequestros e
mortes sistemáticas de jovens por cartéis em território mexicano, o governo dos Estados
Unidos recentemente anunciou que não sabe o paradeiro de mais de 1.500 crianças
imigrantes, pelas quais afirma não ter nenhuma responsabilidade moral ou legal. Assim,
milhares de mulheres latino-americanas são forçadas a manter viva a lenda de La Llorona
enquanto um sistema desigual as pune quando encarnam o papel de La Gritona.
Imagens

Fig. 1: OROZCO, José Clemente (1883-1949).
Cortéz y La Malinche, 1926.
Afresco. Colegio de San lldefonso,

Fig. 3: JUANA ALICIA.
La Llorona’s Sacred Waters, 2004.
Esquina entre York and 24th Street, São Francisco, EUA.

Cidade do México, México.
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Fig. 2: ANGUIANO, Raul (1915-2006)

Fig.4: Jenny HART

La Llorona, 1942.

La Llorona, 2005

Óleo sobre tela, 60 x 75,2 cm. MoMA, Nova Iorque,

Algodão com bordados em fio de algodão e fios

EUA.

metálicos, 62.2 x 43.8 cm.
Renwick Gallery, Smithsonian American Art Museum
Washington, DC, EUA
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A prática do jongo na comunidade do Tamandaré em Guaratinguetá: uma
análise estética
Raquel Machado Fernandes 1
Edson Leite 2
Resumo
O presente artigo pretende analisar o jongo, um recurso cultural da cultura popular brasileira,
segundo o ponto de vista dos conceitos da estética, buscando identificar os elementos
responsáveis pela manutenção da identidade de tal prática. A análise estética aqui proposta
pretende utilizar técnicas da estética pragmatista proposta por Dewey que enfatiza a
importância da análise dos contextos sociais e históricos onde a arte foi produzida para validála como tal, e que prioriza a satisfação sensorial de natureza corporal provocada pela arte, a
qual, segundo o autor, provocaria uma experiência estética naquele que a aprecia.
Palavras-chave: Jongo; Cultura Popular; Manifestação Cultural; Memória; Identidade;
Patrimônio Imaterial
Jongo, recurso cultural e patrimônio imaterial brasileiro
O jongo é uma manifestação cultural afro-brasileira, reconhecida como patrimônio
imaterial, e que também atende por outros nomes como tambu, batuque e caxambu. É
caracterizada pela percussão de tambores, dança de roda e cantoria com elementos mágicopoéticos, tendo suas origens nos saberes, ritos e crenças de povos africanos que foram trazidos
e escravizados no período do Brasil colonial, principalmente entre os integrantes dos povos de
origem bantu, oriundos das grandes regiões do Congo e Angola. O jongo é tocado e dançado
de forma diferente, de acordo com a comunidade que o pratica, e acabou se consolidando no
Sudeste brasileiro, principalmente na região do vale do Rio Paraíba, onde estavam localizadas
as lavouras de café e de cana-de-açúcar, nas quais essas pessoas escravizadas foram obrigadas
a trabalhar entre os séculos XVIII e XIX.
Para diversas comunidades, o jongo representa um elemento de identidade e
resistência cultural, louvação dos antepassados e também espaço de manutenção, circulação e
renovação do seu universo de símbolos, sendo importante ressaltar o quanto esses símbolos e
mitos estão relacionados à prática e à manutenção das artes e das culturas, pois “os mitos
estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço, que, a menos que os mitos e as
metáforas se mantenham vivos, por uma constante recriação através das artes, a vida
simplesmente os abandona” (CAMPBELL, 2005, p.72).

1 Bacharel em Comunicação Social pela ECA/USP e, atualmente, é mestranda pelo PGEHA/USP.
2 Professor titular do MAC USP e docente no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História
da Arte da USP.
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Nos dias atuais, as representações musicais, coreográficas e simbólicas do jongo
podem variar de comunidade para comunidade, entretanto, as apresentações sempre guardam
elementos comuns. Normalmente, as comunidades que o praticam se localizam nas periferias
metropolitanas de pequenas cidades e de comunidades rurais e realizam suas celebrações nas
datas das festas de santos católicos e divindades afro-brasileiras, nas festas juninas, e no dia
13 de maio, celebrando a abolição da escravatura.
Em linhas gerais, o espetáculo se dá com a criação de uma roda de participantes
embalada pelo som de pelo menos dois tambores de tamanhos diferentes, o tambu e o
candongueiro. No centro da roda, é onde acontecem as danças de coreografias de casais, que
normalmente dançam em movimentos que remetem a um jogo de corte, as mulheres girando
as saias rodadas; os homens girando os corpos e variando os movimentos e pisadas. Os casais
no centro da roda vão sempre se alternando com o passar do tempo, a partir da entrada e saída
das demais pessoas que compõem o círculo. Enquanto isso, os solistas (homem ou mulher)
vão se alternando em entoar os cantos, também conhecidos como pontos, que são sempre
repetidos em coro pelos jongueiros, dando a sensação de um diálogo. O mesmo ponto é
repetido diversas vezes por todos os participantes, que batem palmas para complementar a
batida dos tambores. O ponto não tem uma duração prevista, pois depende da animação do
grupo ou da reação que provoca no momento em que é cantado e, normalmente, só se encerra
quando o solista grita “machado! ” ou “cachoeira!”, ou quando o canto se acaba naturalmente.
Na presente análise, o objetivo é identificar os elementos estéticos presentes na prática
do jongo que são responsáveis por manter sua identidade desde os tempos coloniais até os
dias de hoje. Para isso, será utilizado como objeto de pesquisa o jongo praticado pela
Associação Cultural Jongueira do Tamandaré, localizada na periferia de Guaratinguetá,
cidade localizada no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo. Por elementos estéticos do
jongo, entende-se o conjunto de gestos e movimentos realizados pelos jongueiros e, também,
os elementos plásticos observados nos participantes, como vestimentas e adereços, bem como
sua disposição espacial durante a prática e outros elementos simbólicos que compõem a
realização da performance. Tais elementos serão analisados de acordo com as técnicas da
estética pragmatista, proposta por John Dewey e posteriormente desenvolvida por Richard
Shusterman, que enfatiza a importância da análise dos contextos sociais e históricos onde a
arte foi produzida para validá-la como tal, e que prioriza a satisfação sensorial de natureza
corporal provocada pela arte, a qual, segundo o autor, provocaria uma experiência estética
naquele que a aprecia.
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A Associação Cultural Jongueira do Tamandaré
Segundo as pesquisas de Moura (2002), até as últimas décadas do século XVIII, a
economia da então Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá era voltada apenas para a
subsistência, entretanto, a partir de 1776, passou a desenvolver uma economia de exploração,
baseada na lavoura canavieira e que alterou completamente a região. A partir de então, a
região se desenvolveu e, por volta de 1799, o Vale do Paraíba contava com 155 engenhos,
dentre os quais o Conceição, engenho que se localizava na região da atual Guaratinguetá e
que chegou a contar com 200 escravos trabalhando em seus canaviais. Ainda de acordo com
as pesquisas do autor, nesta época, a Vila contava com a “presença de 40 escravos benguelas,
11 angolas, 7 cassanges, 6 rebolos, 2 cabindas, 2 minas e 1 gangela” (MOURA, 2002, p.31), o
que, de acordo com o apresentado até agora, leva à conclusão de que havia uma maioria bantu
entre os escravizados da região.
E é nesta Vila de Guaratinguetá, nestas fazendas de cana-de-açúcar e de café que se
inicia a história do jongo que é objeto desta pesquisa, o jongo da Associação Cultural
Jongueira do Tamandaré, que se localiza no bairro do Tamandaré, na periferia da cidade de
Guaratinguetá, onde a comunidade preserva os antigos conhecimentos de seus antepassados
escravizados nas fazendas da região, transmitindo-os de geração para geração, reafirmando
seus valores comunitários, suas memórias e a identidade afro-brasileira de seus participantes.
As principais festas do grupo do Tamandaré ocorrem nos meses de junho e julho para
celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro, nesta ordem. As festas dedicadas aos Santos
Juninos ocorrem sempre de sábado para domingo, em um terreno de terra batida emprestado
por um dos membros da comunidade e, para que a festa seja realizada, toda a comunidade do
Tamandaré é envolvida, tanto na doação e preparação dos insumos que abastecerão a festa,
quanto na decoração e organização do terreno que será o palco das celebrações.
As festas, habitualmente, se iniciam entre onze horas e meia noite e, segundo
Totonho 3, um dos fazedores de pontos - ainda vivo - mais antigos da comunidade, para que
seja possível tocar o jongo, é necessário, pelo menos, um tambu - tambor maior que faz o solo
da música - e um candongueiro - tambor menor que mantém a base.
Quando a fogueira já está acesa, os tambores já estão afinados e a comunidade está à
espera do início da festa, é a hora em que entram em cena os ancestrais – jongueiros que
descendem dos primeiros escravizados que praticavam o jongo em seus espaços cativos e
mantiveram essa tradição quando se tornaram libertos e procuraram novos lugares para viver
3 Informações fornecidas por Totonho em conversa realizada no dia 01 de julho de 2017, no Tamandaré, em
Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo.
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na região de Guaratinguetá. Apenas com a presença e permissão deles é que o jongo pode ter
início. Eles então assumem o comando da celebração e iniciam os rituais para a abertura da
roda. Para que esse começo seja possível, eles pedem licença e permissão aos antepassados e
aos tambores, pois estes também representam os antepassados e devem ser igualmente
homenageados. Essa prática é fundamental para que o jongo possa ser jogado ali, local em
que os primeiros descendentes dos escravizados chegaram levando suas tradições e, nesta
realização, é possível notar a importância da ancestralidade para os povos de origem bantu.
O jongo e seus elementos estéticos
É objetivo deste estudo analisar o jongo como uma obra de arte, enumerando os
elementos artísticos que o compõem e o contexto social e histórico que o originaram, pois
“dentro dos intuitos tradicionais da teoria, a definição da arte enquanto prática sociocultural
historicamente determinada é provavelmente a melhor que podemos ter” (SHUSTERMAN,
1999, p. 33). Para tal, serão utilizadas como material de apoio algumas pinturas e fotografias
realizadas por diferentes sujeitos e artistas nos séculos XIX, XX e XXI.
Os povos escravizados obrigados a trabalhar no Vale do Paraíba eram
majoritariamente de origem bantu, inclusive aqueles destinados à Vila de Guaratinguetá que
daria origem a cidade de Guaratinguetá, local onde ocorrem as festas da Associação Cultural
Jongueira do Tamandaré. Dessa forma, ocorre que estes diversos grupos africanos (bantu) que
partilhavam afinidades étnicas, linguísticas, sociais, religiosas e até mesmo políticas, quando
colocados para viver em um novo mundo, inseridos em uma sociedade completamente
diferente e obrigados a realizar trabalho escravo para senhores e feitores, ou seja, num
contexto de extrema dificuldade e opressão, se voltaram aos elementos que os uniam, sua
língua, seus hábitos culturais e até sua religião para organizar uma forma de resistência a fim
de aliviar as durezas de suas existências. E, sendo a arte uma das mais naturais formas de
resistência e expressão humanas, é nela que essas pessoas foram se apoiar para se manter
resilientes. Unindo os traços de suas culturas, que incluíam danças circulares, ritmos
marcados por tambores e cantos, estava aí disposto o fértil material de onde nasceria o jongo.
Sobre essas características artísticas fundamentais das danças e dos cantos africanos que
cruzaram o oceano e propiciaram o surgimento de uma cultura híbrida no Novo Mundo,
Robert Thompson enumera:
o domínio de um estilo de performance percussiva (investida e vivacidade vital no
som e no movimento); a propensão para registros múltiplos (registros competitivos
que soam ao mesmo tempo); a superposição de canto e de contracanto (solo/coro,
voz/instrumento – 'sistemas de engate' da performance); o controle do pulso interno
(um 'senso metronômico' que mantém a marcação do compasso na mente, como um
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denominador rítmico comum, numa confusão de registros diferentes); a
padronização de acentuação suspensa (fraseados em tempos fracos de acentos
melódicos e coreográficos); e, num nível levemente diferente, mas igualmente
recorrente de exposição, as canções e danças de alusão social (ainda que própria
para cantar e dançar músicas que contrastam sem remorso, as imperfeições sociais
com os critérios subentendidos para uma vida perfeita (THOMPSON, 2011, p.16;
grifo do autor).

Paralelamente a isso, ao ser registrado 4, em novembro de 2005, como Patrimônio
Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o
jongo foi assim descrito no Livro das Formas de Expressão:
a) a formação dos participantes numa roda animada por pelo menos dois tambores de
tamanhos diferentes; b) os solos coreográficos de indivíduos ou de casais, geralmente
no centro da roda; c) as várias formas de alternância entre um solista (homem ou
mulher) que puxa o ponto e o coro dos dançarinos que o repete, na íntegra ou
parcialmente, ou que canta um estribilho; d) os pontos, geralmente improvisados, que
constituem enigmas a serem decifrados por outros solistas; e) as narrativas sobre os
efeitos extraordinários produzidos por pontos não decifrados ou pelo poder que
emana do jongo; f) as reverências aos ancestrais jongueiros e, algumas vezes, aos
tambores, com eles identificados (IPHAN, 2005, p.33).

Dessa forma, ao analisar as informações expostas por Thompson, e as relatadas no
inventário do IPHAN, fica claro que todas convergem em denominadores comuns: a
“performance percussiva”, proposta por Thompson, evidente no uso primordial dos tambores;
os “registros múltiplos que tocam ao mesmo tempo” ficam claros na referência aos tambores
(mais de um) que tocam ao mesmo tempo em que entoam-se os cantos e as palmas; a
“superposição de canto a contracanto” está explícita na descrição do IPHAN e em outros
relatos nos quais um solista está sempre em diálogo com o coro de jongueiros que repete os
cantos; o “controle de pulso interno” faria referência às batidas de palmas performadas por
todos os participantes; e as “canções e danças com alusão social” seriam os cantos, os pontos
que fazem referência à vida social da comunidade e à dura vida dos antepassados nos seus
trabalhos forçados no cativeiro. Estes seriam, então, os elementos artísticos que determinam o
jongo e que também determinam sua raiz, sua ligação ancestral com suas matrizes africanas,
seu contexto histórico e social. Desta forma, será objetivo demonstrar como estes elementos,
definidos como principais, são apresentados plasticamente e esteticamente pelos artistas que
ilustraram a pratica do jongo ao longo dos anos.
Quanto às obras de arte que serão analisadas para mapear tais elementos estéticos, é
possível dizer que seus autores foram impactados esteticamente pelos festejos dos jongueiros,
ou nas palavras de Dewey (2010, p. 129) “quando estética, a satisfação sensorial dos olhos e
ouvidos o é porque não existe sozinha, mas ligada à atividade de que é consequência” e,
4 Como consta no Dossiê IPHAN Jongo no Sudeste (IPHAN, 2005, p. 12).
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complementando, “para perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência. E
a criação deve incluir relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor original” (Dewey,
2010, p. 137; grifo do autor). Assim, segundo a estética pragmatista proposta por Dewey
(2010 p. 125) “o estético não é algo que se intromete na experiência de fora para dentro, seja
pelo luxo ocioso ou pela idealização transcendental, mas que é desenvolvimento esclarecido e
intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente completa”.
Primeiramente, será analisada uma ilustração de um artista viajante, Augustus Earle,
feita em 1822 e que pode ser vista na Figura 1.
Figura 1: “Negros dançando fandango (jongo) no Campo de Santana”, Rio de Janeiro (1822), ilustração

Fonte: National Library of Australia. Autoria: Augustus Earle
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Negro_fandango_scene.jpg?uselang=pt-br>.
Acesso em: 21 jun 2018

A ilustração segue os padrões artísticos da época, tendendo ao realismo, entretanto
ainda muito apegado às escolas europeias onde o registro marca um céu de azul pálido. Mas,
é possível notar a presença dos principais elementos do jongo: um tocador de tambor do lado
esquerdo inferior da imagem; um casal dançando ao centro, ambos descalços, um homem, à
esquerda, com os braços abertos levantados, trajando apenas calças e usando um turbante nos
cabelos; uma mulher, à direita, com a mão na cintura, vestindo uma saia longa rodada, camisa
de ombros caídos e turbante na cabeça; ao redor deles, em formato de roda, os demais
participantes assistem a tudo cantando, dançando e batendo palmas; e, ao fundo, uma
paisagem rural, pessoas com instrumentos de trabalho, bananeiras, coqueiros, e o chão de
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terra batida. É evidente que o artista, impressionado, buscou registrar a experiência que vivera
da melhor forma possível, traduzindo-a segundo seus referenciais estéticos para sua obra de
arte, privilegiando traços e cores mais comuns à sua época. É também de se chamar atenção a
clara troca de olhares que protagoniza o casal de dançarinos no centro da roda. Claramente
homem e mulher estão se encarando, numa forte alusão ao efeito de corte desta dança.
Agora, indo direto ao século XX, na Figura 2, é apresentado o quadro intitulado
“Jongo” do pintor modernista brasileiro Pedro Correia de Araújo (1874-1955):
Figura 2: “Jongo” (sem data), pintura

Fonte: ARAÚJO, Pedro Correia – Coleção Particular

Pedro Correia foi um pintor brasileiro da vanguarda do século XX, que teve formação
em Paris, mas que, retornando ao Brasil, registrou diversas cenas da cultura popular brasileira
porque nela viu beleza, sentiu seu impacto tendo, portanto, vivido uma experiência estética
como já dito, buscando traduzi-la através de suas pinceladas cheias de expressividade e
animação interior, obtendo assim o caráter artístico e estético de uma obra que impressiona os
sentidos e a inteligência. Assim como na obra anterior, o que se vê são os mesmos elementos
artísticos que validam o jongo dispostos de forma muito similar. O tocador de tambor também
está no canto esquerdo inferior da pintura; no meio da roda está o casal de dançarinos, o
homem, à esquerda, dessa vez trajando calça, camisa, descalço e, ao invés de um turbante na
cabeça, traz um chapéu, e está igualmente com os braços abertos e levantados, como na
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ilustração de Earle; a mulher, à direita, dessa vez é ela quem aparece com o torso nu, trajando
apenas uma saia longa rodada, turbante no cabelo e calçada; ao redor deles estão os demais
participantes também dispostos em roda, batendo palmas e cantando; e, ao fundo, uma
paisagem rural, o chão de terra batida, as casas simples, em referência à fazenda onde esses
escravizados residiam e trabalhavam. Ressalte-se mais uma vez a atenção para a
expressividade do casal e sua troca de olhares na relação da corte. Desta vez, o homem olha
atentamente para a mulher, enquanto ela desvia o rosto, e um segundo homem, possivelmente,
tenta entrar na roda para cortar o lugar do primeiro.
Agora, a Figura 3 retrata como é uma festa entre jongueiros, atualmente:
Figura 3: Imagem de casal de jongueiros dançando no meio da roda

Créditos: David Galasse (equipe de apoio da pesquisadora)

Mais uma vez, todos os elementos artísticos e estéticos do jongo estão aqui: o tocador
de tambor e o tambor coincidentemente do lado esquerdo inferior da foto; o casal ao centro, o
homem à direita, de braços abertos e levantados, usando calça e camisa, casaco e também
com um chapéu na cabeça, como na pintura de Correia; a mulher à esquerda, com a mesma
saia longa rodada que usavam seus antepassados, sendo apenas a camisa diferente, mais
próxima das camisetas dos dias atuais; ao redor deles, os outros jongueiros se dispõem em
formato de roda, cantando e batendo palmas; e, ao fundo, o cenário de uma paisagem rural,
remetendo aos antigos campos de trabalho, o chão de terra batida e as árvores, em referência
às antigas fazendas. Mais uma vez, nota-se a troca de olhares entre o casal de dançarinos no
centro, os movimentos de corte, a admiração atenta de um pelo outro, fator que também
marca simbolicamente o jongo.
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Conclusão
De forma geral, foram identificados visualmente os seguintes elementos estéticos
como indispensáveis para a composição da identidade do jongo: disposição dos participantes
em roda batendo palmas; casal dançando ao centro, trocando olhares, ela de saia rodada e
muitas vezes turbante, ele de calças, os braços abertos e às vezes usando chapéu; presença de
tambores; ambiente rural com chão de terra. Também é possível notar que os movimentos do
corpo de todos os participantes reproduzem uma estética do passado, sendo reinterpretada no
presente como forma de reafirmar uma experiência, que também é estética à medida que
estimula o processo da experiência corporal para sua assimilação, como proposto por Dewey
(2010), dentro de uma estética africana de valores comunitários, ou seja, uma estética do
corpo, dos tambores, das vozes e da vida coletiva, onde seus participantes têm a chance de
reviver a experiência estética que seus antepassados experienciaram, proporcionando uma
sensação de pertencimento à comunidade, à cultura e, a uma identidade.
É interessante também destacar as diversas formas de diálogo possíveis de serem
notadas em todas as cenas retratadas. Tem-se o diálogo do coro com o solista, o diálogo dos
tambores com as palmas dos jongueiros, o diálogo entre o dançarino homem e a dançarina
mulher, e também o diálogo entre jongueiros que interagem trocando estímulos estéticos e
produzindo novos conhecimentos que serão fonte de prazer, de surpresa e de enriquecimento
pessoal, dando continuidade à descoberta do mundo.
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Corpo Imanente, entre arte e sociedade
Robson Farias Gomes 1
Ana Flávia Mendes Sapucahy 2
Resumo
A partir da obra Dança Imanente (2010), de Ana Flávia Mendes, o presente trabalho indaga
de que maneira a teoria da dança intervém na discussão em torno da relação corpo, dança e
sociedade. Neste arquétipo cênico-teórico o conceito de Corpo Imanente, cunhado à luz das
noções de pessoalidade, subjetividade e idiossincrasia, adquirindo diversas significações, é o
ponto de partida para se pensar nas complexas articulações entre arte e sociedade numa
medida de mútua influência e interação. O corpo social é o corpo imanente na cena da dança.
Palavras-chave: Imanência. Dança Imanente. Corpo Imanente. Arte. Sociedade.

Introdução
O plano da cena corpográfica é imanentemente sociocultural. O Corpo Imanente
transita da esfera social e cotidiana às insurgências cênicas e performativas numa constituição
panorâmica da Dança Imanente 3, que emerge consubstancialmente das reverberações sociais,
culturais e políticas de imersão do sujeito. Neste arquétipo cênico-teórico o conceito de Corpo
Imanente, cunhado à luz das noções de pessoalidade, subjetividade e idiossincrasia, adquire
diversas significações, sendo o fio condutor para se pensar as complexas articulações entre
arte e sociedade numa medida de mútua influência e interação.
Dos três princípios fundamentais da Dança Imanente, enfocamos o primeiro, a saber, o
princípio de imanência, consolidado a partir do conceito de Corpo Imanente. Este último,
enquanto concepção promotora de hibridação articula conhecimentos da comunicação,
filosofia e antropologia, nos quais a demanda central é o corpo como transeunte aos ambientes
da cena e da sociedade. Do contexto imanente propriamente dito, em Avesso, aportamos na
transfiguração do gesto de Metrópole como portador primeiro do ente imanente em dança e
perceptivelmente promotor do diálogo entre corpo social e corpo cênico.
A imanência impregnada culturalmente reverberou teórica e cenicamente na afirmação
do fluxo contínuo de informações do meio social na obra cênica em dança contemporânea.
Em linhas gerais, o conceito-cerne abordado nesta investigação, sustentado nos pressupostos
pós-modernos dos estudos do corpo e da dança, consiste num atrelamento entre corpo, cultura
1

Mestrando em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará PPGARTES /UFPA. Vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPq Coreoepistemologias - ICA/UFPA.
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A Teoria da Dança Imanente está contida no livro “Dança Imanente: uma dissecação artística do corpo no
processo de criação do Espetáculo Avesso”, publicado em 2010 pela Editora “Escrituras”.
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e pessoalidade como construto cênico de interação entre feitor, feitura e fruição da obra
estabelecendo, deste modo, um corpo performativo que tanto se refere à sociedade quanto
dela se utiliza como fonte de feitura artística em dupla imbricação construtiva.
Este texto destaca respectivamente três aspectos principais da discussão concernente
ao Corpo Imanente como intercessor entre arte e sociedade: (i) referente ao prelúdio à Dança
Imanente; (ii) a conversação entre Corpo Imanente e Gesto Transfigurado e o; (iii) que diz
respeito ao Corpo Imanente como mediador entre arte e sociedade por meio da imanência
como vida. A transformação do Corpo Imanente dá-se paralelamente às transformações
sociais e vice-versa, ambas desfrutam e gozam uma da outra. O corpo metamorfoseado que se
move conectado e interligado ao social repercute, neste âmbito, de modo igualmente potente
evidenciando partilha de um mesmo plano que, como demonstrado neste texto, trata-se duma
mesma imanência: a vida.
Desenvolvimento científico argumentativo
A Teoria da Dança Imanente surgiu a partir das experimentações e vivências de uma
companhia de dança contemporânea na cidade de Belém do Pará. A Companhia Moderno de
Dança (CMD) 4 possui como enfoque teórico uma metodologia cênica de transfiguração de
movimentos orgânicos em movimentos de dança. Subsidiada nos preceitos da pósmodernidade artística e filosófica, a Dança Imanente sustenta-se em conceitos híbridos e
interdisciplinares perpassados pelas conversações entre arte, filosofia e ciência.
A Dança Imanente constitui-se a partir de três princípios criativos: (i) o princípio da
imanência, consolidado com vistas aos conceitos de Corpo Imanente e Corpo como forma e
conteúdo da obra coreográfica com fins de uma estética multissensorial; (ii) o princípio de
metalinguagem na dança, revelada no conceito de Metacorpo e; (iii) o princípio da
visibilidade, sustentado no conceito de corpo visivo, que, se articulados entre si, remontam os
eixos centrais da teoria da imanência na dança.
O Princípio da Imanência, tido como cerne desta discussão, dispõe de propriedade
complexa em termos de interligação tanto conceitual quanto afecto e perceptiva. O corpo,
enquanto objeto da discussão imanente, tem como informações referenciais quatro noções que
se apresentam no cenário contemporâneo das discussões em dança, a saber:
4

A Companhia Moderno de Dança é um núcleo artístico surgido no seio de uma instituição de ensino formal de
Belém do Pará, o Colégio Moderno, de onde origina o nome do grupo. Formada inicialmente por antigos alunos
desta instituição, a companhia iniciou suas atividades em novembro de 2002. Atualmente a CMD é composta por
10 bailarinos que, além de intérpretes-criadores, atuam em diversas outras áreas do conhecimento como
Psicologia, Filosofia, Educação Física, Arquitetura, dentre outras.
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a) O corpo-mídia, de Helena Katz e Christine Greiner;
b) O corpo-passagem, de Denise Sant’Anna;
c) O corpo-aberto, de Ivani Santana e;
d) O corpo híbrido, de Laurence Louppe.
Estas concepções marcam o ponto de partida das intercessões conceituais fundantes do
Corpo Imanente. A primeira intercessão, provinda das discussões do corpo nos estudos da
dança e comunicação, sugere-o como lugar de trânsito num condicionante corpóreo aos
contextos espaciais e temporais. Segundo Katz & Greiner (2002, p. 97): “[...] o corpo como
mídia passa pelo entendimento dele como sendo o resultado provisório de acordos contínuos
entre produção, armazenamento, transformação e distribuição de informação”. O corpo, nesta
perspectiva, apresenta-se inestancavelmente em transformações e transfigurações.
A segunda intercessão ocorre na medida das interações como pressuposto de
permanente construção do corpo. Sant’Anna (2001) sugere que “um corpo tornado passagem
é, ele mesmo, tempo e espaço dilatados”, sendo por este viés, “o presente substituído pela
presença” (p. 105). Os gestos “em si”, nesta percepção figuram a interligação, isto é, o entre
das interações, quer seja com o ambiente quer seja consigo mesmo, como cerne do
constitutivo corporal.
A terceira intercessão reafirma tais conjunturas baseadas no elo complexo de interrelação. Santana (2002) propõe o corpo, baseada nos estudos da teoria dos sistemas, como
sistema aberto, situando-o num lugar de permanente troca. Tais compartilhamentos, enquanto
internos e externos, “agregam-se ao mesmo processo pelo qual continuam trocando, tornandose complexos e modificando-se” (p. 22). Na mutualidade se assenta o corpo-aberto.
A quarta intercessão corresponde ao fator criativo da dança que agrega a mídia, a
passagem e a abertura. O corpo híbrido da dança, na contemporaneidade, é o corpo
atravessado pelas mais distintas influências sócio comportamentais. Louppe (2000) refere-se a
este condicionante cultural na hibridação que hoje, marcadamente, corresponde “[...] ao
destino do corpo que dança”, uma vez que “a elaboração das zonas conhecíveis da experiência
corporal, a construção do sujeito através de uma única determinada prática corporal torna-se,
então, quase insuportável” (p. 31). O corpo híbrido é um corpo permeado pelas diversas
referências de vida.
Destas bases o Corpo Imanente se coloca como fonte de procedimentos performativos
e criativos em dança por via duma arte imbricada na feitura legitimamente corporal. Esta
feitura, por sua vez, leva em consideração todos os aspectos anteriormente citados. Este corpo
transpassado é, portanto, o ponto de partida para a criação cênica em dança enquanto
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performance híbrida de movimento na CMD. Este corpo-intercessão está cenicamente vivo e
percorre caminhos outros que “vazam” aos planos sociopolíticos, culturais e de impregnação,
pois o corpo leva e traz consigo constantemente informações.
Dito isto, a inauguração estrutural do pensamento imanente em dança, a partir da
CMD, ocorre no processo criativo de encenação do espetáculo denominado Avesso 5,
espetáculo que, em linhas gerais, é um fluxo artístico que reconfigura noções preestabelecidas
em dança frente a movimentos predispostos por técnicas específicas. O Avesso é este estudo
dissecado do corpo que remete às múltiplas conexões geradoras da poética. O Corpo
Imanente emerge deste contexto referindo-se essencialmente “à pessoalidade do intérprete
que não se encontra fixo e estabelecido, mas em constante processo de construção e,
consequentemente, de transformação” (p. 37). Segundo Mendes (2010), “trata-se, portanto,
de uma forma de

dança centrada na pessoalidade e na característica subjetiva do

intérprete, isto é, sua maneira singular” (p. 112) de fazer dança.

Figura 1: Espetáculo de dança Avesso, 2006. Fotografia: Luiz Cláudio Lacerda.

5

Espetáculo realizado na linguagem contemporânea de poéticas performativas em dança. O Avesso é o cerne da
investigação cênico-teórica do corpo revelada no próprio corpo. O processo criativo dá-se pautado no
desprendimento de movimentos pré-codificados em dança, adotando a subjetividade dos intérpretes como fonte
de investigação e indutoras da construção cênica. Este espetáculo é resultado da pesquisa de doutorado em artes
cênicas de Ana Flávia Mendes, diretora artística da CMD, junto ao Programa de Pós-graduação em Artes
Cênicas da Universidade Federal da Bahia - UFBA.
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O espetáculo Avesso redireciona o pensamento quanto a procedimentos inovadores na
forma de se fazer dança. Manifesto no desejo do si, por si, em si 6, instala um despontar do
ente dançante como feitor de si mesmo por sua obra, ou vice-versa. Agente de si e em si,
configura-se criador de si mesmo na cena. A cena aqui é tida como feitura continuada, pois
iniciara em ambiente cotidiano de (trans)passagens e aberturas experimentais. Avesso está
inserido numa conjuntura de dança caracterizada “pela utilização de movimentos nãocodificados, porém originados no e pelo próprio corpo humano.” (2010, p. 235).
Tais indicações encaminham para os pressupostos imanentes no dançar que pensa a
emergência do corpo na construção da obra coreográfica contemporânea. Deter-nos-emos às
implicações socioculturais no construto cênico-performativo do primeiro espetáculo encenado
pela Companhia Moderno de Dança: o espetáculo Metrópole, que preanunciara o advento do
manifesto imanente na dança neste contexto, dentro de pretensões metodológicas de criação
em artes cênicas.
O espetáculo Metrópole, exibido em 2003 sob direção de Ana Flávia Mendes, baseiase nas observações vivenciais cotidianas no contexto de metrópoles, investigando os pontos
idiossincráticos do comportamento humano nesses ambientes. A abstração do movimento
cotidiano é o mote de investigação da pesquisa-espetáculo publicada em livro intitulado Gesto
Transfigurado: a abstração do cotidiano urbano nos processos de criação e encenação do
espetáculo Metrópole 7. Como o homem urbano em suas vinculações culturais ressoa na cena
contemporânea em dança? Como o artista vincula o meio sociocultural à sua obra?
Em Gesto Transfigurado, tais inferências são fortemente destacadas por Mendes,
especialmente na proposição do conceito de impregnação cultural. Tal noção refere-se à
operacionalização, redimensionamento e diálogo com os conceitos de endoculturação, trajeto
antropológico e “imprinting” cultural instituídos por Geertz, Durand e Morin respectivamente.
Segundo a autora, nesta obra, propõe-se o:
[...] conceito de impregnação cultural, admitindo todos os determinismos culturais
situados nos níveis psicológico, imaginário, comportamental entre outros.
Priorizamos, contudo, por meio dessa proposta esses determinismos simbolicamente
visíveis no comportamento corporal, acreditando que os sistemas culturais
imprimem caracteres corporais em um indivíduo e vice-versa, seja por necessidade
de adequação ao ambiente ou por meio de imitação ou aprendizado (MENDES,
2010, p. 77-78).

Deste modo, tomando por base a compreensão do gesto que emerge imanentemente do
corpo impregnado culturalmente, os procedimentos imanentes dos intérpretes-criadores da

6
7
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Esta tríade será delineada posteriormente no corpo deste texto.
Pertencente à “Coleção Processos Criativos em Companhia”, volume 01, publicado em 2010.

cena dançada se encontravam inevitavelmente presentes em Metrópole. Mesmo tendo sido
publicado alguns anos depois, o sistema da Dança Imanente já se manifestava nos prelúdios
cênicos de Metrópole, pois as subjetividades sempre constituíram o cerne do pensamentofazer imanente (MENDES, 2010) da Companhia Moderno de Dança.
Nas impregnações demandadas pelo ambiente e por outros agentes, o sujeito dançante
traz em si mesmo o outro e deixa-se aos outros por meio de conexões, passagens e aberturas.

Figura 2: Espetáculo de dança Metrópole, 2003. Fotografia: Rodolfo Ferreira.

Tanto Avesso quanto Metrópole são espetáculos fundados nas estruturas que fazem
parte do cotidiano sensível (MENDES, 2010). No entanto, destaca Mendes que existem dois
processos metodológicos distintos na concepção dos espetáculos: “[...] em Metrópole houve
conversão semiótica 8 do gesto prático do cotidiano em gesto artístico de dança”, enquanto em
“Avesso, é uma conversão semiótica do movimento corporal da vida prática do indivíduo
biopsicossocial, em movimento corporal de cena artística” (p. 240). O contraponto distintivo
mendiano está situado num primeiro momento, em Metrópole, na praticidade de movimento e
no segundo momento, em Avesso, no devir de vida enquanto cena. A este respeito destacamos
uma análise vinculante entre os preceitos da imanência, vida e arte.
Tal relação pode ser evidenciada na tríade mencionada anteriormente neste texto – de
si, por si, em si. Esta tríade corresponde estruturalmente às equivalências de características
comportamentais próprias, particulares do feitor da obra artística (i) advindas de si,
considerando-as intrinsicamente (de)correntes na/da relação, (ii) dadas por si, ou seja,
8

Conceito cunhado pelo pensador paraense João Jesus de Paes Loureiro. Trata-se do “[...] movimento de
passagem pelo qual as funções se ordenam e se experimentam em uma outra situação cultural. A conversão
semiótica significa o quiasmo de mudança de qualidade simbólica numa relação cultural no momento de sua
transfiguração. Ela pode ser observada, por exemplo, na criação artística” (LOUREIRO, 2002).
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enquanto próprio fornecedor da matéria-prima artística dispostas todas suas particularidades
em sua obra e (iii) executadas em si mesmo, isto é, o corpo em si mesmo enquanto
reverberação, ressonância e acontecimento de si. Tal articulação remete proximamente ao
princípio de Metalinguagem na dança (MENDES, 2010, p. 201-231) no contexto da Dança
Imanente que, neste caso, se dá em âmbito processual metodológico. Imanentemente
adquirido ou enquanto produção de si mesmo, enquanto sujeito constituído e constitutivo, o
comportamento cênico na Dança Imanente é intrinsicamente social, cultural e político.
Considerando “o caráter de pessoalidade do intérprete de dança, valorizando sua
autonomia e suas particularidades individuais” (2010, p.163) este corpo encharcado de cultura
e de si mesmo banha a cena daquilo que traz consigo, quer dizer, expande-se em cena
enquanto sociedade e percebe o ambiente sociocultural em si comprimido, tendo em vista que
aquele corpo é e possui intervenção do sociocultural externo à cena.
O experimentar a vida implica compulsoriamente no experimentar o outro, o social e
quando se propõe evidenciar isto cenicamente o resultado é inevitavelmente sociocênico. A
recepção de informações em fluxo contínuo predispõe o corpo social na cena, assim como o
corpo cênico projeta-se incipientemente no meio sociocultural e político.
Mendes (2010) afirma em autorreflexão contida no texto introdutório de Gesto
Transfigurado que o “ambiente cotidiano das metrópoles” a induziu “deseja-lo como [seu]
ambiente de vida” (p. 21). A vida, em linhas precisas, permeia a obra-vida que é a cena
imanente na dança. Dito de outro modo, o que se é “fora” da cena, de algum modo, intervém,
repercute e/ou simplesmente é também a cena. O estar fora e o estar dentro da cena gera um
limiar que de tão tênue provoca-nos a outras investigações.
O corpo e o ambiente, segundo a autora, além de mútuos influenciadores entre si estão
por vias rizomáticas interconectados em um plano horizontal. Tal compreensão ocorre por
meio do conceito de Corpo Rizomático que baseado na filosofia de Deleuze a Guatarri (1995),
compõe mais um eixo figurativo da justaposição entre arte e sociedade no interior da
imanência. Este conceito trata-se do corpo enquanto sujeito rizomático, isto é, de “sujeito
agenciador entre o interior e o exterior, entre si mesmo e o meio” (p. 189).
Pode-se dizer que o corpo, assim como o rizoma, conecta-se a outros corpos e
também ao meio, assim como se destaca pelo caráter de heterogeneidade entre os
corpos. Como o rizoma, o corpo também se caracteriza pela multiplicidade de
informações nele impressas, bem como de outros corpos e, consequentemente, de
caminhos por onde essas informações entram e saem (MENDES, 2010, p. 183).

De todo modo, o Corpo Imanente, levando-se em consideração todos os seus aliados
conceituais, se insere neste panorama na mesma profundidade epistemológica a que se propõe
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metodologicamente. A arte a que componho compõe o mundo, simultaneamente ao que este
me constitui a todo tempo. O sujeito social contemporâneo na obra contemporânea de dança
imprime-se em Metrópole e Avesso provocando uma genuína inter-relação entre arte e
sociedade por meio do Corpo Imanente.
A estrutura da teoria que instaura o Corpo Imanente se justifica numa metodologia
outra de pensar a construção coreográfica, a qual não nega a mútua influência entre arte e
sociedade revelando livre reciprocidade entre uma e outra. A imanência se dá não em outra
coisa que não seja a vida 9. No que se é feitor de si, é-se intrinsicamente feitor de obra, obra de
arte!
Conclusão
O trajeto analítico investigativo que se deu de Avesso a Metrópole consistiu num
roteiro invertido que tencionou a Dança Imanente numa via de mão dupla entre arte e
sociedade. A instauração primeira do pensamento imanente em dança incorreu, ainda que
embrionariamente, em Metrópole, mesmo o sistema teórico tendo sido publicado
posteriormente. Dito de outro modo, o gérmen da imanência já era manifesto no corpo
imanente impregnado pela cultura e pelo entorno social de Metrópole. Avesso, enquanto
espetáculo síntese da tríade aqui proposta – de si, por si, em si – surge como fixador dum
pensamento-fazer outro que recorporifica o corpo de si mesmo.
O Corpo Imanente, por entre vielas subjetivas, escoa o corpo social ao corpo artístico
numa via de retorno e prosseguimentos que não se identifica onde um começa e outro
termina, pois são tenuamente limiares entre si, situando o sujeito transpassado, líquido e
midiático no âmago do processo de feitura artística em dança. O plano de imanência na dança
contemporânea sugere uma articulação entre arte e sociedade. O corpo contemporâneo
entrepõe-se transeunte. No fluxo obra-vida, o(s) plano(s) de imanência(s) enquanto vida(s)
atravessada(s) por múltiplos espaços em dimensões internas e externas a si, culminam numa
espécie de partilha de si que corrobora em implicações socioculturais e políticas.
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O registro fotográfico como instrumento de mediação comunicativa
Rodrigo Augusto Martins Pissarra 1
Resumo
As mediações visuais são o instrumento usado para se ler a narrativa urbana de uma imagem,
porque revelam o invisível contido na imagem, integrando o espaço que emerge do lugar
fotografado. O olhar esquadrinha o fenômeno urbano, compondo sua narrativa, oferecendo
uma possibilidade de interpretação, que é universal, isto é, que pode ser lida da mesma
maneira pelos espectadores. Há um discurso narrativo, que é a leitura da semiótica visual
urbana, em que o lugar vai se transformar em mediação do quotidiano ao traduzir o invisível
do espaço urbano em algo visível.
Palavras-chave: Registro fotográfico, composição da imagem, representação, narrativa
fotográfica, mediação comunicativa.
Introdução
São as mediações visuais que permitem o trânsito entre visualidade e visibilidade,
entre eficiência e complexidade, permitindo que se leia as entrelinhas do discurso urbano.
Estas mediações, então, permitem que se leia o elemento invisível que há neste discurso
criado entre o que há de visual e o que há de visível no espaço. É o enquadramento do
fotógrafo que lê a realidade e interpreta, criando mediações comunicativas, para usar o termo
proposto por Ferrara (2002) que integram lugar e espaço, estabelecendo uma totalidade no
registro fotográfico.
Com isto, Ferrara traz a ideia de uma construção da semiótica da cidade. A autora diz
que “Toda representação é uma síntese metonímica” (FERRARA, 2002, p.177), em que esta
permite na sua parcialidade ver o que é visual ao criar uma visibilidade para isto. Certos
elementos continuarão escondidos, do mesmo modo como outros elementos vão ganhar
visibilidade na narrativa construída pela imagem. Uma vez criada a representação, pode-se
problematizar o lugar e o espaço, que são extensões um do outro. Sobre esta relação, “O
espaço se concretiza no tempo, mas através das formas que nele surgem” (FERRARA, 2002,
p.118).
Isto porque, segundo a autora, o lugar nos permite o reconhecimento, porque tem
formas, é concreto e objetivo, enquanto o espaço nos permite construir conhecimento, integra
o que se vive neste lugar (FERRARA, 2002). Há uma interação entre espaço e lugar (urbano e
cidade) em que um molda o outro, no primeiro, pelo imaginário que se materializa a partir do
lugar, no segundo, pelas formas que criam este imaginário. Há que se observar a
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complexidade da análise do espaço a partir de sua dinâmica, pois enquanto o lugar é objetivo,
o espaço pode ser múltiplo, vário, que diz respeito ao lugar, criando visibilidade.
Desenvolvimento científico-argumentativo
Há diversos processos cognitivos envolvidos no ato de ver, como é o caso da
percepção, e que fazem a síntese metonímica da representação, não porque seja falha, a
percepção, mas porque este processo da cognição faz um recorte de acordo com as
circunstâncias. Segundo Ferrara, os estágios semióticos criam tensões reativas dos signos
icônicos, que vão dar origem à semiótica urbana, que é visual, mas também vária, pois
representa a multiplicidade daquela cidade representada (FERRARA, 2002).
Ao andar pela rua, é possível ver seu desenho, suas estruturas, e isto é comum a todos
os passantes, mas como estes elementos interferem no modo como se vive esta rua, criam uma
experiência dela. O registro fotográfico é capaz de captar esta experiência, pois segundo
Possamai (2008, p.255):
A imagem fotográfica (...) inserida na construção de sentidos e de significações
sociais. Passa, dessa forma, a ser tomada como fragmento do real, criado a partir de
um quadro fotográfico delimitado pelo autor, o fotógrafo (...) conforme Boris
Kossoy (2002), a fotografia poderia ser apreciada como uma segunda realidade (...)
contida num fragmento de tempo e espaço que apenas existiu no momento em que
foi apertado o botão e que somente pode ser alcançado como representação visual.

Em que, nas palavras de Ferrara (2002, p.121):
(...) passa-se da cidade ao lugar e, de uma semiótica visual da cidade à semiótica do
lugar invisível. Entre as duas cognições processa-se a complexidade da semiótica da
cidade que (...) é obrigatoriamente, uma semiótica visual.

O trabalho do fotógrafo é, então, o de processar o que percebe, captando a semiótica
visual da cidade. Trata-se de um trabalho de interpretação do que se vê e vive para convertê-lo
em registro, permitindo ao espectador o acesso a isto tudo. Ferrara esclarece esta ideia sobre o
trabalho do fotógrafo dizendo que é preciso “distinguir, na dimensão visual das
representações visuais da cidade, a visualidade receptiva da visibilidade perceptiva”
(FERRARA, 2002, p.121), podendo assim diferenciar o que se vê do que se vive, tornando
possível a interpretação. É isto o trabalho interpretativo do fotógrafo acerca da realidade
urbana.
É neste ponto que atua o fotógrafo que cria uma narrativa para a representação visual a
partir do momento que ele vive o que vê. Neste sentido, Possamai afirma “a fotografia não
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pode ser concebida como mimese do real (...), pois são elas mesmas históricas (...)”
(POSSAMAI, 2008, p.255). A autora fala particularmente da construção da narrativa histórica
por meio do registro fotográfico, que não inviabiliza a argumentação, mas a amplia, uma vez
que “em se tratando de um objeto cuja natureza é interdisciplinar, nos estudos de paisagem,
a orientação metodológica varia de acordo com a leitura de realidade” (SILVA, 2000/2001,
p.1). Ela ainda continua dizendo que o olhar fotográfico enquadra o espaço, estabelecendo
limites que o contém (POSSAMAI, 2008), e isto é uma forma de interpretação do que se vê
pelo que se vive.
O trabalho cognitivo do fotógrafo é o de interpretar, pois somente assim consegue ler
o invisível nas entrelinhas da semiótica urbana. Isto é feito pelo uso de diversas técnicas
fotográficas, como a escolha do enquadre e da iluminação, que traduzem a semiótica da
cidade, abrangendo o todo urbano, e só se consegue isto vivendo o ver-a-cidade (FERRARA,
2002). E isto, na construção de uma narrativa da representação visual, requer, segundo
Possamai, “uma delimitação de um corpus visual que (...) permitirá relações entre as
imagens que a compõem” (POSSAMAI, 2008, p.256).
O campo em que trabalha o fotógrafo é um lugar em que há “(...) um jogo onde se
embaralham (...) a imagem e o imaginário” (FERRARA, 2002, p.122), aparentemente
caótico, mas, que pelo olhar fotográfico revela uma harmonia, que se transforma ao longo do
tempo, e que pode ser encontrada nos vestígios das edificações e elementos urbanos. Wölfflin,
em seu “Conceitos de História da Arte”, discorre sobre os movimentos de História da Arte,
em que elementos lineares e pictóricos se alternam caracterizando os movimentos artísticos
(WÖLFFLIN, 2006), e são estes elementos que o profissional de fotografia percebe, compõe e
recompõe no seu registro para fazer a leitura da realidade, de uma certa realidade, construindo
uma “Semiótica visual da cidade” (FERRARA, 2002, p.123).
Aqueles elementos urbanos e arquitetônicos, recolhidos pelo olhar do fotógrafo,
formam esta semiótica visual da cidade, em que os elementos construídos de outros tempos
são resgatados no presente por sua monumentalidade (FERRARA, 2002). Os padrões de
elementos lineares e pictóricos (WÖLFFLIN, 2006) são sinais desta semiótica visual citadina,
porque oferece pistas para que o observador – o fotógrafo – possa lê-las, compreendê-las em
seu todo. Então, temos a observação de Ferrara, que citando Heidegger sobre a questão da
visualidade, explica que a contemplação espontânea do espaço está repleta de valores,
histórias e referências das pessoas que construíram estes locais (FERRARA, 2002).
Georges Balandier vai dizer que “o homem cria os lugares”, porque ele se socializa
nestes ambientes, acumula experiências no tempo e no espaço do lugar, pois se enraíza. Os
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lugares, segundo ele, revelam o entrelaçamento das marcas deste espaço que é social, e,
citando Merleau-Ponty, vai falar de um espaço existencial que é o meio que é “uma
experiência de relação com o mundo” (BALANDIER, 1999, p.62).
O século XX redefiniu o modo de perceber a cidade com o avanço das tecnologias,
que recriaram os valores humanos, em que o linear e o pictórico de Wölfflin começam a se
misturar após a década de 60, caminhando conjuntamente, misturando-se. Esta nova estética
impõe ao fotógrafo a redefinição do enquadramento da imagem. O olhar deixa de buscar o
meramente físico, porque ele não faz mais sentido isoladamente, mas contextualizado num
tempo e num espaço. Da cidade, então, passa às localidades, pois, segundo Ferrara, “O lugar
não constrange o olhar; sua invisibilidade é, não apenas física, mas sobretudo cognitiva e o
leitor vê o que quer” (FERRARA, 2002, p.128). Citando Merleau-Ponty, ela fala desta
experiência com o mundo por meio do lugar, enfatizando um exercício semiótico que
transforma o olhar em discurso.
Há um discurso narrativo no trabalho de registro fotográfico, ainda que em um único
registro, pois se escolhe para onde ver, esquadrinhando o fenômeno urbano, compondo sua
narrativa do que vê e vive, gerando uma interpretação acerca do lugar e de seus espaços.
Possamai observa a composição fotográfica e discorre sobre a ênfase que pode ser dada à
monumentalidade ou à insinuação das edificações, de acordo com o se quer passar. Pode ser,
respectivamente, tanto o elemento massivo, o elemento valorizado, como pode ser a
composição por meio dos detalhes, o elemento valorizado. A imagem vai sendo recomposta
no registro fotográfico a partir do olhar do fotógrafo (POSSAMAI, 2008, p.272).
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Figura 1: PISSARA, Rodrigo. Fim de tarde.

Como na imagem acima, em que as árvores convergem criando uma espécie de
continuidade para as linhas que formam o ponto-de-fuga das linhas que formam a avenida,
enfatizado pela iluminação que incide sobre as árvores. O grafite à direita, o edifício vermelho
à esquerda e o espaço que se preenche entre eles com os automóveis, as placas de trânsito e o
pôr-do-sol trazem a imagem para o aspecto humanizado do olhar fotográfico, indo além do
registro do espaço para estabelecer algo de pessoal com a localidade.

Conclusão
Retoma-se, então, a questão do que está visível e do que permanece invisível e isto faz
pensar no lugar “que é objeto epistemológico de uma semiótica produzida por um modo de
ver” (FERRARA, 2002, p. 129). O olhar vê a partir de um objeto, relacionando-se com ele, e
a fotografia é a mediação comunicativa desse lugar, porque o representa na medida em que o
interpreta. Constrói-se uma narrativa fotográfica, que é a leitura semiótica visual do espaço
urbano. O lugar, que vai se tornar mediação, marca a passagem do tempo pela sobreposição
de elementos que se acumulam nele, de modo que “o lugar detém a memória da cidade e
demonstra como o tempo é a medida do espaço” (FERRARA, 2002, p.130).
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É a complexidade que traz a visibilidade, porque há muito para além daquilo que é
visível, e que a imagem revela no momento que ela é contemplada. O olhar do fotógrafo
busca reconstruir as conexões existentes entre o que é visível e o que é invisível, para que o
espectador possa identificar estas pistas visuais e ler, a partir de seu olhar, a narrativa urbana.
O lugar torna-se espaço por meio das mediações comunicativas da fotografia, pois de algo
indistinto – os elementos arquitetônicos – passa-se a algo quotidiano, vivido pelos habitantes
daquela localidade, tornando-se espaço, o lugar onde transcorre a vida.
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Das narrativas mestras aos pequenos relatos: a questão da “mitologia
pessoal” e a fotografia contemporânea 1
Renata Mosaner 2
João Frayze-Pereira 3
Resumo
O declínio das narrativas dominantes, uma característica do pensamento pós-moderno,
segundo Lyotard, e o reenquadramento da arte, proposto por Danto, acarretam uma mudança
profunda no campo artístico. O pluralismo sem precedentes, consequente dessa
transformação, passa a moldar a arte contemporânea. Nesse contexto, este artigo explora as
ideias de alguns teóricos que se ocuparam da temática das “mitologias pessoais” (ex.:
Einstein, Gassiot-Talabot e Szeemann, entre outros), tendo em vista a crítica da fotografia
contemporânea.
Palavras-chave: mitologia pessoal; narrativas mestras; pós-modernidade; fotografia; arte
contemporânea.

Se a modernidade se caracterizava pela crença em verdades estáveis e universais, a
pós-modernidade passa a questionar estas metanarrativas. Na ausência de discursos que
busquem uma verdade unívoca, o pensamento pós-moderno valoriza a vivência do sujeito, em
um contexto temporal e espacial determinado. Nesse sentido, a partir dos anos 1960, a cena
artística norte-americana conta com uma profusão de artistas que se ocupam de temas
relativos à intimidade, à identidade e ao próprio cotidiano. E, a partir desse mesmo período, a
ideia de “mitologia pessoal” foi referida por diversos curadores e críticos da arte. Porém,
quais são as acepções desse termo? Como o desmoronamento das grandes narrativas na arte
está ligado ao seu uso? E em quais situações específicas aquele termo foi empregado?
O filósofo francês Jean-François Lyotard (1924 – 1998) é central para refletirmos
sobre essa mudança estrutural das narrativas e das formas do saber. Essas transformações
ocorreram já na década de 1950, simultaneamente ao princípio da era pós-industrial na
sociedade europeia. E o que o autor denomina “crise dos relatos” assume papel primordial em
sua investigação acerca da pós-modernidade. Tal crise resultaria da incredulidade nas
metanarrativas, ou seja, do declínio da crença nas narrativas legitimadoras. Portanto, a grande
narrativa com a função de autenticar uma única verdade
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perde seus atores, os grandes heróis, os grandes perigos, os grandes périplos e o
grande objetivo. Ela se dispersa em nuvens de elementos de linguagem narrativos,
mas também denotativos, prescritivos, descritivos etc., cada um veiculando consigo
validades pragmáticas sui generis. (LYOTARD, 2009, xvi)

De maneira análoga, o filósofo e crítico de arte Arthur Danto decreta o “fim da arte”.
Este slogan 4, proferido por Danto em uma palestra de 1995, está diretamente relacionado ao
fim das narrativas mestras na arte, na medida em que, segundo o autor, a arte deixou de ser
definida por uma estrutura objetiva para se desmantelar em um pluralismo sem precedentes.
Em meio a essa abundância de novas microestruturas, a arte contemporânea não poderia ser
representada por narrativas mestras (1996). E assim como Lyotard (1993) defende que o
declínio das grandes narrativas não impede que milhares de pequenos relatos continuem a
narrar a vida cotidiana, Danto (1996) argumenta que o que havia terminado era a narrativa
enquanto função de legitimar a arte, mas não a própria temática da narrativa.
É neste contexto de decadência das grandes narrativas e mitologias e da ascensão de
valores individuais que se constrói a noção de uma mitologia baseada em grupos menores ou
em indivíduos. Os mitos se transformam, conforme os diferentes contextos, pois “(...) é a
história que transforma o real em discurso, é ela e só ela que comanda a vida e a morte da
linguagem mítica” (BARTHES, 2001, p. 132). Assim, qualquer objeto pode se tornar um
mito, desde que se construa um discurso a seu respeito. Isto tem sentido considerando que,
conforme observa Roland Barthes (1957), o mito é uma fala, que pode ter como suporte a
oralidade, a fotografia, o cinema, entre outras linguagens, definindo-se, portanto, por limites
formais e não pelo seu conteúdo. Em conjunto com outros autores que se debruçaram sobre a
temática da mitologia a partir da década de 1950, Barthes dedicou-se a atualizar, conceituar e
aproximar o tema à sociedade vigente. O autor (1957) desestrutura e fragmenta a ideia da
mitologia unificadora ao apresentar diversos “mitos” da vida cotidiana francesa. Em forma de
excertos (tableaux) produzidos ao longo de dois anos, critica os hábitos burgueses, e os
ironiza ao categorizar como “mito” características extremamente banais (como “O bife com
batatas fritas” ou “Saponáceos e detergentes”). Segundo a pesquisadora Magali Nachtergael,
(…) a figura mítica é construída principalmente em jornais como a “Life” dos anos
50 por meio de 'micro-biografias', histórias de vida extremamente curtas, sempre
ilustradas com fotografias. Essa prática se espalha, ao mesmo tempo, nas casas com
a multiplicação dos álbuns de família. Para existir, o indivíduo deve distinguir-se e
criar sua grande narrativa própria, tendo à sua disposição os modelos modernos.
(2008, n. p., tradução nossa).

Intensifica-se, portanto, a consagração da imagem pessoal, que, nos exemplos de
4
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Termo que o autor utilizou posteriormente ao se referenciar ao próprio trabalho (2006).

Roland Barthes, vão desde uma personalidade católica da Resistência francesa da II Guerra
Mundial, até artistas de cinema como Greta Garbo. Entre os anos de 1960 e 1980, nos Estados
Unidos, a produção de toda uma geração de artistas refletiu uma fase que ficou conhecida
como “The Me Decade” (WOLFE, 1976), termo cunhado na década de 1970 pelo jornalista
norte-americano Tom Wolfe. Ainda seguindo à lógica do pós-modernismo, no campo da
fotografia-expressão 5, as grandes narrativas também deram espaço a uma torrente de
pequenos relatos. “Assiste-se a um recuo às preocupações locais, íntimas e cotidianas – e ao
uso da fotografia para lhes dar corpo e forma. ” (ROUILLÉ, 2009, p. 23). Independentemente
dos aspectos formais, há uma série de fotógrafos neste contexto que lidam com tópicos
relativos à intimidade e à identidade. Larry Clark, Nan Goldin, Cindy Sherman, Robert
Mapplethorpe e Francesca Woodman são apenas alguns dos nomes bastante relevantes nesse
aspecto, no campo da fotografia norte-americana contemporânea. Apesar de todos terem
vivido no mesmo contexto sócio-histórico geral e terem abordado temas de natureza
semelhante, cada fotógrafo trabalhou com um subtema específico e uma maneira singular de
criar imagens, a partir de referências e pontos-de-vista totalmente particulares.
Esta conjuntura colaborou, portanto, para a criação do termo “mitologia pessoal” e
seus derivados, no âmbito das artes plásticas, seja em curadorias de exposições ou em teorias
e críticas de arte. E, conforme observamos no estudo que realizamos, esses termos aparecem,
de forma geral, marcados por dois aspectos distintos: por um lado, essa terminologia é
referida para designar uma visão de mundo individual ou de um pequeno grupo; por outro
lado, é usada como postura crítica em relação às construções das imagens míticas já existentes
na sociedade. E tais aspectos podem coexistir ou não, a depender do crítico.
Majoritariamente, a bibliografia sobre esses termos ignora um dos pioneiros a
mencionar essa ideia: Carl Einstein (1885-1940). Comumente conhecido por sua abordagem
sobre a arte africana e por sua aproximação ao Cubismo, o crítico alemão havia editado em
1925, o livro "Contos de fadas e lendas africanas" ("Afrikanische Märchen und Legenden”).
Mas foi no ano seguinte que o autor utilizou o termo private mythology, na primeira edição de
seu principal livro sobre arte moderna, The Art of the 20th Century, para se referir ao trabalho
e ao universo de Paul Klee. Defende que a abordagem de Klee na arte é singular e suas obras
criam um mundo além do mundo possível, “como uma mera ficção dentro dele mesmo” (apud
5

Segundo André Rouillè, a fotografia sempre foi um produto de caráter expressivo e documental,
concomitantemente. Um desses aspectos prevalecia a depender dos contextos histórico-sociais, usos ou
profissionais envolvidos. Rouillè determina que especificamente no último quarto do século XX, o aspecto
documental da fotografia entra em uma duradoura crise, dando espaço e força à manifestação do que ele
denomina “fotografia-expressão” (2009).
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ZEIDLER, 2010, p. 261, tradução nossa). Einstein afirma também que
(…) o que as obras [de Klee] alcançam é a produção daquele território peculiar que
o próprio Klee chamou de um mundo intermediário (Zwischenwelt). De acordo com
o artista, esse mundo intermediário, que “existe entre os mundos percebidos pelos
nossos sentidos”, é habitado pela tríade paradigmática do primitivismo modernista:
o mentalmente doente, o primitivo e a criança. (Apud ZEIDLER, 2010, p. 261,
tradução nossa).

Não nos cabe discutir, neste momento, a obra de Paul Klee, mas considerar o conceito
de private mythology. E para se compreender a real potência do que configura um mito para
Einstein, é necessário elucidar outro conceito que lhe é caro: o conceito de “revolta”. Grosso
modo, o fundamental neste momento é que para o autor, “revolta" está imediatamente ligado à
“produção”, no sentido de criação. E a criação é uma revolta porque cresce no sentido
contrário ao que é dado. Portanto, nesta conjuntura, o mito pessoal é totalmente distinto das
lendas antigas. Ele é uma revolta porque, em vez de esse “mundo intermediário" preservar os
valores dos mitos fundadores e unitários, ele opera em oposição ao estado vigente. Einstein
considerava, inclusive, que o único habitante, de fato, desse mundo intermediário, era o
próprio artista, mesmo que as questões da arte trabalhadas por ele fossem sintomas de um
contexto histórico mais amplo. (Apud ZEIDLER, 2010, p. 262).
No contexto da arte contemporânea, o crítico Gérald Gassiot-Talabot - ciente do livro
de Barthes - nomeou a exposição “Mythologies Quotidiennes”, que ocorreu no Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris, em 1964. A exposição foi curada por Gassiot-Talabot e cocurada por três pintores estabelecidos na França, que tinham interesse em “ (…) desenvolver
um tipo de arte politicamente comprometida, pop anticapitalista ou figurativa." (CARRICK,
2010, p.68, tradução nossa). São eles: Bernard Rancillac, Peter Foldes e Hérvé Télémaque. O
intuito da Mythologies Quotidiennes era criticar o consumismo norte-americano, o Nouveau
Réalisme e a Arte Pop americana. Embora as pinturas, as esculturas e as assemblages
expostas, produzidas por trinta e quatro artistas, não tivessem uma base estética comum, havia
uma motivação crítica comum, de acordo com o curador. Muitos participantes expunham
"imagens figurativas e referências a objetos dos anos 1960 e da cultura popular francesa".
(CARRICK, 2010, p. 68). No texto introdutório do catálogo, Gassiot-Talabot afirma que esses
pintores, da Escola de Paris, sentiam a necessidade de compreender a realidade cotidiana, que
se tornava cada vez mais complexa. Eles se recusavam a ser ”meras testemunhas indiferentes
ou ’blasé'” (1964, n. p.), referindo-se, alusivamente, aos americanos. Mais do que isso, critica,
ainda, a "objetividade monumental da Pop Art”, dando prevalência ao "subjetivismo criativo”,
que seria uma característica europeia (LEEMAN, 2011). Segundo o Centro Pompidou, essa
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exposição foi criada em resposta ao êxito da Pop Art americana e da arte americana de forma
geral, que estava invadindo a cena artística internacional (CENTRE POMPIDOU, 2008).
Em 1977, Gassiot-Talabot promove a segunda versão dessa exposição. No catálogo da
Mythologies Quotidiennes 2, Gassiot-Talabot publica "O Duplo Sentido das Mitologias
Diárias”, no qual enfatiza a referência a Roland Barthes. Afirma que os "significantes
míticos”, analisados pelo autor, estiveram no cerne das preocupações críticas e polêmicas do
grupo de expositores, desde a primeira edição da exposição (GASSIOT-TALABOT, 1977,
apud CARRICK, ANO, p. 71).
Outro crítico que trabalhou um conceito semelhante, por volta do mesmo período, o
conceito de “mythologies individuelles”, foi Harald Szeemann. Em princípio, ele utilizou esse
termo, em 1963, para se referir às esculturas do artista Étienne Martin, durante a sua
exposição na Kunsthalle Bern. E, em 1972, Szeemann cria uma seção homônima na
Documenta V (ROUGE, 2004). Considerando que a década de 1970 parecia ser um período
extremamente plural e sem rumo da arte, Danto (1996, p. 18) observa que tal período estava
repleto “ (…) de artistas empenhados em agendas que nada tinham que ver com o pressionar
os limites da arte ou com um prolongamento da história da arte, mas com colocar a arte a
serviço desse ou daquele objetivo pessoal ou político." Portanto, os trabalhos dessa seção da
Documenta eram formalmente muito distintos, assim como no caso das Mythologies
Quotidiennes, mas o fio-condutor eram as “mitologias individuais”, que foram apresentadas
(...) justapostas com ‘mundos visuais paralelos’: mundos de piedade, propaganda
política, realismo trivial (kitsch), publicidade e estética de produtos e a ‘arte dos
doentes mentais’. As trivialidades diárias e as obsessões pessoais coexistiram como
iguais. (SZEEMANN, 1972, n.p.).

Com outra perspectiva, Patrícia Mayayo e Marie Bottin são duas autoras atuais que
levam este conceito a uma outra esfera. Mayayo (2008) não se ocupa em dissertar sobre o
termo propriamente dito, mas, de maneira crítica, a autora elenca toda uma problemática
ligada à criação e à sustentação da imagem do artista enquanto mito. Dessa forma, a mitologia
não se limitaria ao universo do artista, que transitaria entre a sua vida, a sua obra e seus
pontos-de-vista. Mas, envolveria também uma investigação dos elementos que contribuíram
para a consagração da própria imagem do artista. Para Mayayo, portanto, a mitologia pessoal
é
(…) uma mitologia em que o próprio e o alheio, o fabricado e o herdado, o social e o
pessoal estão entrelaçados como numa teia de aranha densa, criando um emaranhado
de significados, tópicos, meias-verdades, preconceitos e desejos que pode ser que
mito e obra talvez sejam, para sempre, inseparáveis (MAYAYO, 2008, p. 15).
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Nesse sentido, Mayayo desenvolveu um estudo específico sobre Frida Kahlo. E este é
um estudo de caso central, como afirmou recentemente (2018) 6, pois também possibilita
pensar problemas teóricos e metodológicos que, na verdade, tangem obras de muitas outras
mulheres artistas (informação verbal). Nessa linha, Bottin (2005) também expõe que a obra da
fotógrafa Nan Goldin era frequentemente denominada “trash” e tem o seu ponto de virada a
partir dos "XVIIIes Rencontres de la photographie d’Arles” (1987). Considerando este evento
como um marco, Bottin percebe que obra de Goldin passa a ser mostrada com frequência no
universo da arte francesa, tendo uma recepção mais favorável entre 1987 e 2003. A autora
elucida que grande parte da recepção de Nan Goldin se ocupou em fabricar uma biografia,
enfatizando os aspectos mais sombrios da vida da artista, que foi utilizada como ferramenta
primordial na legitimação de seu trabalho. Este mito apresenta Nan Goldin como uma “figura
rimbaudiana”, uma “espécie de 'Van Goghette pre-mortem'”, um equivalente feminino,
contemporâneo, do artista moderno, romantizado e amaldiçoado, supostamente mal
compreendido em sua época (BOTTIN, 2005, n.p.).
Em suma, é possível perceber, com base nos estudos críticos dos autores referidos, que
a ideia de “mitologia pessoal” foi empregada de diversas formas – ora como um universo que
compreende as experiências e os pontos-de-vista de pequenos grupos ou de indivíduos
artistas; ora como uma crítica à construção mitológica que se faz de artistas, falseando a
realidade vivida pelo mesmo. Nesse aspecto, Marie Bottin interroga até que ponto essa
“mitologização” não estaria a refletir, na verdade, o estado de determinada crítica da
fotografia nos tempos atuais, o que abre outra perspectiva para a continuidade do nosso
estudo. Com efeito, para a realização da pesquisa crítica, acreditamos ser incomparavelmente
mais fecundo explorarmos o aspecto da mitologia pessoal que problematiza a construção da
imagem de artistas enquanto mito. E, nesse sentido, acreditamos que para desenvolver tal
reflexão sobre um artista/fotografo particular, nos limites de uma pesquisa, faz-se igualmente
necessário mergulhar em seu universo de referências, nos aspectos característicos e
determinantes de sua vida e de sua obra, assim como, e não menos importante, deverá ser
levada em conta a dinâmica da relação entre o pesquisador e o objeto da reflexão, ou seja, o
campo perceptivo no qual terá lugar a visão que o pesquisador terá do próprio artista e da
respectiva obra que motivaram a sua pesquisa.

6

Informação fornecida por Mayayo, em conversa com um dos autores deste artigo, durante a palestra “Frida
Kahlo e Seus Mitos”, proferida no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, 2018.
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Rosalind Krauss: o fotográfico como modelo
Leonardo Nones Santos 1
Resumo
Rosalind Krauss apresenta uma vasta produção em crítica e história da arte. O artigo aborda
parte dos textos da autora que operam o dispositivo fotográfico como ferramenta para a
estruturação teórica das diversas manifestações artísticas apresentadas ao final do século XX.
Dessa forma, são propostas duas hipóteses: o conceito de index que organizaria o campo
artístico por meio de signos indiciais e a possibilidade de uma reformulação do medium
artístico a partir da obsolescência da fotografia.
Palavras-chave: Rosalind Krauss; fotografia; index; medium.

Introdução
Acredito que uma apresentação protocolar sobre Rosalind Krauss não seja necessária.
Praticamente todos lemos ou ouvimos sobre o "campo ampliado", sobre a "estética do
narcisismo" ou nos deparamos com artigos provenientes da October, revista cofundada por
ela, em 1976, ativa até hoje. Sua trajetória, ainda em curso, também é conhecida exatamente
por algumas proeminências: a formação em História da Arte em Harvard; as muitas versões
publicadas sobre seu rompimento com Clement Greenberg; a reformulação yankee dos
paradigmas da arte moderna; o notável esforço em trazer para solo norte-americano correntes
filosóficas europeias, especialmente na consagração e posterior banalização do axioma do
pós-modernismo;

a

sua

recente

polêmica

contra

as

instalações

artísticas,

mais

especificamente, seu embate contra a proposta curatorial Documenta X.
Restrinjo a discussão sobre Krauss de uma forma bastante radical, pois me atenho
apenas a um recorte de sua produção caracterizado pelo escrutínio do modelo de
representação fotográfica argumentado a favor de uma crítica mais generalista ao campo
artístico. Em outras palavras, procuro noções teóricas sobre o meio fotográfico que possam
ser retiradas de seus ensaios.
Este termo – "fotográfico" – é usado neste texto a partir da perspectiva de Hubert
Damisch em sua apresentação do livro O fotográfico 2, de Krauss. No prefácio, Damisch nota
1

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (PPGAV-ECA-USP), área de concentração em Teoria, Ensino e Aprendizagem, e
graduando em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da mesma universidade. O
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
2
Originalmente publicado como Le photographique: pour une théorie des écarts. Tradução Marc Bloch e Jean
Kampf. Paris: Editora Macula, 1990. Há traduções em português (Anne Marie Davée, editora Hucitec, 1998),
alemão (Henning Schmidgen, editora Fink, 1998), espanhol (Cristina Zelich, editora Gustavo Gili, 2002), e russo
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o esforço teórico da autora "a partir da fotografia e não sobre ela", pontuando uma diferença
bastante relevante entre a pesquisa e crítica de trabalhos em fotografia da noção da lógica de
representação fotográfica que pode ser aplicada a práticas paralelas. Corroboro com sua
formulação de que, apesar de a fotografia ter se inserido numa lógica de historicismo e,
portanto, adentrado fortemente o discurso crítico, torna-se mais profícuo trabalhar com ela do
que apontar um balanço de suas manifestações. Ou seja, escolho também discutir sobre o
fotográfico como processo e conceito em detrimento de uma elaboração sobre o objeto
fotografia.
O título, por sua vez, alude diretamente ao texto de Yve-Alain Bois "Pintura como
modelo" 3, que também deu nome ao livro lançado em 1990. Em termos grosseiros, trata-se de
uma resenha crítica do livro também de Damisch, Fenêtre jaune cadmium - Ou les dessous de
la peinture 4 (1984), e se concentra nas abordagens teóricas sobre pintura, estas encaradas
como modelos para um padrão de leitura ou de interpretação. A resenha inicia-se com a
repisada pergunta "O que significa, para um pintor, pensar?", mas o que Bois entende, mais
profundamente, é que Damisch preocupa-se em entender "o que significa o pensamento
pictórico do pintor para aquele que se ocupou da escrita" (BOIS, 2009, p. 298). De forma
espelhada, o fio condutor presente neste ensaio consiste em traçar na obra de Rosalind Krauss
quais as condições em que "o fotográfico", como lógica de representação, possibilita informar
a sua produção teórica e, no limite, pensar a arte.
Bois descreve alguns modelos de leitura a partir das obras, como o modelo perceptivo
ou técnico. Ater-me ao conceito de modelo, frente às diversas movimentações recentes de
desconstrução de paradigmas, especialmente das chamadas "narrativas hegemônicas", pode
ser bastante questionável. Defendo uma dimensão da ideia de modelo como construção
teórica, um esforço de organização de um campo conceitual determinado e que não
necessariamente presta-se a limitar manifestações que não se adequam aos seus crivos. Dessa
forma, neste ensaio, também apresento duas breves hipóteses de "modelos" do fotográfico que
podem operar na teoria de Krauss.
A primeira delas é apresentada a partir dos ensaios Notes on the Index I e II (1977) e
de alguns textos presentes na compilação feita no livro O fotográfico (1990), em que a
categoria peirceana do index proporciona à autora o prisma pelo qual se organiza o fenômeno
(A. Shestakov, editora Ad Marginem, 2014).
3
BOIS, Yve-Alain. Painting as model. Revista October, Cambridge, v. 37, verão, 1986, p. 125-137. O livro, de
mesmo título, reúne diversos ensaios do autor. BOIS, Yve-Alain. Painting as model. Cambridge: The MIT Press,
1990. Em português, há a versão: Pintura como modelo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
4
DAMISCH, Hubert. Fenêtre jaune cadmium - Ou les dessous de la peinture. Paris: Seuil, 1984.
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de diversidade do campo artístico da década de 1970. A segunda, por sua vez, trata como base
o ensaio Reinventing the Medium (1999), no qual Krauss desenvolve uma importante
argumentação sobre a necessidade de se reformularem as noções de "medium" 5 artístico, vista
a crescente indiferenciação dos suportes verificada nos idos dos anos 1990. O uso do aparato
fotográfico feito pelo artista James Coleman é crucial para basear a sua premissa, uma vez
que a imagem fotográfica em sua obra é parte da crítica de um processo de obsolescência
mais estrutural.
Como material para consulta, ao final do ensaio apresento uma breve relação
cronológica de ensaios da autora que estão no bojo da discussão sobre o fotográfico e que se
liga às linhas gerais da presente discussão.
Index
Em seus primeiros textos acerca do assunto, em especial os ensaios Notes on the Index
I e II (1977), e informada pelos crescentes estímulos da semiologia, Krauss entende como
paradigma para a geração de artistas da década de 1970 a obra O Grande Vidro (1915-23), de
Marcel Duchamp. Essa afirmação contrapõe-se ao papel que Picasso exercia para uma
geração anterior, convencionada como a dos expressionistas abstratos. Não apenas as
manifestações puramente em readymade, exploradas até o limite de sua lógica pelos artistas
do período, mas a dimensão do modo de fazer ou do processo de produção foram recolocadas
a partir do aparato fotográfico. Somado a isso, a autora aproxima a obra à possibilidade de
construção de uma imagem fotográfica:
Se Duchamp estava realmente pensando no Grande Vidro como uma espécie de
fotografia, seus processos se tornam absolutamente lógicos: não apenas a
marcação da superfície com instâncias do índice e a suspensão das imagens como
substâncias físicas dentro do campo da imagem; mas também a opacidade da
imagem em relação ao seu significado. [...] A fotografia anuncia uma ruptura na
autonomia do signo. Uma falta de sentido a envolve, que só pode ser preenchida
pela adição de um texto (KRAUSS, 1985, p. 205).

Essa noção bastante benjaminiana é posta em teste com algumas obras de Gordon
Matta-Clark, Lucio Pozzi e Marcia Hafif 6. Além dos trabalhos carecerem dessa espécie de
"legenda", a autora identifica o reiterado uso de signos indiciais nas manifestações artísticas
5

Respeito a predileção da autora pelo uso da palavra latina em detrimento dos possíveis sinônimos em português
ou inglês, que muitas vezes podem inclinar a discussão a um debate bastante desgastado sobre "novas mídias".
6
Trata-se da exposição "Rooms", aberta em maio de 1976, no P.S.1, que, à época, era administrado pelo Institute
for Art and Urban Resources, em Long Island City. Atualmente a administração é feita pelo Museum of Modern
Art, de Nova York.
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daquele momento. Num geral, são traços, marcas e sinalizações que se expressam no espaço
da vida concreta, intimamente ligados à arquitetura e que reeditam as premissas de autonomia
do fenômeno artístico 7.
Se quisermos perguntar o que a arte dos anos 70 tem a ver com tudo isso,
poderíamos resumi-lo brevemente, apontando para a difusão da fotografia como
meio de representação. Não está lá apenas no caso óbvio de um realismo
fotográfico, mas em todas as formas que dependem da documentação –
earthworks, particularmente como evoluíram nos últimos anos, body art, story art
– e, claro, em vídeo. Mas não é apenas a presença aumentada da fotografia em si
que é significativa. Pelo contrário, é a fotografia combinada com os termos
explícitos do índice (KRAUSS, 1985, p. 206).

Essa argumentação subentende uma base importante dentro da teoria de Krauss: ela
pressupõe a fotografia como objeto teórico e não apenas como mero dado ou documento. A
produção crítica organizada no livro O fotográfico assume exatamente esse mote, o que a
permite desenvolver argumentações que não abarcam apenas sua condição contemporânea.
Os ensaios "Tracing Nadar" (1978) e "Photographic Condition of Surrealism" (1981) são
exemplos desta hipótese da articulação do recurso fotográfico explorado em retrospecto. Há,
no primeiro, a ideia do traço (ou sombra) que une sujeito e objeto num espaço plasmado, que
seria o lugar do fotográfico 8. Já o segundo apresenta um grande panorama do movimento
Surrealista por meio da interrelação entre as linguagens escrita e fotográfica, sob o conceito
de automatismo. Os traços automáticos, presentes em ambas as expressões, apresentam-se
como uma quebra e justaposição do "tecido do real", característica atribuída às duplas
exposições, distorções óticas e montagens que o meio fotográfico permite.
Se o grande bojo criado pelo index não compete apenas aos fenômenos presentes na
década de 70, mas é aplicado às análises históricas de Krauss, ressalvo que a formulação do
fotográfico como objeto teórico é tributária das "notas sobre uma fenomenologia da
fotografia" (1978), novamente de Damisch. Nesse breve texto, o autor contextualiza que
algumas das experimentações fotográficas criadas no início do século XX, como fotogramas e
raiogramas, não foram reconhecidas como fotografias, apesar de suas lógicas produtivas
internas serem as mesmas. Na perspectiva do autor, essa negação ocorria por não se "refletir
fenomenologicamente – de forma eidética – sobre um objeto cultural, sobre uma essência que
é historicamente constituída" (DAMISCH, 1978, p. 71).
7

Ver FOSTER, Hal. Quem tem medo da neovanguarda? In _____. O retorno do real: A vanguarda do final do
século XX. Tradução Célia Euvaldo. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2014, p. 21-49.
8
"A prova fotográfica, por ser ela mesma um espelho, é também o único lugar em que pode existir uma absoluta
simultaneidade entre objeto e sujeito, ou seja, um lugar em que se pode produzir uma duplicação que implica em
colisão do espaço" (KRAUSS, 2002, p. 36).
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Reinventing the Medium
É justamente a partir da emergência da fotografia como objeto teórico que parte o
argumento da possibilidade de reformulação do medium artístico. Isso porque o efeito da
disseminação do fotográfico em todas as outras artes eliminaria as condições para o meio
estético definido. A "condição post-medium" da arte, anunciada pela autora em 1999 com o
livro "A Voyage on the North Sea" - Art in the Age of the Post-Medium Condition, pode ser
definida, em termos simples, pela ausência ou esquecimento das convenções próprias de cada
medium rumo à imersão numa indiferenciação ou generalização da manifestação artística,
ilustrada pela difusão irrefletida do modelo de obra de arte como instalação.
Um projeto que estou começando a trabalhar tem a ver com o que poderíamos
chamar de era "pós-medium". Endereço essa definição ao que a arte conceitual, as
instalações artísticas e uma enorme quantidade de fenômenos nos anos de 1980
fizeram com intenção de desmanchar a ideia de um suporte, embora houve uma
reação conservadora, durante o mesmo período, que tentou reviver mídias
antigas, como a pintura e escultura (KRAUSS, 1997, p. 7).

Longe de defender um retorno aos suportes tradicionais, Krauss sugere a reelaboração
das convenções desses antigos suportes em novas proposições artísticas: "acho que há algo
fundamentalmente diferente entre inventar um meio e desmantelar um meio. Eu me oponho
profundamente à ideia de ressuscitar a pintura e a escultura, então inventar um meio pareceme uma questão crucial" (KRAUSS, 1997). Em "Reinventing the Medium" (1999) essa
proposição é executada por meio da crítica da obra de James Coleman, como em Living and
Presumed Dead (1985), que parte de imagens fotográficas para trabalhar com o formato de
apresentação de slides, considerado pela autora como uma possibilidade de reformulação dos
pressupostos do suporte fotográfico e, ao mesmo tempo, não redundando em uma proposição
de pura indiferença em relação ao medium escolhido.
[...] a idéia de um meio como tal, um meio como um conjunto de convenções
derivadas (mas não idênticas) das condições materiais de um dado suporte
técnico, convenções a partir das quais pode-se desenvolver uma forma de
expressividade que pode ser tanto projetivo e mnemônico. E se a fotografia tem
um papel a desempenhar nessa conjuntura, ou seja, neste momento pós-conceitual
e "post-medium" da produção artística, Benjamin pode já ter-nos indicado que
isso se deve à sua passagem do uso massificado para a obsolescência.
(KRAUSS, 1999, p. 296)

Aqui, o fotográfico já desponta como categoria canonicamente aceita e que,
justamente por sua obsolescência frente à massificação da imagem digital, tem as suas
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convenções suficientemente explicitadas para que possam ser exploradas. É o que Walter
Benjamin, fonte principal da autora nesse ensaio, pontua como a relação entre a obsolescência
de uma tecnologia e as possibilidades redentoras que podem ser envolvidas nesse processo de
desatualização.
No momento de sua obsolescência a fotografia pode nos lembrar dessa promessa:
não como um renascimento de si mesma ou de qualquer um dos meios de arte
precedentes, mas do que Benjamin havia falado anteriormente como a pluralidade
necessária das artes (representada pela pluralidade das Musas), uma condição
plural que se distingue de qualquer idéia filosoficamente unificada de Arte. Essa
é outra maneira de afirmar a necessidade da ideia do meio como um modo de
pleitear a especificidade frente ao abraço mortal da generalização. (KRAUSS,
1999, p. 305)

É possível perceber um movimento argumentativo que se utiliza da lógica do
fotográfico como sintoma e, paralelamente, ferramenta do processo conjuntural de
indiferenciação ou desidentificação sofrido pela arte. Ou seja, vejo que este "objeto teórico" é
crucial para estabelecer a linha de força que sustenta o enunciado da sua condição "postmedium", porque além da fotografia ser um produto moderno e industrial, ela cada vez mais
penetra, agora em sua forma digital, nas tramas das relações sociais.
Outro fator interessante desdobrado pelo viés do "modelo fotográfico" na teoria de
Krauss é a sua crítica acerca do que a autora chama nesta breve passagem de "generalização".
Este fenômeno não estaria circunscrito apenas à dimensão das artes, mas também irradiado na
própria academia. Como feroz crítica à ideia de disciplinas de ampla abordagem, como a
quase imperativa proposta de uma "cultura visual", que se propõe a abarcar as diversas
manifestações culturais sob uma única ampla plataforma, Krauss defende a garantia das
formações específicas, que apresentariam resistência ao processo que chama de "deskilling" 9.

Conclusão
O breve levantamento deste artigo teve a intenção de salientar o argumento e função
do fotográfico no interior de algumas propostas teóricas de Krauss e, somado a isso, verificar
alguns desdobramentos dos temas durante seu percurso intelectual, mesmo que de forma
9

Ver KRAUSS, Rosalind. Krauss and the Art of Cultural Controversy. Entrevista feita por Scott Rothkopf. The
Harvard
Crimson.
Cambridge,
16
de
Maio
de
1997.
Disponível
em:
Acesso
em
21/9/2018;
<http://www.thecrimson.com/article/1997/5/16/krauss-and-the-art-of-cultural/>.
Welcome to the Cultural Revolution. Revista October, The MIT Press, v. 77, 1996, p. 83-96; e também uma
entrevista entre Krauss e Bois: Art in Conversation: Rosalind Krauss with Yve-Alain Bois. The Brooklyn Rail,
Nova York, 1 de Fevereiro de 2012. Disponível em: <https://brooklynrail.org/2012/02/art/rosalind-krauss-withyve-alain-bois>. Acesso em 21/9/2018.
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indicativa. O filtro criado pelo conceito de index e a proposição da reinvenção do medium
artístico pareceram-me pontos fulcrais na construção de seu argumento sobre a importância de
se pensar o modo de fazer artístico.
Apesar de a obra da autora apresentar repercussões nacionais, suas leituras limitam-se,
em sua maioria, a um recorte quase unidimensional perto da quantidade e riqueza de sua
produção – em especial à discussão sobre o "campo ampliado”, muito recorrente no campo da
arquitetura e das artes cênicas 10. Dessa forma, outras interpretações rigorosas podem ser uma
rica fonte comparativa para a nossa própria produção teórica e historiográfica em arte
brasileira, embora claramente aponte a certo etnocentrismo e, por vezes, corrobore com um
posicionamento de manutenção de cânon 11.
Novamente, apoio-me em Bois comentando a "pintura como modelo" a fim de projetar
minhas inquietações sobre o fotográfico: "podemos designar um lugar do teórico na pintura
sem violentá-la, isto é, sem desconsiderar sua especificidade, sem anexá-la a um discurso
aplicado cujas malhas são frouxas demais para dar conta convenientemente de suas
irregularidades?" (BOIS, 2009, p. 297). Evidentemente, não me atrevo a tentar responder
afirmativamente a essa questão sobre um possível "lugar teórico" da fotografia. Entretanto,
acredito serem relevantes os exercícios brevemente apresentados em Krauss que se esforçam
para entender a complexidade de um fenômeno sem desconsiderar seus matizes.
Principais produções da autora sobre o tema
"Impressionism", Partisan Review, vol. 42, Nova York, Inverno, 1974.
"Notes on the Index: Seventies Art in America – Part 2". Revista October, The MIT
Press, v. 4, 1977, p. 58-67.
"Notes on the Index: Seventies Art in America". Revista October, The MIT Press, v. 3,
1977, p. 68-81.

10

KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the expanded field. Revista October, vol. 8, Outono de 1979, p. 30-44. O
mesmo texto está presente no livro The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge:
The MIT Press, 1985, p. 277, e também, sob o mesmo título, no livro organizado por Hal Foster, The AntiAesthetic: Essays on Post-Modern Culture. Washington: Bay Press, 1984, p. 31. No Brasil, há a versão:
KRAUSS, Rosalind. A escultura no campo ampliado. Tradução Elizabeth Carbone Baez. Revista Gávea, Rio de
Janeiro, n.1, 1984, p. 129.
11
Hélio Oiticica e Lygia Clark são os únicos artistas brasileiros a integrar um livro da autora, por exemplo. Ver:
BOIS, Yve-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D; FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind. Art Since 1900:
Modernism, Antimodernism, Postmodernism [Arte desde 1900: Modernismo, Antimodernismo e Pósmodernismo]. Londres: Editora Thames & Hudson, 2004.
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"Tracing Nadar". Revista October, The MIT Press, nº 5, Nova York, Verão, 1978, p.
29-47.
"Pollock" em Hans Namuth, L'Atelier de Jackson Pollock, Éditions Macula, Paris,
1978.
"Stieglitz/'Equivalents'". Revista October, nº 11, Nova York, Inverno, 1979, p. 129140.
"Penn's nudes" Earthly Bodies. Marlborough Gallery, Nova York, 1980.
"Duchamp ou le champ imaginaire". Degrés, nº 26-27, Nova York, Primavera, 1981.
"Nightwalkers". College Art Journal, vol. 41, Nova York, Primavera, 1981.
"Photographic Conditions of Surrealism". Revista October, n. 19, Washington,
Inverno, 1981, p. 45-56.
"When Words Fail". Revista October, nº 22, Nova York, Outono, 1982, p. 91-103.
"Photography's Discursive Spaces". College Art Journal, vol. 42, Cambridge/Nova
York, Inverno, 1982.
"Photography and Simulacrum". Revista October, nº 31, Nova York, Inverno, 1984, p.
45-56.
L'Amour fou: Photography & Surrealism. Washington e Nova York: Corcoran Gallery
of Art e Abbeville Press, 1985. Tradução em francês (Dominique Le Bourg, Camille Hercot e
Dominique Saran, 1995). Catálogo da exposição de mesmo título, entre setembro e novembro
de 1985.
"Corpus Delicti". Revista October, nº 33, Nova York, Verão, 1985, p. 31-72.
"Welcome to the Cultural Revolution". Revista October, The MIT Press, v. 77, 1996,
p. 83-96.
"Reinventing the Medium". Revista Critical Inquiry, Chicago, v. 25 n. 2, "Angelus
Novus": Perspectives on Walter Benjamin, inverno, 1999, p. 289-305.
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O ensino de arte: perspectivas contemporâneas no início da escolarização 1
Vera Lucia Aparecida Silva Souza 2
Carmen Sylvia Guimarães Aranha 3
Resumo
A estratégia do ensino de arte nos anos iniciais da escolarização 4 tem sido mantida, ao longo
dos anos, dificultando o processo de aprendizagem da criança, que, idealmente, precisa
realizar apreensões criativas em seu mundo. A criança precisa ser protagonista em seu
processo de aprendizagem, com experiências que ampliem seus horizontes de conhecimento.
A autonomia desperta criatividade, fazendo-a contemporaneizar seu entendimento e dispensar
representações óbvias. O presente artigo procura refletir sobre algumas proposições referentes
ao ensino de arte contemporânea a crianças do CIEF (Ciclo Inicial do Ensino Fundamental).
Palavras-chave: Ensino fundamental, ciclo inicial, protagonismo, arte contemporânea.
O encontro com a arte
A condução dos processos educacionais na atualidade nos fez buscar novos sentidos
para o ensino de arte do CIEF (Ciclo Inicial do Ensino Fundamental). Ainda hoje
presenciamos aulas com estratégias das primeiras décadas do século XX, época caracterizada
por um ensino tradicional 5 com foco na inserção de novas tecnologias, organização de
documentos e livre expressão. Essa fragilidade no ensino de arte dos anos iniciais da
escolarização pode se dar por diversos motivos, mas aqui abordaremos apenas a seguinte
questão: docentes que agem nessa etapa educacional são polivalentes, possuem diversas
formações universitárias, mas não têm na arte o exercício da construção de uma linguagem
criadora que pode aproximá-los de um conhecimento que “arranca o ser do não ser, a forma
do amorfo, o ato da impotência, o cosmos do caos” (BOSI, 2000, p.13).
A arte, como construção de expressão, escava, nas relações intersubjetivas do sujeito
com o mundo ao seu redor, um entendimento que, por evocar questões da imaginação,
percepção e memória, estrutura pensamentos criadores de novos panoramas artístico-culturais.
Por outro lado, a escola brasileira, muitas vezes, situa o ensino de arte longe dessa colocação.
1

Este artigo baseia-se na dissertação de Mestrado de Vera Lucia Aparecida Silva Souza (SOUZA, 2015).
Profa. Graduada em História/UMC, Mestre em Estética e História da Arte/ Programa de Pós-Graduação em
Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. Supervisora de Ensino- Prefeitura Municipal de Mogi
das Cruzes.
3
Graduada em Artes Plásticas pela FAAPSP, mestrado em Educação pela Boston University e doutorado em
Psicologia da Educação pela PUCSP. Livre-docente em Teoria e Crítica de Arte pela ECAUSP. Docente Senior
do MACUSP. Autora do livro Exercícios do Olhar. Conhecimento e Visualidade (UNESP, FUNARTE,
2008).
4
O início da escolarização, ao qual refere-se a pesquisa, corresponde aos primeiros anos do Ensino Fundamental,
ou seja, o primeiro ciclo desse ensino, do 1º ao 5º ano.
5
Pedagogia tradicional que esteve presente nas primeiras décadas do século XX com o objetivo de qualificar a
mão de obra, com valorização de contornos precisos e a repetição de modelos.
2
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Ainda que tenhamos documentos oficiais que norteiam ações para práticas criativas,
presenciamos docentes desenvolvendo procedimentos que não despertam um pensamento
criador e, por conseguinte, uma expressão genuína, contemporânea ao próprio estudante.
Os professores do CIEF podem promover a formação do sujeito atual refletindo sobre
estratégias artísticas que promovam a familiaridade do estudante com os meandros da
construção da expressão nas diversas épocas históricas, aproximando-os às culturas que
materializaram e materializam visualidades de mundo. O início da escolarização é um tempo
no qual é possível se dar os primeiros passos com práticas que introduzam aspectos da
diversidade cultural artística e que respondam à pergunta: o que é ser contemporâneo do seu
próprio tempo (AGAMBEN, 2009, p. 62) com o conhecimento artístico?
O presente artigo pretende contribuir para a discussão de outros panoramas no ensino
da arte no ciclo inicial que, como dissemos, procuram escavar, no mundo do sujeito, um
entendimento que evoca a imaginação, percepção e memória, estruturas de pensamentos
criadores. (NICOLAU, 2018, p. 16)
Com a finalidade de situar algumas reflexões sobre a arte no contexto escolar do
CIEF, nos basearemos aqui na pesquisa O ensino de arte: contemporaneidade no início da
escolarização (SOUZA, 2015), realizada entre os anos 2013 e 2015. Para a elaboração dessa
dissertação, formamos um grupo de professoras da fase inicial do ensino fundamental.
Constatou-se que essas educadoras conheciam técnicas artísticas e processos criativos de
ensino-aprendizagem, mas não tinham domínio sobre conteúdos da história da arte e da arte
em si e, sobretudo, não reconheciam a relevância da arte no processo de escolarização no
CIEF. Realizamos um conjunto de encontros objetivando a aproximação das educadoras com
a arte contemporânea, sustentado, principalmente, com aspectos da fenomenologia do olhar
de Merleau-Ponty.
Movimentações para um olhar criador
Ao acreditar que a arte contemporânea pode ampliar os horizontes do estudante no
primeiro ciclo, tentamos evidenciar que seu ensino deve ser praticado não com ações
informais, mas com o comprometimento que transforma, acrescenta e modifica o
conhecimento de mundo.
O grupo era formado por seis professoras da Escola Municipal Profa. Noemia Real
Fidalgo, em Mogi das Cruzes 6, que participaram de discussões teóricas e de visitas ao ateliê
6

A facilidade para criar o grupo da referida escola deve-se ao fato da pesquisadora ser, no momento, professora
em função de vice-diretora na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
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de dois artistas e ao MAC USP, durante os onze meses da pesquisa de campo. Nessa
perspectiva, as professoras que lecionavam para alunos do 1º ao 5º anos do ensino
fundamental exercitaram algumas movimentações propostas, apoiadas na observação e
discussão dos trabalhos dos artistas Maurício Chaer 7 e Lúcio Bittencourt 8, das obras expostas
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo 9 e em reflexões pautadas na
fenomenologia do olhar de Merleau-Ponty (1962, 1967, 2004, 2011).
No primeiro contato com as professoras participantes da pesquisa, contextualizamos a
história da arte do Brasil entre os séculos XX e XXI. Debruçamo-nos sobre as épocas, as
conquistas, os fatores políticos e econômicos que repercutiram na sociedade e fizeram com
que a arte se transformasse. Refletimos sobre as estratégias utilizadas pelos artistas que
intencionavam transformar a expressão, métodos e estilos (MOREIRA, 2011, p. 55). Essa
contextualização gerou uma compreensão sobre a arte ao longo dos dois últimos séculos,
objetivando a aproximação da arte contemporânea à grande questão do grupo. As indagações
“Como a arte torna-se contemporânea?”, “Ser artista da contemporaneidade é ser
contemporâneo ao seu tempo?”, “Quais as linguagens artísticas da arte contemporânea?”
contribuíram para o início da reflexão e compreensão da temática ainda não dominada pelo
grupo. Concordamos em não determinar o início do período contemporâneo da arte e em
resgatar valores e reconstruções sociais por meio, inclusive, de posicionamentos contra
modelos que a mídia, cinema e televisão impõem. As professoras buscaram origens da arte
contemporânea e da ideia de que essas narrativas também “contam histórias, mas não de
modo linear, [...] compõem-se a partir de tempos fragmentados, sobreposições, repetições e
deslocamentos” (CANTON, 2009, p. 15), que acabam dificultando o entendimento e a
compreensão dessa arte ou de como é sua representação.
Fazendo uma primeira articulação e acreditando que “pensar é uma experiência que
nos inicia às significações, partindo-se do campo criado pelo pensamento de outrem”
(CHAUÍ, 2002, p. 09), propusemos o encontro das professoras com as obras dos artistas

7

Maurício Chaer, mineiro que reside na cidade de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. Suas obras são criadas
em pequenas proporções e se transformam em grandes esculturas; uma das técnicas do artista para produção de
suas obras é a argila transformada em placas na mesma medida, largura e espessura e colocadas para endurecer,
cortadas em pedaços, decoradas e coloridas.
8
Lúcio Bittencourt, artista nascido e residente na cidade de Mogi das Cruzes. Suas obras vão de pequenas a
grandes esculturas, figurativas ou abstratas; seu material é o aço e o ferro que, passados pelo fogo do maçarico,
dão origem às suas expressões artísticas.
9
O Museu de Arte Contemporânea da USP é um museu universitário, criado em 1963, com um acervo de cerca
de 11.000 obras de arte moderna e contemporânea. O Museu localiza-se na avenida Pedro Alvarez Cabral, São
Paulo.
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mogianos 10 e dos artistas do acervo do Museu de Arte Contemporânea. Precisávamos nos
aproximar do fenômeno “arte contemporânea” criando visualidades por meio, também, dos
instrumentais teóricos que fundamentavam a pesquisa e que poderiam contribuir com o ensino
de arte do CIEF. Os aspectos filosóficos da fenomenologia do olhar de Merleau-Ponty
apontaram, principalmente, para conceitos-motivadores - corpo-reflexivo 11, percepção 12 e
cogito 13 fenomenológicos - que possibilitam certas movimentações no entendimento artístico,
estendidos à pesquisa com os professores. Esses conceitos-motivadores geraram exercícios
visando a práxis educacional, ou seja, ao exercitarem o olhar fenomenológico lançado à arte
contemporânea, procurou-se compreender esse horizonte de significados e substituir o fazer
por fazer pelo exercício fundamental que é o exercício do olhar que busca relações no tecido
da cultura, surpreendendo no emaranhado da sociedade, da linguagem, da poesia e das artes
(POMPEIA, 2005, p. 304) suas linhas determinantes, seus pontos de fuga. (ARANHA, 2008,
p. 10)
Apresentamos, a seguir, os conceitos motivadores e a descrição dos exercícios.
1º conceito-exercício: movimentação para um olhar perceptivo
Nessa formação, movimentação para um olhar perceptivo, a percepção carrega-se de
sentidos visuais, ou seja, as tensões e inquietações que o ser apreende do mundo codificam-se
em elementos formais das artes visuais: linhas, formas, cores-luzes, materiais e técnicas. Essa
codificação em cifras visuais são os próprios indícios para que um sistema de correlações se
estabeleça no indivíduo como possibilidade de construção da expressão, ou seja, ordene as
linhas para engendrar as formas, ordene as formas e cores-luzes para engendrar os espaços, os
espaços para engendrar as espacialidades, voluminosidades e profundidades; os materiais e as
técnicas para engendrar as materialidades e as novas técnicas, as novas expressividades, as
novas linhas, novas formas, novas cores-luzes, novos espaços, novas espacialidades...
(ARANHA, 2008, p. 26)
10

Os artistas Lúcio Bittencourt e Mauricio Chaer foram escolhidos para dar visualidade às movimentações por
serem do entorno da escola e, portanto, conhecidos pelos alunos e professoras.
11
“(...) Um corpo humano aí está quando entre vidente e visível, entre tocante e tocado, entre um olho e outro,
entre a mão e a mão se produz uma espécie de recruzamento, quando se acende a faísca do sensciente-sensível,
quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente
teria bastado para fazer”. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 18)
12
O fenômeno da vida aparece no momento em que a extensão de um corpo, pela disposição de seus
movimentos e pela alusão que cada um faz a todos os outros, volta-se sobre si mesmo e começa a expressar
alguma coisa, a manifestar um interior sendo exteriorizado. (MERLEAU-PONTY, 1967, p. 162)
13
“(...) sua vida, constantemente, se dirigiu às coisas transcendentais: os objetos do mundo tornam-se
transcendentais à medida que se oferecem para ser compreendidos e interpretados em seus sentidos e em suas
correlações. Mas, mesmo assim, ao situar os objetos em relações significativas, muitas vezes, fazemos
afirmativas vagas sobre sua existência”. (MERLEAU-PONTY, 1978, p. 369)
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A investigação sobre os artistas mogianos originou, entre as professoras, a troca de
ideias e discussão sobre as expressões artísticas da atualidade. Olhamos aspectos da arte
contemporânea por meio da observação e reconhecimento da arte próxima à escola do
município de Mogi das Cruzes, ainda com olhares ingênuos que precisavam ser exercitados
por vivências motivadoras. A ideia, nesse momento, era aproximar o olhar que tece um
conhecimento criador e aproximá-lo de palavras que se ajustassem a esse ver (ARANHA,
2008, p. 12). Nesse diálogo, promovemos reflexões sobre o artista Vik Muniz, proposto pelo
grupo. Fizemos colocações sobre as características de seu trabalho e o contextualizamos
historicamente. A partir de uma de suas obras, “Atlas Carlão, 2008”, refletimos sobre
situações vividas pelas próprias professoras em relação às proposições do artista; dessa
observação surgiram ideias que resgataram objetos particulares semelhantes aos que
compõem a obra. O exercício objetivava situá-las na extensão da própria obra, para um olhar
que procura pesquisar seus meandros. A motivação principal foi possibilitá-las com
conquistas de pequenos aspectos de um olhar mais reflexivo e que levasse ao
acontecimento. 14
Segundo

Merleau-Ponty,

nossas

experiências

projetam-se

antes

de

nossas

considerações. Essas pré-reflexões nada mais são que as nossas experiências desenhadas
sobre o pano de fundo de nossas vivências (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 99). É isso que
pretendíamos provocar, ou seja, vivências com a arte contemporânea para que as professoras
refletissem sobre elas e suas abordagens no CIEF.
Nessa troca de saberes e construção de expressão, aproveitamos a obra de Vik Muniz
que versa sobre o cotidiano e situamos aspectos vividos nos últimos meses no país com a
Copa do Mundo 15. Falamos sobre o que isso representou aos brasileiros, quem foram os
protagonistas desse evento e as personagens que mais se destacaram. A identificação dos
protagonistas, e outros aspectos desse momento, levaram o grupo a concordar que as crianças
eram fãs do jogador principal e, partindo dessa compreensão, poderiam produzir uma
expressão dialógica com o artista Vik Muniz. Ao motivar a troca intersubjetiva a partir da
experiência-vivida, pode-se despertar a memória e a imaginação. O exercício se justificou
pela intenção de mostrar que, na reflexão sobre a arte contemporânea, o ato perceptivo pode
ser ativo e se completar nas oportunidades de interpretações e de compreensão de um
pensamento mais original.
14

A ideia de acontecimento reporta-se Merleau-Ponty quando diz sobre um movimento do ato de conhecimento
de mundo que se torna um “momento dialético vivo de um sujeito concreto”, que perscruta o mundo para
refundar sua própria cultura.
15
Copa do Mundo 2014, ano em que os encontros com os professores aconteceram.
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2º conceito-exercício: entrelaçamento do olhar com o corpo reflexivo
O corpo, que também se reflete no seu pensamento de mundo, se movimenta no
espaço da experiência. O ver se move no movimento do corpo e os deslocamentos o
tencionam e o inquietam; projetam traçados essenciais, cifras visuais da vivência própria. É
nesse movimento tensionado e inquietante que a ordem vicária vai se dissolvendo, que um
princípio de desordem se instala para logo adiante se recompor em nova ordem, mais pessoal,
reflexo de uma experiência visual genuína. (ARANHA, 2008, p. 26)
O exercício foi no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. A
visita foi guiada pelo educador Josias Padilha, que expôs ao grupo a história dos museus, as
primeiras personagens dessa história, o papel fundamental dos mecenas, até chegarmos ao
espaço museológico da atualidade.
A visita teve alguns propósitos: colocar o grupo em contato com artistas modernos e
contemporâneos, apresentar as várias expressões da arte e possibilitar a aproximação das
professoras com as obras presentes no espaço do museu. A visita foi entremeada com histórias
intrínsecas à arte do nosso tempo. As professoras foram convocadas a trazer memórias nesse
passeio e, ao buscá-las, adentrando no campo provocado pelo artista, memória e imaginário,
deveriam tecer aproximações da sua própria cultura visual.
Merleau-Ponty diz que a visão modifica o indivíduo, desperta conhecimentos que
podem se tornar visão de mundo.
Aguçar os sentidos, expandir nossa visão de mundo e nosso espírito crítico para as
coisas, situar-nos como pessoas pertencentes a uma determinada história legitimada
culturalmente no tempo e no espaço, eis elementos que devem sustentar o ensino da
arte hoje. (ARANHA; CANTON, 2011, p.76)

Partindo desse prisma, o exercício procurou adentrar a dimensão do artista. Esse olhar
lançado à obra foi essencial para continuar os exercícios e as movimentações ao redor das
obras e no espaço museológico.
3º conceito-exercício: o encontro com o olhar criador
A possibilidade da construção da expressão visual-plástica atual reflete-se em muitos
diálogos, um deles, nas linguagens artísticas nas mais diversas formas e nos mais variados
conteúdos da história da arte.
A visão e corpo operante movimentam-se com as origens da linguagem artística
caracterizando os elementos da linguagem espelhados em transformações dessa história da
arte. A origem do olhar criador e a decorrente construção da expressão criadora atual se dá no
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fazer artístico, no qual as correlações entre as tensões da razão construtiva, razão conceitual e
expressividade perceptiva vão se formando (ARANHA, 2008, p. 27). Assim, visitamos a obra
“Figura tomando Sol”, localizada em uma praça de Mogi das Cruzes e os ateliês dos artistas
Lúcio Bittencourt e Maurício Chaer. Conduzimos as professoras a se envolverem com o
espaço em que a obra estava exposta. Com as considerações feitas e com a descontração do
grupo, investimos em questionamentos sobre o que viam de semelhante no cotidiano.
No ateliê, o artista Chaer apresentou suas obras, explicando sobre sua inspiração,
ideias que surgem das experimentações com materiais e técnicas diversas, atribuindo tudo ao
espaço em que fica seu ateliê, lugar que para ele favorece suas criações.
O diálogo com o artista embrenhou-se com o que as professoras haviam sido expostas
em exercícios anteriores: arte moderna e contemporânea, reflexão sobre percepção
fenomenológica, o momento em que a visão se faz de algum modo, a experiência-vivida com
uma extensão do conhecimento de mundo e a ideia de que somos feitos do mesmo ‘estofo’ do
mundo, onde visão e corpo se entrelaçam à conquista de um olhar criador. (MERLEAUPONTY, 2004, p. 18)
Contribuindo com o exercício, fomos ao ateliê do artista Lúcio Bittencourt. O artista
convidou-nos a conhecer o lugar onde as obras são criadas, apresentou algumas em
desenvolvimento e as sucatas que dão origem aos trabalhos. Com um maçarico, seu
instrumento principal, o artista mostrou-nos como trabalha e convidou o grupo a criar uma
expressão. Adentrar o mundo dos processos artísticos foi a questão do momento. As
professoras procuraram a matéria que trouxesse alguma experiência e motivação. O encontro
não aconteceu de imediato, mas, aos poucos, surgiu: envolveram-se com o espaço, com a
matéria, ideias desabrocharam em pequenas formas. Bittencourt contou que sempre inicia,
pensando em algum propósito de criação, mas este só se concretiza quando seus olhos
encontram a matéria e, juntos, visão e corpo promovem a criação.
Como último exercício foi proposto às professoras que fotografassem uma vivência do
seu cotidiano, um registro da visão capturada no instante que o olho passa a ver, um
momento, uma situação, um lugar, um objeto ou qualquer coisa que seu olhar não havia
notado. A movimentação trouxe comentários como: “Nunca havia reservado um momento
para observar o meu entorno”, “A proposta me fez perceber situações e lugares que conhecia,
mas que a visão ainda não havia se dado.
Os exercícios realizados com as professoras procuraram exercitar o pensar por meio de
aproximações que se deram com as obras de arte, oferecendo visualidades de fenômenos
situados pela própria história da arte (ARANHA, 2008, p.16) para que pudessem, a partir daí,
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promover em seus planos de aula movimentações artísticas que tirassem o ser do não ser, a
forma do amorfo, possibilitando ao aluno ser o ‘ser criador’.
Essas abordagens discutidas e vividas pela pesquisa movimentam o ser atuando no
mundo-vida e trazem à tona um olhar que percebe, que tem memória e imaginação.
Mostraram, também, que o olhar não é um ato estanque, mas é um instante que constrói um
outro olhar com o visto; aqui, para o artista, é um estado de criação; para os educadores é o
vislumbrar de novas estratégias metodológicas para o ensino de arte.
Ao exercitarem o olhar, as professoras originaram outros olhares que talvez possam
sustentar estratégias diferenciadas no ensino da arte contemporânea no CIEF, onde o aluno,
assim como elas na pesquisa, passa a ser um indivíduo atuante e participante do seu processo
de aprendizagem.
Conclusão
A arte da atualidade, no início da escolarização, pode propiciar o desenvolvimento do
senso crítico, da sensibilidade e percepção do olhar sobre o mundo atual. É importante
analisar os conteúdos e estratégias adotadas nos currículos, afim de que estruturem uma rede
de significações (SELBACH, 2010, p. 48). Como aborda Selbach, conteúdo “... não é
informação que se acumula, mas ferramenta com a qual se aprende a aprender e, por saber
aprender, conseguir transformar”.
Professores do ensino de arte do ciclo inicial devem se apropriar de conteúdos da
história da arte e da expressão artística para construir experiências significativas que
entrelacem o conhecimento atual do estudante com sua percepção, memória, imaginação e
sensibilidade. Sustentada por aspectos da fenomenologia do olhar de Merleau-Ponty, a
pesquisa procurou aproximar as professoras da compreensão da arte contemporânea e de
interpretações próprias com a criação de recortes expressivos artísticos.
Por último, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam: “[...] entende-se que
aprender arte envolve não apenas uma atividade de produção artística pelos alunos, mas
também a conquista da significação do que fazem [...]”. (BRASIL, 1997, p. 44) Sendo assim,
para que as experiências educacionais artística no ciclo inicial sejam significativas para o
aluno, é importante oferecer uma qualificação aos educadores sobre um conhecimento que
ofereça sentidos intrínsecos aos seus horizontes de conhecimentos para que suas práticas se
fortaleçam, uma vez que, como a pesquisa nos demonstrou, essa discussão escava nas
relações intersubjetivas que fazemos com o mundo ao nosso redor um entendimento que, por
evocar questões da imaginação, percepção e memória, estrutura pensamentos criadores de
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novos panoramas artístico-culturais e por isso mesmo, poderemos alcançar os objetivos
elencados pelos documentos oficiais.
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O corpo e a natureza: uma experiência teórico-prática na formação de
professores
Sonia Monego 1
Marinilse Netto 2
Resumo
Este trabalho apresenta uma atividade desenvolvida em uma disciplina de história da arte com
alunos de um curso de artes visuais. Envolveu as linguagens da fotografia, body-art e
performance e teve como metodologia a abordagem triangular. Foram realizados estudos
sobre a arte contemporânea, suas linguagens e leitura de imagens tendo como inspiração o
vídeo ‘tribos das margens do rio Omo’ e fotografias de Hans Silvester. Os alunos criaram
produções visuais com ênfase na expressão corporal e uso de elementos naturais. A
experiência teórico-prática permitiu estabelecer relações entre fazer arte e ensinar arte,
gerando novas experiências na formação de professores.
Palavras-chave: Arte contemporânea; body art; fotografia; natureza; performance.
Introdução
O trabalho apresenta uma experiência teórico-prática realizada na disciplina de
História da Arte Contemporânea, com uma turma de 4º período do curso de graduação em
Artes Visuais – Licenciatura, localizado na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina. A
ementa da disciplina prevê em seus conteúdos questões referentes à produção artística
relacionada às linguagens visuais contemporâneas, incluindo estudos sobre instalação,
performance, happening, body art, vídeo-arte entre outras propostas multimidiáticas.
Com o objetivo de gerar experiências na formação de professores de artes visuais,
teoricamente, a proposta tangencia o contexto da passagem da arte moderna para a arte
contemporânea em estudos sobre seus principais conceitos, materiais e temas. Na sequência,
os alunos foram incentivados a interpretar um contexto cultural ressignificando-o a partir de
linguagens contemporâneas.
A atividade teve como eixo metodológico a abordagem triangular (BARBOSA, 2012)
a qual propõe a contextualização teórica, a leitura de imagem e a produção artística. Partindo
desta tríade foi proposta aos acadêmicos uma experimentação que envolveu a performance, a
body art e a fotografia a partir das referências de vídeo das “Tribos da margem do rio Omo”
que exibe fotografias de autoria do fotógrafo alemão Hans Silvester.

1

Mestre. Professora do curso de Artes Visuais – Licenciatura, Universidade Comunitária da Região de ChapecóUnochapecó.
2
Doutora. Professora do curso de Artes Visuais – Licenciatura, Universidade Comunitária da Região de
Chapecó-Unochapecó.
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Entende-se a necessidade de incentivar os acadêmicos, futuros professores de artes
visuais, para a compreensão da arte e seus sistemas, promovendo experiências desafiadoras,
provocativas e críticas. Ao desenvolver um processo de ensino e aprendizagem que reflete
questões contemporâneas é possível adentrar a realidade do campo artístico criando,
expressando e gerando novas ideias e visões. Ao oferecer aos alunos as linguagens
contemporâneas propõe-se incentivá-lo a passar do lugar do espectador para propositor.
Neste sentido, ao ser desafiado a propor novas abordagens, o professor precisa assumir
o

compromisso

de

construir

metodologias

condizentes,

abandonando

práticas

descontextualizadas e repetidas. Ser propositor e participante, assumindo o risco dos
questionamentos perante os ruídos que a arte contemporânea propõe.
Arte contemporânea, que bicho é esse?
Chip, saturação, sedução, niilismo, simulacro, hiper-real, digital, desreferencialização,
estes são alguns termos usados para definir o período pós-moderno, que se intensifica na arte
na segunda metade do século XX constituindo a arte contemporânea. Mas que bicho é este
que tem provocado inquietações e questionamentos? Porque a arte contemporânea provoca
tanto estranhamento na sociedade? Porque as pessoas não a entendem?
Ao longo dos tempos, a arte se modifica acompanhando as transformações sociais,
culturais, políticas e econômicas que a sociedade tem passado. Na idade média a arte estava a
serviço da igreja e servia para catequizar o povo com suas imagens repletas de simbolismos
religiosos, apresentando um caráter didático da leitura do evangelho, voltado a um público
que não sabia ler nem escrever. Já no renascimento com todas as modificações que ocorreram
na sociedade como a valorização do homem e sua capacidade criadora e autônoma perante
Deus e a natureza e o humanismo, a arte passa a incorporar no seu conteúdo outros elementos,
temas e técnicas e a natureza passa a integrar a obra, agora com o domínio da perspectiva. No
estudo da anatomia, ainda de forma velada, o artista adquire certa liberdade na forma de
representação do corpo e o conceito de beleza insere-se nos preceitos de proporção e
harmonia, reflexos da perfeição de Deus.
No início do século XX a arte sofre influências da revolução industrial, a máquina a
vapor, a fotografia a velocidade, a primeira guerra mundial. Os artistas procuravam
representar não apenas o mundo visível, mas trazer à tona a expressão interior da emoção e da
sensibilidade. O artista ganha autonomia, rompe com padrões considerados clássicos da
pintura, como cor, linha, forma, e não apenas cria, participa da obra interagindo com o
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público, agora mais participativo. “(...) a autocrítica é uma importante habilidade que os
artistas e intelectuais contemporâneos precisam desenvolver”, cita Albuquerque (2016, p. 48).
Desta forma, a arte moderna se distancia do público, uma vez que para entendê-la se
faz necessária a construção de novos conceitos, mediados pela vontade e interesse de
compreensão. Importantes mudanças em relação aos suportes, materiais, aos espaços
expositivos, que deixam de ser em museus e galerias, a interação com o público na rua, a
relação da arte com outros elementos da cidade, são ampliadas por novas linguagens e temas.
Em outro olhar, ao romper com a arte moderna, a arte contemporânea causa certa
transgressão e perturbação do sistema e por vezes é censurada. Para Albuquerque (2016,
p.55), “(...) a arte sempre vai encontrar seu espaço, mesmo que esse espaço venha a ser
provisório”.
De acordo com Basbaum (2001, p.17), “(...) os trabalhos de arte do século XX
radicalizaram a questão da produção de visualidade e estabeleceram novos parâmetros,
deslocando o campo para além do olho natural e inventando a artificialidade do olhar”. As
obras de arte tornam-se independentes do ato da visão e o conceito passa a ter destaque.
Envolve todos os sentidos e tudo pode ser transformado em arte, o conceito, a atitude e a
ideia passam a ser mais importantes que o ‘produto’ final.
A antiarte pós-moderna não quer representar (realismo), nem interpretar
(modernismo), mas apresentar a vida diretamente em seus objetos. Pedaço do real
dentro do real (veja as garrafas reais penduradas num quadro), não um discurso à
parte, a antiarte é a desestetização e a desdefinição da arte. Ela põe fim à "beleza", à
"forma", ao valor "supremo e eterno" da arte (desestetização) e ataca a própria
definição de arte ao abandonar o óleo, o bronze, o pedestal, a moldura, apelando
para materiais não artísticos, do cotidiano, como plástico, latão, areia, cinza,
papelão, fluorescente, banha, mel, cães e lebres, vivos ou mortos (desdefinição).
(SANTOS, 1986, p.37).

Diante do exposto, podemos dizer que a arte contemporânea apresenta nova
mentalidade no mundo artístico, rompendo aspectos do mundo moderno, porém alguns
valores defendidos se mantêm na contemporaneidade, como exemplo as inovações, as
invenções e experimentações artísticas.
Archer (2001, p. X), diz que a riqueza e a diversidade artística da contemporaneidade
estão associadas às experiências realizadas nos últimos anos, e na sequência afirma “(...) os
artistas reexaminaram alguns dos gestos da vanguarda modernista realizados anteriormente,
reinterpretando-os e desenvolvendo-os.” Como exemplo podem-se citar os ready made de
Marcel Duchamp que serviram e ainda servem de inspiração para os artistas contemporâneos.
Cauquelin (2005, p.89) comenta “(...) o fenômeno Duchamp tem de interessante o fato de sua
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influência sobre a arte contemporânea crescer à medida que passam os anos. De um lado, o
número de trabalhos que lhe são dedicados é cada vez mais importante; de outro ele é
referência, explícita ou não, de numerosos artistas atuais.” Ao questionar conceitos referentes
à arte contemporânea Cauquelin (2005, p.12) fala em estabelecer critérios, distinções,
contudo, diz a autora:
(...) esses critérios não podem ser buscados apenas nos conteúdos das obras, em suas
formas, suas composições, no emprego deste ou daquele material, também não no
fato de pertencerem a este ou aquele movimento dito ou não de vanguarda. (...) de
fato, os trabalhos que tentam justificar as obras de artistas contemporâneos são
obrigados a buscar o que poderia torna-los legíveis fora da esfera artística, seja em
temas culturais recolhidos em registros literários e filosóficos – desconstrução,
simulação, vazio, ruínas, resíduos e recuperação -, seja ainda em uma sucessão
temporal – classificada de neo, pré, pós ou translógica, de evolução bem difícil de
manter.

A partir das questões já pontuadas neste trabalho, é possível dizer que, por suas
características, é comum que estudos sobre a arte contemporânea não sejam contemplados nos
currículos escolares. Pesquisas e observações realizadas em escolas, amplamente divulgadas,
mostram que há ênfase no ensino das artes de temas clássicos e modernistas. Tal situação gera
desconhecimento e preconceito, criando um abismo entre obra de arte e público. “As obras, e
se vê aí o paradoxo mal compreendido, são cada vez mais numerosas; os museus, as galerias
crescem e se multiplicam, e a arte nunca esteve tão afastada do público”, cita Cauquelin
(2005, p.13). Vale dizer ainda que em se tratando de arte contemporânea de acordo com
Albuquerque (2016, p.59), “(...). A censura e a transgressão estão no cerne do que a arte
representa no cotidiano.”
Na teoria e prática – desmistificando a arte contemporânea
Um dos grandes desafios de ministrar disciplinas de história da arte é criar
experiências que tenham significado para os alunos. Com a questão da arte contemporânea é
ainda mais importante propor atividades que os desafiem. Vale relembrar Paulo Freire (1996)
e sua visão de que “(...) educar é impregnar de sentido o que fizemos a cada dia”. Pensando
nisso, muitas foram as iniciativas e tentativas de conciliar a teoria com a prática em vivências
que geraram interação, pesquisas e novas visões sobre as potencialidades da arte
contemporânea.
Conforme relatado anteriormente, ensinar as linguagens contemporâneas exige a
desconstrução de conceitos já impregnados na arte, rompendo a persistência de muitos
professores de repetir conteúdos e usar métodos sem dar sentido ao que se estuda. Archer
(2001, p.) diz que “(...) de início parece que, quanto mais olhamos, menos certeza podemos
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ter quanto aquilo que, afinal, permite que as obras sejam qualificadas como “arte”, pelo
menos de um ponto de vista tradicional”. Ainda de acordo com o autor, a arte recente utiliza
materiais considerados tradicionais como tinta, metal e pedra, mas inclui elementos como ar,
luz, som, palavras, pessoas, comida, entre outros.
Neste sentido, foi proposto aos alunos, após estudos e reflexões sobre os principais
conceitos que regem a arte contemporânea, que elaborassem uma criação/interpretação
usando a performance, body-art e a fotografia tendo como inspiração o vídeo “Tribos do rio
Olmo” e fotografias de Hans Silvester que usou a mesma referência para sua produção.
Os povos que vivem no vale do Rio Omo, fronteira da Etiópia, Quênia e atual Sudão
do Sul usam elementos naturais compondo um visual estético próprio, que segundo sua
cultura relaciona-se às dimensões estética, física e espiritual em uma relação direta entre
corpo e natureza. Na formação do vale há uma fenda vulcânica rica em pigmentos com uma
grande variação de cores e são usados em uma diversidade de composições pictóricas.
Figura 1: Tribo das margens do Rio Omo

Fonte: https://www.thegorgeousdaily.com/peoples-of-the-omo-valley-by-hans-silvester/

No contexto da pintura corporal visualizada no vídeo e nas fotografias e ao estudar a
body art buscou-se o conceito de corpo, o ‘traje sagrado’, citado por Ramos (2001, p.21)
“(...). É o primeiro e o último traje de uma pessoa: é nele que se entra na vida e é com ele que
se parte dela; deve ser tratado com honra, e com alegria e medo também. Mas sempre com
graça”. Ainda de acordo com Ramos (2001, p.117), “o valor está nele – corpo/obra –e não na
riqueza que este corpo possa propiciar. O que mais importa não é o olhar contemplativo, mas
a percepção sensorial de cada um e a participação coletiva”.
Os alunos se reuniram em pequenos grupos e partiram para a coleta de materiais
orgânicos no entorno da universidade. A produção foi realizada ao ar livre com o uso de
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galhos, flores, folhas, cipós e terra para a produção das tintas usadas na body art. Foram
usados outros tipos de corantes e pigmentos misturados com terra e durante a produção
também foram realizadas outras atividades como produção de um texto sobre a experiência e
registros fotográficos do processo.
Figura 2: Seleção de materiais para a produção

Fonte: Tifhani Herbert Baron (2018).

Após a produção e caracterização os alunos deram início às performances
incorporando a gestualidade das imagens referência. Juntas, as linguagens demonstram seu
potencial para a criação e a experimentação estética. Dempsey (2010, p.225) diz que “na
natureza indefinível da arte performática é que reside sua força” e que “(...) além de explorar
questões relevantes para o universo da arte, os artistas performáticos vêm criando uma obra
que se referencia a questões sociológicas mais amplas de nossa sociedade”. (DEMPSEY,
2010, p.223). Com os registros foi possível perceber a grande diversidade, tanto em material
quanto em expressão e poética conforme pode ser observado nas figuras abaixo.
Figuras 3 e 4: Criação/interpretação dos alunos

Fonte: Bruna Natali da Rosa (2018).

As criações/interpretações mostram modos expressivos de riqueza estética e as
imagens produzidas não falam apenas sobre cultura ou beleza visual, mas registram o que foi
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construído, a experiência artística vivenciada e o potencial das linguagens artísticas. Os
alunos percebem que para entender o contexto e as propostas contemporâneas artísticas é
preciso conhecer seus referenciais, conceitos, códigos e significados. Entendem que a questão
do belo na arte se dissipa no contemporâneo e a beleza pode estar na intenção do gesto, da
experimentação, da criação ou do processo. Ao experimentar o aluno se desafia a uma
elaboração de sentidos e neste processo cria novos meios de interagir com a arte
contemporânea.
A atividade propõe a reflexão de que a arte contemporânea necessita de interação, pois
a obra de arte só se completa diante da participação, da vivência e experimentação, ainda,
propõe o trabalho em grupo e a construção coletiva de significados.
Conclusão
Este artigo expõe uma proposta de ensino da arte como contribuição aos professores
de Arte/Educação que utiliza a abordagem triangular e que explora as linguagens
contemporâneas. Contribui para lançar um novo olhar aos preceitos da arte contemporânea e
mostrar suas múltiplas possibilidades de ensino e de aprendizagem. Ao experimentar a
proposição em seu curso de formação, o aluno adquire repertórios para sua prática em sala de
aula aventurando-se em novos temas, linguagens e sentidos.
Por fim, reitera-se a importância do fazer artístico, da apreciação e da leitura de
imagens na construção de novos referenciais no ensinar e no aprender arte ressaltando a
necessidade de repensar que tipos de arte e de ensino devem ser propostos na formação de
futuros professores de arte e nas escolas onde atuarão.
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O programa de Conservação Preventiva do MAC USP:
encontro entre a arte e a ciência
Silvia Miranda Meira 1
Resumo
O programa de pesquisa visa o gerenciamento do controle das condições ambientais do
espaço museológico da nova sede do MAC USP. O programa elaborou uma metodologia de
coleta de dados que mapeia eventuais fatores de riscos e/ou situações adversas, estabelecendo
procedimentos adequados à conservação e preservação das obras expostas e acomodadas em
reserva. O projeto envolve recursos eletrônicos e equipamentos de monitoramento que
possibilitam com precisão o controle de variáveis do clima do espaço museológico.
Palavras-Chave: Arte e ciência. Programas de conservação. Acervos museológicos. MACUSP. Microclima.

Introdução
O projeto “Acervo do MAC USP Nova Sede: uma proposta de Conservação
Preventiva”, surgiu, dos principais desafios em relação à arquitetura moderna do edifício da
nova sede do museu. Da necessidade, na atual conjuntura do Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo, de estabelecer uma rotina de monitoramento em relação à
climatização, temperatura e umidade relativa do ar, higienização das obras, grau de
luminosidade, e qualidade do ar, que apareceu quando o acervo começou a ser exposto no
edifício do antigo DETRAN.
Deve-se lembrar que o edifício não foi construído para uso museológico, o que
significa que a arquitetura de seus espaços nem sempre se adequam às necessidades de
conservação das obras de arte ali expostas. O calor, a umidade do ar e a luz favorecem
processos biológicos como mofo e infestação de insetos, processos que podem ser
minimizados através do controle das condições adversas. A cultura de manutenção das
condições de infraestrutura predial, necessária em termos museológicos, nem sempre foi
levada a sério pela administração do museu. Esses fatos entre outros, questionarem o
arcabouço teórico da conservação para que um programa preventivo fosse desenvolvido pela
equipe de acervo, inviabilizando que se exerça a responsabilidade de preservar os acervos ali
colocados para as futuras gerações.
O programa partiu de uma pesquisa que tem como referência:
1

Livre Docente pela ECA/USP, Doutora em História da Arte séc. XX / Univ. Paris IV - Sorbonne. Especialista
em Pesquisa em Arte Contemporânea, Coordenadora da Conservação Preventiva/ Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo.
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O conhecimento das condições do ambiente de armazenagem, ou exposição de uma
coleção num museu, somente é obtido com exatidão por meio de monitoramento e
registro das condições do ambiente. Uma vez avaliados os dados coletados na etapa
de monitoramento é possível planejar o controle das condições do local (TEIXEIRA;
GHIZONI, 2012, p. 18).

Priorizou-se como ação inicial a coleta de dados sobre a temperatura ambiental e
umidade relativa do ar dos espaços expositivos localizados no edifício central, e de algumas
salas de manejo. O início da coleta se deu através da instalação de dataloggers, unidades com
sensores eletrônicos e chip, nos espaços expositivos e reservas. Sabe-se que nos fatores
ambientais encontramos as causas da degradação, por isso é uma responsabilidade que se tem
perante um patrimônio, a manutenção adequada dos ambientes de exposição e guarda da
coleção. Lia Canola Teixeira e Vanilde Rohling Ghizoni, em seu livro “Conservação
preventiva em museus”, apontam que: “A umidade relativa e a temperatura em índices
inadequados são as principais causas de degradação de acervos, e a ação em conjunto destes
fatores contribuem para desencadear ou acelerar o processo de degradação dos objetos”.
(TEIXEIRA; GHIZONI, 2012, p. 17)
O projeto inicial visou o levantamento de hipóteses para o adequado planejamento e
controle das condições em que se encontravam os espaços museológicos do Museu de Arte
Contemporânea da USP, e reservas técnicas do edifício da nova sede, como ações norteadoras
para o programa de conservação preventiva.
A principal ação do projeto foi mapear riscos e/ou situações aos quais as obras do
acervo poderiam estar expostas. Sem desconsiderar que o trabalho de conservação é um
trabalho amplo, interdisciplinar e, interprofissional, envolvendo questões administrativas e
técnicas. A pesquisa em sua demanda deu maior ênfase, a necessidade de estabilidade dos
fatores ambientais, levando em consideração os apontamentos de Souza:
Um primeiro passo essencial para o estabelecimento de uma estratégia de
gerenciamento ambiental de um museu é o diagnóstico relativo aos vários fatores
que podem afetar a preservação e aos cuidados exigidos pelas coleções. Esse
diagnóstico deveria concentrar-se no meio ambiente do museu em sentido mais
amplo, levando em conta os aspectos físicos e organizacionais. O ambiente físico é
constituído pelas efetivas condições nas quais as coleções são guardadas, expostas e
utilizadas. O ambiente organizacional inclui a missão, funções, recursos e atividades
institucionais do museu. Ambos são em grande parte interdependentes e
desempenham um papel relevante para a conservação das coleções de um museu
(SOUZA, 2000, p. 2).
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Além da coleta de dados, estabeleceu-se também uma rotina semanal de visitação dos
espaços expositivos a fim de identificar fatores de inadequação para a manutenção do
microclima do edifício em que se pode observar:
● Abertura inadequada de portas e das saídas de emergência que prejudicam a
manutenção do ar climatizado e do estabelecimento das temperaturas programadas;
● Trancas das portas obstruídas e inoperantes;
● Má funcionamento dos equipamentos de ar condicionado que às vezes se
encontravam desligados, sem manutenção corretiva e emergencial, provocando o
aquecimento do ambiente;
● Automação e geradores sem funcionamento;
● Abertura dos brise-soleils sem trava para situações de tempestade (se trata do
dispositivo arquitetônico utilizado para impedir a incidência direta de radiação
solar nos interiores de um edifício).
O conhecimento com exatidão dos índices de temperatura, umidade relativa,
incidência da luz, e dos sistemas de troca de filtros, que asseguram os índices adequados de
poluentes, foram variáveis também quando considerados no início do programa. Além de
documentar as condições existentes, os programas de monitoração podem guiar e registrar os
efeitos das mudanças de clima.
Apesar do uso de sistemas de ar condicionado para controlar a temperatura do edifício
central do museu, o parâmetro de controle da umidade relativa do ar, - mesmo com paredes
espessas isolando o ambiente expositivo de suas janelas - não foi atingido. Problemas diversos
surgem na manutenção cotidiana desses equipamentos (resistência, água gelada, troca de
correia etc.) que não garantem o controle, ainda que seja um fator prioritário do ambiente
museológico. Os ajustes realizados pela equipe de manutenção de rotina dos equipamentos
são insuficientes.
Ambientes com clima úmido são extremamente favoráveis à infestação de fungos.
Associada à umidade, a biodeterioração ocorre em condições de umidade relativa acima de
70%, além do desenvolvimento de microrganismos que, por consequência, atraem insetos. A
maioria dos materiais orgânicos, tais como papéis, colas, óleos, gomas, couros, fibras
vegetais, pergaminhos, entre outros, servem de alimento a agentes biológicos: fungos,
roedores, bactérias, liquens, insetos etc.
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Acompanhar as planilhas e gráficos resultantes do monitoramento das condições do
ambiente foi muito importante para que o programa pudesse avaliar com segurança os índices
iniciais de conservação, e avaliar soluções para a garantia da longevidade do acervo.
Estabelecendo Parâmetros de Conservação
Obras de arte se "estabilizam" às condições de temperatura e umidade da sala em que
se encontram expostas. E essas condições, conhecidas como "microclima", não podem ser
alteradas abruptamente sob o risco de danificar a obra. Em geral, considera-se adequada 2,
uma temperatura entre 19°C e 23°C (ASHRAE, 2003), e uma umidade relativa entre 55% e
65% para poder atender a diferentes suportes; 60% com variação de + ou - 5%.
Procurando alcançar condições próximas das ideais de preservação, a adoção de um
sistema de monitoramento dos ambientes de exposição e reservas técnicas foi adotado como
observação criteriosa ao meio ambiente do museu, bem como possibilidades de ajustes no
sistema climático.
O monitoramento da umidade relativa do ar UR foi feito por andar, algumas vezes na
ala A, outras na ala B, conforme as requisições de coleta de dados dos espaços expositivos,
através de dataloggers, sensores eletrônicos, capazes de registrar a temperatura e a UR, a
intervalos de 1 hora, programados por software. Os dados são transferidos do datalogger para
o PC, um notebook, por meio de um cabo. Criaram-se softwares para interpretar os dados para
o usuário, mas eles não sugerem ainda soluções para os problemas observados. Não
possuímos o monitoramento com alarme para o caso de observação de inoperância do
sistema, nem contamos com monitoramento remoto.
Sabe-se que o conhecimento das peculiaridades do entorno das obras são aspectos
investigados em parceria com outras equipes técnicas especializadas do museu, (como por
exemplo a equipe da manutenção do ar condicionado, manutenção predial, limpeza e
segurança) que ajudam na identificação das variáveis de controle das condições climáticas, e
na organização dos ajustes. A estabilidade é um fator relevante, temos como objetivo atingir
uma variação da UR de não mais do que 5% em um período de 24 horas 3. Controlando as
2

“Environmental Conditions for Cultural Collections’ allows a 35%-65% relative humidity and 5-30oC
temperature as determined by a process best described as a risk managed, holistic approach to environmental
management. No ideal standard is presented -the goal is to help collection managers make their own judgment
based on the local climate, an understanding of their collection material vulnerabilities to agents of deterioration,
the capabilities of the mechanical system and the building envelope, and the move toward energy reduction” , in:
http://www.magsq.com.au/_dbase_upl/APracticalGuideforSustainableClimateControlandLightinginMuseumsand
Galleries.pdf, p. 14.
3
For most collections, i.e. collections with no specific relative humidity requirements, galleries should limit
humidity level fluctuations of no more than +/-5% per 24 hours, and temperature fluctuations of no more than
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flutuações o dano aos acervos é menor do que se existirem oscilações bruscas, mesmo nas
faixas convencionais de condições de armazenagem consideradas aceitáveis.
Assim, um bom programa de monitoramento inclui um plano escrito para a coleta de
informações e a manutenção dos instrumentos. Ele deve identificar os espaços a serem
controlados, os procedimentos adotados e as formas de gravar as informações desejadas. É
importante posicionar os instrumentos para medir condições representativas. As informações
mais importantes serão os extremos de temperatura e umidade e a velocidade e intensidade
das mudanças do ambiente. Cada gráfico deverá ser etiquetado com o local e a data das
medições. A interpretação da informação fornecida pelo gráfico será mais fácil se for
transcrita com as médias, e flutuações.
1. Umidade Relativa
O parâmetro de tolerância usado pela equipe de Conservação é o intervalo de 55% a
65% para a umidade relativa nos espaços expositivos. Embora não haja consenso quanto a UR
ideal (alguns índices indicam 50% - 60% 4), a especificidade da gestão museológica articula-se
com as condições climáticas do interior de cada espaço expositivo, considerando a
vulnerabilidade de cada coleção e as necessidades específicas de cada acervo.
A Umidade Relativa no edifício do MAC /USP se manteve da seguinte forma (índices
de 2017 do 7º andar): No Verão: Novembro a Junho UR média 66% no 7º andar, - a variação
de umidade é maior que 5% em 24 horas, durante o Verão, chegando a atingir índices
inaceitáveis, 86%. No Inverno: Julho a Outubro UR média 59% no 7º andar, - a variação de
umidade é maior que 5% no inverno também, abaixando do índice aceitável, 40,8%.
Ainda, UR é dependente da temperatura, rápidas variações de temperatura significam
flutuações amplas na umidade relativa, que podem acelerar a deterioração devido à expansão
e ao encolhimento das fibras do papel gerada por essa umidade. Controlando-se as flutuações,
o dano aos acervos se processará em um ritmo significativamente mais lento do que sob
oscilações.
As situações em que se observa umidade alta e prolongada podem significar que o
condicionamento convencional de ar não propicia a desumidificação adequada do ambiente.

+/-4°C per 24 hours, IN: Practical Guide for Sustainable Climate Control and Lighting in Museums and
Galleries.pdf , p. 15.
4
The ideal climate, Risk management, the ASHRAE Chapter, Proofed Flutuations, and towards a full risk
analysis model in://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/climate/paper_michalski.pdf .
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Este é um gráfico gerado no início da pesquisa de abril a junho de 2016, no 7º andar,
durante a exposição: Visões da Arte. Ele demonstra temperatura estável média de 21º 66 e
umidade bem instável 60%.

Figura 1 - Print screen de gráfico gerado pelo software LogChart II - abril à junho de 2016

Em comparação com gráfico de abril a junho de 2018, no mesmo espaço: após
medidas corretivas junto a equipe de manutenção dos equipamentos a temperatura estável
média de 21º - 54 e umidade se mostra bem mais instável 60%
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Figura 2 - Print screen de gráfico gerado pelo software LogChart II - março a abril de 2018

Os picos de umidade surgiram devido à falta de energia e devido à inoperância do
gerador, o equipamento de climatização não deve ser desligado ou os set points alterados. As
mudanças climáticas rápidas e repetidas produzem impactos significativos sobre os acervos.
Sabe-se que a UR não deve variar mais do que 3% no período de 24 horas.
2. Temperatura
O edifício é climatizado, e as salas de exposição também, a temperatura é controlada
pelos aparelhos de ar condicionado, o controle climático é dispendioso. Existe uma central
que faz o gerenciamento dos equipamentos e estabelece um alarme em condições inaceitáveis
e inoperantes. A Temperatura dos espaços internos expositivos oscila de 19º a 22º C graus
anualmente, não se observa flutuações nos monitoramentos da temperatura que sejam
inaceitáveis.
Existe um bom controle da temperatura: índices acima de 21º graus, 22º a 23º graus,
aparecem às vezes nos meses de verão e nos andares mais baixos, 2º e 3º andar, dentro de
limites aceitáveis. A flutuação diária máxima permitida é de cerca 4º graus 5 para os padrões
propostos de conservação. Nosso programa permite o monitoramento e análise durante 24
horas, e constatamos que não houve flutuações significativas.
5

Determinar os parâmetros (set points) de flutuação climática é missão da comunidade de conservação que atua
no museu e depende de várias considerações como: condições externas de umidade: condições locais de
umidade, controle do edifício: exemplo porta fechadas, idade da obra, composição do suporte, é necessária uma
análise de riscos etc. in: Specific Temperature and Humidity control set point in: Practical Guide For Sustainable
Climate Control and Lighting in Museums and Galleries museums.
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3. Iluminação
Os efeitos da radiação luminosa são cumulativos. A exposição à luz de obras de arte
leva em consideração a intensidade da radiação luminosa e o tempo de exposição aos raios.
Um parecer técnico, apontando o limite máximo de lux para cada obra selecionada indica os
índices aceitos para a medição, o controle, e o planejamento dos limites de iluminação. A
utilização de mobiliários expositivos também contribui para a diminuição da intensidade de
incidência de luz.
Propostas de rodízio parcial de obras em papel expostas são soluções frequentemente
adotadas pela conservação no intuito de reduzir o tempo de exposição de obras com
características intrínsecas de degradação, como por exemplo, esmaecimento acentuado de
camada pictórica, principalmente em exposições de longa duração.
Como já foi dito, por tratar-se de uma edificação adaptada a posteriori às exigências
de um espaço expositivo e de reservas técnicas, algumas estruturas precisam de uma atenção
específica e recorrente. As janelas, munidas de brise-soleil precisam de atenção constante pois
abrem em decorrência do vento, ficando em uma inclinação propícia para a entrada de raios
solares dentro do espaço expositivo, necessitando de vistoria para que sejam constantemente
fechadas.
Todo espectro luminoso causa dano. Com relação à estrutura de iluminação artificial
do prédio, trata-se dos spots (localizados em trilhos nos tetos em basicamente toda a estrutura
do prédio) e da iluminação localizada nas sancas. A luz da sanca não deve ser ligada durante
as exposições, apenas durante alguma atividade específica de montagem ou tratamento de
obra. Essa luz não é dimerizada (não pode ser controlada em sua intensidade) e não é uma
iluminação da qual garante-se a não emissão de raios ultravioleta. Com relação aos spots nos
trilhos, não emitem radiação ultravioleta por possuírem tipo de lâmpada específica e
controlada. Estes spots tem a iluminação dimerizada e emissão de Lux verificada.
A incidência de radiação luminosa tem dois efeitos danosos principais sobre os
materiais: aceleramento das reações fotoquímicas e aquecimento. Ambos são cumulativos e
irreversíveis. Os materiais, por sua vez, apresentam diferentes níveis de sensibilidade à
radiação luminosa. Os parâmetros 6 e índices sugeridos devem considerar, portanto, os
materiais constitutivos da obra, o estado de conservação da mesma e o tempo previsto em

6

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-deterioration/light.html
CIE Technical Report 157:2004 – Control of Damage to Museum Objects by Optycal Radiation, Comission
Internationale de L´Eclairage, 2004.
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exposição. Estipular um limite máximo de incidência de luz para propiciar maior tempo de
exposição para as obras do acervo, garantindo o acesso do público em longo prazo.
T
Material

7

Pintura

Papel

Têxtil

Madeira

Pedras

Metais

Gesso

150 lux

50 lux

50 lux

150 lux

300 lux

300 lux

300 lux

Quantidade
máxima

de

lux suportada

Conclusão
Os programas de monitoração sistemática estão entre as medidas mais eficazes
para o êxito das instituições na criação de condições favoráveis à sobrevivência através dos
anos de seus acervos. Sozinhos, sem dúvida, não irão resolver o difícil problema do controle
do clima. Como ressaltado, existem várias medidas corretivas a serem tomadas para melhorar
ainda mais as condições ambientais dos acervos de arte e de arquivos do Museu de Arte
Contemporânea, por exemplo:
● Melhorias no isolamento e na vedação do prédio criando condições de manutenção do
microclima;
● Instalação da automação dos equipamentos e de geradores;
● Uso de desumidificadores como medida corretiva com cautela em condições
adversas;
● Instalação de monitoramento remoto com alarmes para o caso de inoperância de
equipamentos;
● Contrato de um consultor especialista em controle climático.
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Sob as molduras da instituição
Luciano Nascimento Figueiredo 1
Resumo
O presente artigo elabora uma reflexão a respeito do conceito de dispositivo a partir dos textos
de Agamben e Deleuze a respeito desse termo no pensamento de Foucault. O texto aponta
para a possibilidade de aproximar as conceituações de ambos os filósofos e utilizá-las para
pensar a relação entre obras de arte e as estruturas das instituições museais.
Palavras-chave: Dispositivo, Agamben, Deleuze, Instituição, Museu.
O termo dispositivo é amplamente utilizado no discurso em torno do campo das artes
visuais. Nesse sentido, uma reflexão sobre esse conceito é importante, pois a ampla difusão de
um termo pode acarretar em sua diluição ou perda de especificidade. Assim, para evitar uma
certa opacidade com relação ao uso do conceito, pretendemos uma breve incursão em textos
fundamentais sobre o termo em questão.
Para esse propósito serão cotejados os textos “O que é um dispositivo?” de Deleuze e
“O que é um dispositivo?” de Agamben. Como ambos se remetem à tarefa filosófica
empreendida por Foucault, esse estará arrolado na discussão. Serão considerados também
alguns comentadores que refletiram sobre a noção de dispositivo a partir dessa tríade de
pensadores.
Agamben, no início do referido texto, afirma que o termo dispositivo é central para a
filosofia foucaultiana, principalmente a partir dos anos setenta, quando este passa a se ater
com maior precisão à questão do poder.
A hipótese que pretendo propor-lhes é que a palavra "dispositivo", que dá título à
minha conferencia, seja um termo técnico decisivo na estratégia do pensamento de
Foucault. Ele o usa com frequência, sobretudo a partir da metade dos anos setenta,
quando começa a se ocupar daquilo que chamava de "governabilidade" ou de
"governo dos homens" (AGAMBEN, 2018, p. 9)

Para se aproximar do intuito de definir o que é o conceito de dispositivo para Foucault,
Agamben utiliza uma entrevista concedida pelo pensador francês em 77 2, em que este trata de
maneira mais detida sobre a constituição dessa ideia em três momentos. Foucault afirma que:
(1) o dispositivo é a rede que é estabelecida pela interação entre elementos heterogêneos que
estão no mundo (instituições, arranjos arquitetônicos, moral...); (2) essa rede está inscrita em
jogos de poder; (3) o dispositivo é mais amplo que a noção de episteme. Ao sistematizar esses
1

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de
São Paulo.
2
Deleuze, em O que é um dispositivo? aponta para a importância das entrevistas para a compreensão desse
termo em Foucault.
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pontos anunciados por Foucault, Agamben ressalta: o caráter verbal e não verbal do
dispositivo e sua concretude (pois sempre está envolvido em relação de poder).
Ao tratar do mesmo conceito foucaltiano, Deleuze em “O que é um dispositivo”
também chama atenção ao fato de o dispositivo ser constituído por relações. As metáforas
lançadas por Deleuze para descrevê-lo (como meada, conjunto multilinear, forquilha,
derivações, bifurcações, desiquilíbrio permanente, tensores, vetores) evitam a conformação de
uma imagem mais coesa ou mais precisa para a ilustração daquela ideia. Assim, suas
metáforas indicam feixes de fluxos contínuos, já que para ele “Qualquer linha pode ser
quebrada – está sujeita a variações de direcção – e pode ser bifurcada, em forma de forquilha
– está submetida a derivações” (DELEUZE, 2018, p. 1). Essa insistência de Deleuze em não
conformar as relações que constituem um dispositivo em uma metáfora precisa, ao contrário
de Agamben (que utiliza a imagem da ‘rede’ desde o início) será algo importante para a
compreensão dos encaminhamentos bem distintos dados por ambos a respeito do termo.
Embora Deleuze tenha esse cuidado para não estancar o termo dispositivo e retirar
dele o viés imanente, caro a Foucault, ele aponta para elementos que constituem sua noção.
Assim, um dispositivo teria quatro dimensões: a da visibilidade, a da enunciação, a do poder e
a da subjetivação. Elas estão entranhadas e seriam os pontos de referência para cartografar os
dispositivos. Outro elemento importante indicado pelo pensador francês é a ideia de que “As
diferentes linhas de um dispositivo se repetem em dois grupos: linhas de estratificação ou de
sedimentação, linhas de actualização ou de criatividade”.
Toda empreitada filosófica de Foucault, de forma ampla, passa a constituir sua própria
imanência a partir do momento em que opera junto à noção do dispositivo. Estes seriam
nódulos formados a partir do entrecruzamento das dimensões supracitadas. Esses nódulos
estariam em mutação (pois a ação dos sujeitos nunca se adequa inteiramente ao contorno das
linhas de força e atuam esgarçando as possibilidades do que pode ser percebido e constituído
enquanto visibilidade e o que pode ser dito enquanto enunciado inteligível)
Como cada dispositivo tem um arranjo específico, para ele, seria impossível aplicar a
ideia de uma única razão, ou uma universalidade. Não existe a razão, pois o que entendemos
por razão é uma resultante entre as linhas de força e a ação dos sujeitos. Exercida e
constituída dentro dos dispositivos, as diferentes formas de racionalidade são transitórias,
circunstanciais – uma vez que acompanham suas conformações. “E cada dispositivo é uma
multiplicidade na qual esses processos operam em devir, distintos dos que operam noutro
dispositivo. É neste sentido que a filosofia de Foucault é um pragmatismo, um funcionalismo,
um positivismo, um pluralismo” (DELEUZE, 2018, p. 3).
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Mas a que o que se pretende compreender ou apreender com a noção de dispositivo?
Segundo Deleuze, além do repudio à noção de absoluto, a filosofia do dispositivo
permite afastar a noção de eterno para apreender o novo. Ao estudar os dispositivos
estaríamos cartografando as rupturas, descontinuidades das histórias, das racionalidades, das
conformações do poder e das resistências a este. Ao cartografar um dispositivo não
alcançamos uma conformação estável, um momento fixo. O que podemos é compreender
melhor o ponto de contato entre a história (o arquivo) e a conformação do que está por vir.
É necessário distinguir, em todo o dispositivo, o que somos (o que não seremos
mais), e aquilo que somos em devir: a parte da história e a parte do actual. A história
é o arquivo, é o desenho do que somos e deixamos de ser, enquanto o actual é o
esboço daquilo em que vamos nos tornando. (DELEUZE, 2018, p. 4)

Nesse sentido que Agamben indica que em Foucault o termo dispositivo serve à tarefa
de enfrentar o problema de compreender “a relação entre os indivíduos como seres viventes e
o elemento histórico, entendendo com este termo o conjunto das instituições, dos processos de
subjetivação e das regras em que se concretizam as relações de poder” (AGAMBEN, 2018, p.
11).
Como podemos ver, Deleuze e Agamben estão próximos em relação a como o termo
pode ser compreendido dentro da filosofia focaultiana no que diz respeito às características
decisivas que constituem esse conceito (imanência, subjetivação, jogos de poder) e na função
dentro das pesquisas empreendidas por Foucault (termo essencial, de alcance geral, que
articula a investigação sobre a interface sujeito e história, mas que afasta as perspectivas
universalista, evolucionista, estruturalista).
A despeito desta convergência Deleuze e Agamben divergem sobre o encaminhamento
que dão ao termo para além de Foucault.
Deleuze prioriza uma dimensão “macro” do uso do termo. Isso pode ser percebido nos
exemplos de dispositivo dados por Deleuze – a polis grega, o cristianismo, a Revolução
Francesa, a Revolução Bolchevique – como também nas perguntas que ele lança como
resultado destas incursões pelo conceito de dispositivo. “... o que sucede hoje em dia com a
loucura, com a prisão, com a sexualidade? Que novos modos de subjetivação surgem hoje em
dia, que nem são gregos nem cristãos? Esta última questão, principalmente, ocupa Foucault
(nós que já não somos gregos e nem mesmo cristãos...).”
Deleuze elabora sua leitura sem em nenhum momento explicitar em que medida seu
pensamento se descola do de Foucault. Agamben opera de outra maneira. Deixa muito claro o
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momento em que vai modular por conta própria a noção de dispositivo. A partir desse
momento ele anuncia a seguinte definição:
Generalizando posteriormente a já amplíssima classe dos dispositivos foucaultianos,
chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não
somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões,
as fabricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc, cuja conexão com o poder é em
um certo sentido evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia,
a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e porque não - a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos.
(AGAMBEN, 2018, p. 11)

A definição agambeniana acrescenta aos elementos mais comuns encontrados na obra
de Foucault outros, que segundo o filosofo italiano estariam relacionados ao poder de uma
maneira menos evidente. Entre estes estão elementos mais amplos do que os foucaltianos,
como a linguagem, outros mais específicos como a caneta ou o cigarro. Mas o efeito é, como
indica Agamben, uma generalização do termo. Assim o pensador estabelece duas classes de
existência: o vivente e os dispositivos. O sujeito seria conformado a partir da fricção ente
essas duas classes, a partir da captura e do escape dos viventes em relação aos dispositivos.
Nesse sentido poderíamos dizer que se os viventes não lidassem nunca com os dispositivos
não haveria sujeito, mas se os viventes estivessem o tempo todo capturados também não. Esse
é um problema que Agamben detecta, pois o capitalismo atual se caracteriza pela proliferação
incessante de dispositivos.
Não seria provavelmente errado definir a fase extrema da consolidação capitalista
que estamos vivendo como uma gigantesca acumulação e proliferação dos
dispositivos. Certamente, desde que apareceu o homo sapiens havia dispositivos,
mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não
seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo. De que modo,
então, podemos fazer frente a esta situação, qual a estratégia que podemos seguir no
nosso corpo-a-corpo cotidiano com os dispositivos? (AGAMBEN, 2018, p. 13)

Após essa citação Agamben por um lado ainda elabora algumas digressões no sentido
de afinar o conceito de dispositivo, mas centra suas forças em apontar o caráter problemático
da sociedade atual.
Por um lado, ele indica que os viventes são atraídos pelos dispositivos por meio do
desejo de felicidade e que estes fornecem, assim, possibilidades de subjetivação – pois os
instrumentos que capturam o corpo sem essas características não são dispositivos de governo,
mas do exercício da violência. Nesse movimento Agamben volta a se aproximar de Foucault,
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mas se distancia novamente ao retomar o julgamento implacável a respeito do capitalismo
atual e dos dispositivos que inundam a sociedade contemporânea. 3
Mas há ambiguidade na maneira como Agamben se coloca frente ao problema que
elabora. Por um lado, há o conceito de dessubjetivação, uma formulação aos moldes de um
niilismo passivo, em que o sujeito contemporâneo é apresentado cercado por dispositivos que
prometem subjetivação, mas não a entregam. Por outro lado, ele desenvolve com mais
precisão a ideia de profanação. Esta seria o movimento de retirar do controle dos dispositivos
e devolver ao mundo dos viventes o que este o subtraiu. É talvez aí que reside a resposta à
pergunta “qual a estratégia que podemos seguir no nosso corpo-a-corpo cotidiano com os
dispositivos?” (AGAMBEN, 2018, p. 13).
Apresentado em linhas gerais o desenvolvimento que o conceito de dispositivo
encontra em Deleuze e Agamben vale refletirmos sobre o que interessa de ambas as
concepções para debatermos a utilização desse termo no campo das artes visuais. Nesse
sentido vale uma análise junto a textos de comentadores que se debruçaram sobre essa mesma
discussão.
Tanto no artigo “Diagrama ou dispositivo? Foucault entre Deleuze e Agamben” de
Larissa Drigo Agostinho quanto no “Sobre o dispositivo: Foucault, Agamben, Deleuze” de
Sandro Chignola há uma crítica à condução que Agamben dá ao conceito de dispositivo no
que tange a como este percebe os processos de subjetivação. Para ambos a forma como
Deleuze e Foucault tratam a questão permite perceber o sujeito em sua multiplicidade, capaz
de agir junto ao dispositivo reconfigurando-o, fraturando-o. Portanto, formas de subjetivação
como definidas por Foucault são “... muitos distintas dos processos de subjetivação que se
definem inteiramente como processo de sujeições, descritos por Agamben” (AGOSTINHO,
2018, p. 16).
Chignola ainda elenca dois outros elementos na formulação de Agamben que entende
como problemáticos. Primeiro uma tendência a uma postura metafísica ao condenar a
sociedade contemporânea e enxergar em seus dispositivos uma anulação constante do sujeito
(dessubjetivação). Uma posição próxima de Debord em Sociedade do Espetáculo, anterior ao
esforço foucaultiano de evitar esse tipo de postura que universaliza e se fecha aos processos
sociais que deveriam ser compreendidos a partir de sua multiplicidade imanente.
Em Agamben fica escondida, mas não muito, não só uma tentação “metafísica”
muito distante da genealogia de Foucault, mas uma visão bastante catastrófica do
3

Talvez pelo fato do texto de Agamben ser o registro de uma fala, ele se lança ao final a digressões menos
precisas. A forma como remete ao telefone celular enquanto dispositivo é quase informal.
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momento em que vivemos. Por um lado, esse vórtice circular de máscaras que
coincide com a linguagem que gira no vazio, que Agamben chama juntamente com
Debord de a “sociedade do espetáculo em que vivemos”; por outro lado, a definição
da atual fase do capitalismo como atravessada por poderosos dispositivos de
“dessubjetivação” pelo consumo. (CHIGNOLA, 2018, p. 14)

Segundo o comentador esse quase anacronismo de Agamben faz com que o conceito
de dispositivo apresentado por ele não de conta de tratar de algo fundamental na sociedade
contemporânea, que vem a ser:
a força indomável dos governados e um poder incapaz de manter a fictio da
soberania (monopólio da violência legítima, irresistibilidade da vontade geral,
expressão da vontade individual pela vontade geral do povo) para exigir uma
“governamentalização” dos dispositivos do Estado. (CHIGNOLA, 2018, p. 14)

Já o tratamento dado por Deleuze ao conceito de dispositivo, na medida que atenta
para o fato de que as linhas de fuga emergidas a partir da ação do sujeito inserido na teia que
compõe o dispositivo nunca cessa de esgarçá-lo, faz-nos perceber essa dimensão da força
indomável dos governados.
Outro ponto que Chignola critica em relação ao conceito agambeniano é que este retira
um elemento muito rico na definição deleuziana do termo: a heterogeneidade. Ao encaixotar
todos os dispositivos em uma mesma classe, Agamben dirime uma característica essencial
para o conceito de dispositivo que é a de ser formado por elementos múltiplos: leis, obras
arquitetônicas, aparatos de vigilância...
Daí uma consequência fundamental. Um dispositivo representa um processo de
superdeterminação funcional em relação aos elementos heterogêneos que este coloca
em rede e que o valoriza, mas sem condições de controlar até o fim, como se ele
pudesse prever do alto o sistema de consequências que induz, o sistema de relações
que é colocado no lugar, interligando-os. (CHIGNOLA, 2018, p. 7)

Destacar essa característica do dispositivo de aglutinar elementos muito díspares,
relacionados ao espaço e ao discurso, é algo caro para conformar uma posição em torno deste
conceito. Assim como a ideia de que é mais produtivo utilizá-lo como um antídoto a
generalizações quase metafísicas, que obscurecem uma pesquisa cartográfica, atenta à
imanência dos processos que se consubstanciam junto ao dispositivo. As críticas a Agamben
elencadas anteriormente são, portanto, válidas ou validades pela análise aqui empreendida.
Não obstante, vale o exercício – que não está presente nos comentadores aqui
apresentados – de tentar enxergar na elaboração de Agamben pontos que tornam o conceito de
dispositivo mais interessante para pensarmos o universo das artes visuais. Pontos esses que
não devem ferir os preceitos de imanência e heterogeneidade. Nesse sentido, nos interessa
sobremaneira o efeito de pensar em uma dimensão micro o conceito de dispositivo. Por
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exemplo, se pensarmos no uso recorrente de mesas nos espaços expositivos para exibir
determinados tipos de obras como publicações, documentos ou também peças
tridimensionais, arranjadas de uma forma específica, há um ganho em pensar esse tipo de
display por meio do conceito de dispositivo. Isso porque facilitaria considerarmos o quanto
ele estrutura uma visualidade, instaura um discurso, representa uma linha de força que pode
ser tensionada, por exemplo, por uma artista, ou uma crítica ou uma pessoa do público que
utiliza um discurso que questiona ou explicita as relações de poder consubstanciada no
referido dispositivo.
Esse simples exercício proposto possibilita que enxergarmos o conceito de dispositivo
em uma dimensão um tanto mais micro do que em geral a leitura de Deleuze privilegia pode
ser produtivo, desde que não se pense o dispositivo apenas a partir da captura do sujeito –
como os encaminhamentos de Agamben sugerem.
É importante dizer que a possibilidade de operar com a dimensão (micro) do
dispositivo ressaltada a partir da leitura de Agamben não oblitera em nada os ganhos de
pensar o dispositivo em uma abrangência macro como indicada por Deleuze. Ambas as
dimensões podem ser percebidas como complementares.
Nesse sentido seria interessante pensar em uma mixagem da abordagem agambeniana
e deleuziana a respeito do conceito de dispositivo. Pensá-lo de maneira micro (um display em
uma exposição) ganha sentido ao considera-lo junto a sua dimensão macro, ou mesmo sua
relação com dispositivos mais amplos. Esse direcionamento facilita cartografar os macros
dispositivos, tais como a cultura, o sistema das artes, uma instituição museal de grande
projeção, pois atenta para dispositivos micro que estão mais próximos de processos imanentes
– tais como o display em uma exposição, bem como o texto curatorial impresso em uma
parede, ou o catálogo da exposição. Além disso, esse procedimento aponta para a
heterogeneidade dos elementos que estão imbrincados na constituição de um dispositivo
(texto, suporte, mobiliário...).
Por outra via, ao amalgamar essa dimensão micro e macro do conceito, passamos a
entender que não há sentido em nomear um display em uma exposição como sendo um
dispositivo sem atentar para as reverberações macro que isto instaura. Tais como: o que este
mobiliário diz da exposição que ele está inserido, da instituição que a acolhe, do discurso
expográfico que o torna um elemento aceito e compreendido como válido, das tensões
empreendias pelos sujeitos que atuam no macro dispositivo e que o vão tornando obsoleto, ou
reagem ao seu uso contínuo interditando obras que foram constituídas para serem tocadas pelo
o público – por exemplo.
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O Projeto enquanto dispositivo
A partir do que foi desenvolvido anteriormente é possível aproximar o conceito de
dispositivo ao de projeto. O intuito é contribuir para a compreensão mútua do macro
dispositivo sistema das artes junto ao microdispositivo projeto.
Pelo signo projeto encontra-se denominados múltiplos significados. Desde vagas
ideias a respeito de algum desejo de se realizar algo até elaborações precisas que antecipam –
e muitas vezes viabilizam –, por exemplo, a realização de uma instalação. Gostaria de
destacar a partir disso os seguintes usos possíveis da ideia de projeto dentro do sistema da arte
contemporânea.
(1) Como parte do processo poético para a realizações de obras;
(2) Como obra;
(3) Como instrumento para organização/participação de editais, mostras, propostas
expositivas.
Para este texto, gostaria de exercitar a leitura de obras que diretamente se relacionam
com a ideia de projeto. Essas obras não fazem sentido fora de uma instituição, pois sua
relação com esta é elemento central do que essas obras mobilizam. Sua inteligibilidade,
visibilidade depende das linhas de forças consubstanciada em instituições que constituem o
sistema das artes. Dependem das molduras institucionais, porque seu sentido se amplia ao
compreendermos as tensões que essas subjetivações empreendidas por esses artistas operam
sobre esses limites institucionais. Essas obras são dispositivos reverberando sobre um
dispositivo mais amplo.
Como exemplo temos O projeto para uma pintura de Caminitzer. Esse artista propõe
uma obra que se utiliza do projeto como uma forma de produção poética irônica. A ironia
dispara uma série de possibilidades metalinguísticas. Um projeto, em geral, é uma produção
que visa uma realização futura; mas no seu caso não. Há, portanto, uma desconstrução de uma
forma transitória que passa a se estabelecer como uma forma ‘pronta’ graças à moldura
institucional que pode conferir ao projeto de uma pintura o status de uma obra, como outra
pintura qualquer. Porém, em certa medida, o Projeto para uma pintura não é uma pintura.
Seu material precário faz retornar a ideia de transitoriedade e ao colocar em cheque o seu
status de obra, coloca também nessa chave de transitoriedade todas obras que estão dentro da
‘moldura institucional do museu’.
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Figura 1 – Projeto para uma Pintura

Luís Caminitzer – MAC USP, São Paulo, Brasil, 1976
Off-set sobre papel milimetrado

A

lgo possível de considerar a partir dessa discussão, mas que deve ser ampliada pelo estudo
detido de mais obras que vão nessa direção, é a ideia de que esse tipo de produção não está
alheio à importância das instituições de arte, mas ao contrário objetivam agir sobre elas,
instauram processos de subjetivação que tencionam as linhas de força presentes nelas. Essas
obras representam coordenadas criativas, contrárias aos encaminhamentos de sedimentação
das instituições. São impulsos que colocam as instituições artísticas em devir.
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Parceria entre museus e universidades:
oportunidade de formação cultural sob a ótica de Theodor Adorno
Luciana Pasqualucci 1

Resumo
O objetivo deste texto é refletir e compartilhar os fundamentos teóricos de uma pesquisa que
explora a relação entre museu e universidade. Buscou-se fundamentação na Teoria Crítica de
Adorno, especificamente em seu conceito de formação cultural e seu contraponto de
semiformação.
Palavras-chave: Museu, Universidade, Currículo, Formação Cultural, Theodor Adorno.
Não temos, no Brasil, uma política que promova a integração dos museus com o
currículo universitário. A ausência de estímulos entre os cursos de graduação e a arte aponta
para um problema do ponto de vista do currículo e da formação cultural: não há orientações
ou referências para que os jovens universitários se aproximem desse campo. A nossa premissa
é que educação e cultura são indissociáveis.
Indagamos por que os museus não aparecem como parceiros efetivos do currículo no
processo de formação dos universitários. A Constituição Federal 2 nos Artigos 205 ao 214,
Capítulo III, Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Seção I, Da Educação, não assegura e
sequer sugere a intersecção entre educação universitária, currículo e cultura. No Plano
Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005 / 2014) 3, em vigência até o ano de 2024, a palavra
“museu” aparece referida uma única vez, na Meta 6, estratégia 6.4: “fomentar a articulação da
escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos
públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários”. (BRASIL, 2014, s/p.) Da mesma forma, o museu não está referido na Diretrizes
Curriculares Nacionais, do Ministério da Educação 4: vejam-se, por exemplo, as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social,
Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia,
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homologado e publicado no Diário Oficial da União de 09/07.2001 5. As competências e
habilidades requeridas para o graduando do curso de Filosofia, por exemplo, são, entre outras:
capacitação para um modo especificamente filosófico de formular e propor soluções a
problemas, nos diversos campos do conhecimento; capacidade de desenvolver uma
consciência crítica sobre conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-política; capacidade
para análise, interpretação e comentário de textos teóricos, segundo os mais rigorosos
procedimentos de técnica hermenêutica; compreensão da importância das questões acerca do
sentido e da significação da própria existência e das produções culturais. Ou seja, a
expectativa das políticas educacionais em relação a uma educação universitária que capacite
para a consciência crítica, para a análise, para a interpretação e para a compreensão da
realidade, do conhecimento e da cultura, enfatiza a importância da articulação entre a
educação, a arte a cultura. São esses, itens que possivelmente poderiam e deveriam ser
trabalhados nos espaços do museu tornando-o um espaço de oportunidade para a construção
de conhecimento e de diálogo com a sociedade. Porém, nenhuma citação é feita à instituição
museológica no currículo nacional do Ensino Superior. Não há orientações sobre o modo tal
como o Estado deva garantir o exercício dos direitos culturais, nem sugestões sobre uma
possível aproximação entre o currículo, a arte, a cultura, a sociedade e a ciência.
Pesquisar no

museu,

portanto,

é de certa forma transgredir

as

teorias

convencionalmente cultivadas na universidade, para ultrapassá-las. É relacionar tempo,
espaço, conceito, currículo e patrimônio cultural. Destacamos o conceito de patrimônio como
a soma dos testemunhos comuns à humanidade (DESVALLÉS; MAIRESSE, 2014, p. 76).
Tais testemunhos podem refletir-se em objetos materiais (patrimônio material) ou expressões
e manifestações que envolvem os modos de criar e fazer (patrimônio imaterial). O patrimônio
material relaciona-se aos objetos musealizados e evidencia a prática da aquisição, da
conservação e da restauração, além de um processo de interpretação da cultura simbólico e
não só material. Os conceitos de patrimônio imaterial ou intangível trazem em si a
representação do impalpável, daquilo que não pode ser tocado, contemplando além de
manifestações e costumes, as narrativas criadas nos processos de significação da cultura.
O conceito de cultura no qual esse texto se fundamenta é aquele mais amplo, que parte
da relação do homem com a realidade. E o trabalho de formação cultural é, em parte,
evidenciar o ato criativo para a apreensão das informações desses testemunhos. A premissa de
que cultura é trabalho orienta o sentido institucional que buscamos atribuir à relação entre

5
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Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492>.pdf acesso em 20 nov. 2016.

museu e universidade. Adorno (1995, p. 25) partilha o pensamento de uma experiência
formativa “que não se esgota na relação formal do conhecimento – das ciências naturais, por
exemplo – mas implica uma transformação do sujeito no curso de seu contato transformador
com o objeto na realidade”. O museu, ao mesmo tempo em que preserva o patrimônio de uma
sociedade, transforma-o quando amplia suas possibilidades significativas, reflexivas e
discursivas para o público. Trata-se de uma atividade formativa que, de acordo com Adorno
(1995), refere-se à apropriação subjetiva da cultura.
Podemos pensar que o museu cumpre parte de sua função social formativa quando
favorece a apropriação de parte dos fenômenos do mundo, cultivando as identidades enquanto
articula referências locais e globais. Com isso, prepara o sujeito para o aprendizado,
flexibiliza-os e torna-os aptos a selecionar informação e criar a partir delas. Esse movimento
aproxima-se do pensamento de Adorno (1995): a formação serve para gerar autonomia.
Formar-se é superar-se, o que significa incorporar todos os recursos e ferramentas numa nova
condição. Ainda de acordo com Adorno (1995, p. 148) “o defeito mais grave com que nos
defrontamos atualmente consiste em que os homens não são mais aptos à experiência, mas
interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado aquela camada estereotipada a que é
preciso se opor”. Esta camada estereotipada, voltada à homogeneização das consciências,
pode ser subvertida no momento em que os conceitos e as intenções da produção cultural são
reapropriados de maneira coletiva. A cultura como trabalho, a linguagem e as relações que
permeiam esse exercício de conceitualização coletivo conferem ao sujeito a perspectiva de
produtor e/ou reprodutor de ideais, práticas e símbolos. Assim sendo, a formação cultural
auxilia no desenvolvimento de produtores e/ou consumidores de cultura. Ou seja, o sujeito
pode definir se fará a manutenção dos sentidos estabelecidos ou se criará um novo, o que lhe
confere uma noção de autonomia, já que “a conservação das ideologias se realiza justamente
através da cultura” (CHAUÍ, 1984, p. 25).
De acordo com Vieira Pinto (1994, p. 35), “a universidade do país subdesenvolvido
não tem condições ideológicas para produzir a autêntica cultura de que o povo necessita”. O
autor explicita que a universidade exerce sobre o país um efeito pernicioso ao preparar e
distribuir instrumentos ideológicos e que lhe falta conhecimento da teoria da alienação
cultural “que constantemente pratica, sem disso ter consciência, em desfavor do país”
(VIEIRA PINTO, 1994, p. 35). Sua estrutura é restrita aos afortunados. As recentes políticas
públicas de inclusão promovidas pelo Ministério da Educação garantem parte do acesso aos
menos privilegiados, mas a deficiência ocorrida nos níveis de Educação Básica dessa classe,
evidenciadas pelas falhas na escrita e na interpretação de textos, por exemplo, nos mostra que
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a maioria da sociedade é estranha à universidade. Desse modo, de acordo com o autor, a
universidade comporta-se como instituição alienada-alienadora em relação à consciência do
povo e alienante por converter aos interesses da classe dominante os elementos das classes
dominadas (VIEIRA PINTO, 1994). Essa valorização da cultura dominante como parte do
percurso formativo gera um equívoco. A classe dominada, quantitativamente significativa,
não alcançará a formação cultural. Nem o esclarecimento. Nem a emancipação. A classe
dominante, significativa qualitativamente no sentido de reproduzir seus interesses, não se
reconhecerá na sociedade vigente, na realidade do país, na produção cultural representada e
representante de nós mesmos. Segundo o autor, “a universidade, nem por ação da classe
dominada nela existente, nem por ação da classe dominante, que a manobra, contribui para
criar a autêntica cultura que o país clama” (VIEIRA PINTO, 1994, p. 39). E ainda: “a cultura
que a universidade produz e contribui para difundir é, por definição, cultura alienada, não só
por ser de origem externa […] mas sobretudo por ser originada da classe ociosa ou
aproveitadora” (VIEIRA PINTO, 1994, p. 41).
Vieira Pinto (1993) justifica a reforma universitária na necessidade de interromper o
processo de auto reprodução da classe dominante. Diz-nos que a reforma da universidade é
um ato social destinado a anular a situação cultural de alienação e coloca três questões: “para
quem é a reforma da universidade”, “que universidade se deve instituir” e “como organizála”. A situação cultural de alienação pode estar relacionada ao distanciamento do sentido
original de cultura: cultivo, cuidado. O fundamento da cultura está no fato de que o homem
precisa agir para sobreviver, organizando suas ações em sentidos e finalidades determinadas.
Essas ações pressupõem interpretações das situações reais e certa intencionalidade o que,
fenomenologicamente, significa direção da consciência. Essa relação prática do sujeito com o
mundo exprime a interdependência entre a apropriação objetiva dos fenômenos e a
interpretação subjetiva sobre eles. A ação humana, determinante da vida, articula percepção,
interpretação, memória e projeção para realizações futuras. A universidade assegura o
exercício dessas capacidades? “Como não está vinculada às massas, mas às classes
dominantes, não lhe ocorre compreender que é precisamente pela cultura que se deveria ligar
ao povo […]” (VIEIRA PINTO, 1994, p. 33).
A universidade deve, portanto, na perspectiva aqui apresentada, vincular cultura e
ciência, enfatizando a ideia da cultura não como diferenciação e destaque, mas como meio
para realização do destino humano. Se a universidade, por seu caráter ainda elitista 6 (VIEIRA
6

Em tempos recentes, as políticas de ação afirmativa têm sido implementadas para corrigir a exclusão,
realizando reparações para membros desses grupos. A principal política de ação afirmativa para negros e
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PINTO, 1994), p. 37) dedica-se a cultivar interesses, aliena-se a si própria e causa alienação
das consciências jovens, comportando-se como instituição alienada-alienadora. Ou seja, o
papel alienante da universidade resulta em corroboração da alienação da consciência da classe
dominada 7, por valorizar um currículo que muitas vezes não conversa com a sua realidade e
não incentiva o uso de repertórios subjetivos estéticos criativos.
A universidade e o museu articulados entre si, em parceria, mantendo seus canais de
comunicação abertos, podem promover um processo rico e coletivo de participação na
construção de conceitos e valores. O vínculo entre a cultura como manifestação dos sentidos
de uma sociedade, numa determinada época, e o trabalho de atualização desses sentidos,
enfatiza a necessidade da tomada de consciência da sociedade por si mesma por meio do
contato com aquilo que pertence como mais próprio a ela mesma. O museu pode ser o lugar
dessa afirmação, onde sujeitos e comunidades poderão reivindicar sentidos diferentes para
determinados objetos e processos. As narrativas criadas no museu e difundidas fora dele são,
desta forma, resultados de um processo de seleção baseado em apreciações particulares e
epistemológicas.
No texto Teoria da semicultura (1996), Theodor Adorno, anuncia que a crise da
educação é a crise da formação cultural. A sociedade administrada pelo capital promove no
sujeito uma formação fragmentada, isto é, anula a sua capacidade de relação subjetiva e
crítica com a realidade, incentivando alienação ao invés de esclarecimento e emancipação.
Em Dialética Negativa (1975), Adorno propõe elementos de interpretação da realidade e
demonstra o quanto sujeito e objeto nunca são plenamente sujeito e objeto, eles carecem de
um momento que deve superá-los, contudo que não pode transcendê-los e deixa claro com sua
filosofia a dimensão história e particular do conhecimento. A filosofia de Adorno propõe a
antinomia e não se contenta com o permanente, mas propõe ordenações que durem o tempo
indígenas no Brasil tem sido as cotas nos vestibulares das instituições públicas de ensino superior (Ipes)
brasileiras. As primeiras Ipes a adotar cotas raciais no vestibular foram as universidades estaduais do Rio de
Janeiro e do Norte Fluminense, ambas em 2001; seguidas pelas universidades estaduais da Bahia (2002) e do
Mato Grosso do Sul (2003). Todas adotaram um sistema de autodeclaração racial dos candidatos. A
Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira universidade pública federal a adotar o sistema de cotas raciais,
em 2004. Proporção de pessoas com ensino superior completo no Brasil por cor: 14,38% Amarela, 12,75%
Branca, 4,05% Parda, 3,96% Negra e 2,72% Indígena. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, In: TURGEON,
CHAVES, WIVES. Políticas de ação afirmativa e o experimento de listas: o caso das cotas raciais na
universidade brasileira. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762014000300363&lang=pt> Acesso em 11
jul. 2017.
7
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suficiente para que se perceba sua insuficiência e contradições, gerando novas questões. Não
seria a arte e a cultura fontes intermináveis de insuficiência e contradições?
A dialética negativa é elemento fundamental da formação crítica. Diante disso, quanto
maior a negatividade do museu, da escola e do currículo, maior será a capacidade de
transformação da sociedade. Ainda de acordo com o autor o conhecimento, a experiência e a
formação cultural possibilitam a educação para a emancipação. A filosofia, ao se deter
exclusivamente na ilusão da identidade entre o objeto e o pensamento, perde seu rigor e sua
vitalidade. Quando mais envolvimento do sujeito frente ao objeto, mais chances de
concretização do conhecimento. A prioridade do objeto não elimina a função do sujeito, mas,
ao contrário, o exige cada vez mais. Na Dialética Negativa (1975), Adorno faz uma nota a
esse respeito refletindo sobre a situação da educação. Resgatar o papel ativo do sujeito frente
ao conhecimento é fundamental para garantir experiências formativas. A racionalidade
desprovida de sujeito conserva certa irracionalidade em favor de uma falsa democracia do
objeto. E podemos apreciar os componentes qualitativos da arte e da cultura com essa
consciência desregrada, mediada e exibicionista? Numa sociedade em que quase tudo pode
ser substituído, trocado e negociado, as condições sociais da educação reforçam a
subordinação, mas a intencionalidade institucional em provocar e inferir experiências
culturais pode livrar o sujeito dos prejuízos em decorrência de uma formação que abriu mão
da cultura.
Em relação à cultura apropriada pela mídia, Guy Debord (1997) define o conceito de
espetáculo como o exagero da mídia, o que acontece quando aquilo que é feito para
comunicar ultrapassa os limites. “O espetáculo da sociedade corresponde a uma fabricação
concreta da alienação” (DEBORD, 1997, p. 26). Relaciona-se ao conceito de Indústria
cultural, de Theodor Adorno (1995), apresentado mais à frente. A semiformação retira da
cultura o poder formativo de uma codificação teórica, onde o arranjo conceitual está imutável
e o potencial cognitivo e oposicionista da cultura, inacessível. Se a semiformação age na vida
dos indivíduos impossibilitando-os de viver experiências, a cultura enquanto autorreflexão
crítica pode ser um antídoto. Só quando se é capaz de realizar experiências significativas é
possível exercer a autonomia. Defendemos a necessidade de o currículo universitário
contemplar experiências de formação cultural, o que significa, também, experiências de
discussão e esclarecimento e não experiências de persuasão. O movimento de expansão da
consciência crítica e o conceito de experiência formativa relacionam-se com condição
subjetiva, autorreflexiva, imaginativa, produtiva, histórica, qualitativa e relacional. É a
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superação da indiferença e impotência frente ao que é dado, e ao mesmo tempo uma
capacidade de sensibilização profunda e não coisificada.
Na entrevista intitulada Educação para quê?, Adorno (2012, p. 139), diz que não é
possível conservar a individualidade das pessoas, pois não se trata de algo dado. “Talvez a
individualidade se forme precisamente no processo da experiência que Goethe ou Hegel
designaram como “alienação”, na experiência do não-eu no outro” (ADORNO, 2012, p. 153154). Ou seja, a experiência formativa obtida na relação entre o sujeito e a cultura auxilia na
construção da individualidade ao mesmo tempo em que o prepara para viver em sociedade.
A contemporaneidade movimentada pela tecnologia, pela imagem e pelo
exibicionismo, nos leva a recorrer ao conceito de indústria cultural buscando uma possível
interpretação das análises de Theodor Adorno a respeito da transformação da cultura em
mercadoria. Em Dialética do esclarecimento (2006), o autor discorre sobre o conceito de
indústria como um processo dominado pelas intenções do mercado capaz de influenciar a
percepção do sujeito. Uma das ideias centrais presentes na obra é a de que as massas, os bens
físicos e os bens culturais são moldados por uma mesma lógica social. Apesar de não citar
nominalmente Marx, Adorno demonstra uma apropriação da teoria marxista de que o homem
é fruto de seu trabalho, sendo sua subjetividade moldada pelos modos de produção e relações
de produção de seu tempo (MARX; ENGELS, 2007, p. 29-43). Auxilia-nos a pensar na
relação com a arte, já que a produção artística e cultural é ela mesmo material, não só no
sentido que produz objetos (consideremos performances e manifestações culturais efêmeras
como fenômenos culturais materiais), mas também no sentido que trabalha com bens
materiais de produção, sendo uma prática real e elemento de um processo social material. Na
teoria marxista, o valor de troca dos produtos é fruto do trabalho neles depositado (MARX,
2014, p. 63-105).
Um dos principais conceitos de indústria cultural apresentado em Dialética do
esclarecimento é o da mercantilização da cultura envolvendo um sistema que permeia
diversas esferas da cadeia produtiva. Para os autores, o conceito de indústria cultural
compreende os meios de comunicação, assemelhando-se ao conceito de espetáculo
(DEBORD, 1997) e está relacionado ao paradigma da produção. A indústria cultural designa
o processo de manifestação das criações estéticas em mercadoria, tornando-os parte de uma
categoria ideológica. Ou seja, a indústria cultural é a cultura convertida em mercadoria.
A semiformação não pode ser compreendida somente como um processo cultural que
não se construiu por completo. Ela é a deformação que impede e degrada a formação cultural
autêntica. Para Adorno, o semi-entendido e semi-experimentado não representam um
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processo de formação incompleto, mas sim um inimigo letal deste processo, já os elementos
inassimilados “fortalecem a reificação da consciência que deveria justamente ser extirpada
pela formação”. (ADORNO, 1996, p. 403)
A interpretação de Adorno a respeito dos bens culturais pauta-se na ideia de uma
crescente mercantilização da cultura, que tem como consequência a transformação estrutural
destes produtos. Quando a produção simbólica, própria do processo da cultura, se distancia do
saber popular e aproxima-se dos interesses do mercado, encontra-se as bases para
consolidação do que, para Adorno, constitui o processo de semiformação. Relacionamos à
dominação espetacular (DEBORD, 1997) o conceito de semiformação. Para Adorno (1995, p.
19), “a formação que conduziria a autonomia dos homens precisa levar em conta as condições
a que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da vida humana em sociedade e
na relação com a natureza”. Ou seja, a formação precisa levar em conta a cultura.
No excurso II da obra, Adorno e Horkheimer opõem-se à perspectiva kantiana
segundo a qual os homens viriam ao mundo munidos de um aparelho cognitivo que estrutura
a percepção da realidade, conferindo unidade entre a apreensão de cada um e a própria
realidade (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 72). O sujeito elabora uma representação
cognitiva em relação à realidade. Os autores entendem que a percepção humana é fruto das
condições sociais de sua existência, e que a realidade e sua apreensão seria uma consequência
da dominação a qual o sujeito é submetido. Deste modo, a qualidade de vida e de trabalho dos
homens condiciona a percepção que têm sobre as coisas. E essa percepção é, obviamente,
sugestionada também pela cultura. Se a cultura precisa ser ensinada, apreendida, transmitida,
comunicada, ao mesmo tempo em que conduz o sujeito a determinações preestabelecidas,
carrega consigo um potencial emancipador. O museu, nesse contexto, de acordo com Mario
de Andrade (2005, p. 130) “não ensina a repetir o passado, porém a tirar dele tudo quanto ele
nos dá dinamicamente para avançar a cultura dentro de nós, e em transformação dentro do
progresso social”. Como enfatizar, então, esse conjunto de significações da cultura que
incentivam a capacidade humana de questionar? Reconhecer o seu processo de influência
seja, talvez, uma alternativa. A indústria cultural é um meio de controle e de reprodução
simbólica enquanto que a arte e as demais manifestações culturais podem constituir um
potencial de distorção desse controle. A intencionalidade formativa das instituições
responsáveis pela educação (universidade) e formação cultural (museu) do público podem
reverter o processo de reprodução simbólica provocado pela indústria cultural?
Na extensão de seu território para o museu, a universidade cria condições para que a
comunidade acadêmica se aproprie das narrativas produzidas coletivamente e agregue a essa
418

produção o conteúdo curricular, contribuindo para uma produção de sentidos fundamentada
não só em experiências humanas, mas no conhecimento científico. Consideremos como
exemplo o projeto universitário institucional desenvolvido pela PUC-SP, com o intuito de
tornar as coleções dos museus acessíveis aos pesquisadores de graduação e pós-graduação,
descentralizar a ações museológicas e ampliar o território curricular, priorizando tanto a
formação cultural dos universitários tanto quanto a sua formação acadêmica 8. Transformar o
museu em um organismo vital para a comunidade acadêmica é aperfeiçoar o papel da
universidade e do museu na criação de uma consciência adequada e pertinente sobre a
condição humana. Em “A linguagem de poder dos museus” (SANTOS; CHAGAS, 2007,
p.12), a universidade é associada, tal como o museu, à cultura e ao conhecimento. E os
museus “compreendidos como instituições que tem sido cruciais na formação de identidades
nacionais”. Deste modo, a formação cultural da comunidade acadêmica proveniente da
relação entre o museu e a universidade percebe o patrimônio não como um conjunto de bens e
sentidos definidos, mas em seu processo de significação social, o que implica na importância
do reconhecimento da sua dimensão curricular. Currículo é comunicação. É empoderamento
social. É protagonismo humano. Currículo é a preparação do sujeito para o mundo e a
preparação para a sua atuação em sociedade.

8

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, por meio da Assessoria de Relações
Interinstitucionais e Internacionais, está desenvolvendo, desde setembro de 2017, o projeto PUC MUSEUS. O
site do projeto assim informa: “Trata-se de um conjunto ordenado de atividades intersetoriais visando articular os
cursos de graduação da universidade com as atividades dos museus da cidade de São Paulo. O propósito do
projeto é ampliar a formação cultural dos alunos, expandindo o território curricular da universidade para o
espaço museológico. Pretende-se gerar novos desafios científicos, culturais e estéticos a partir da relação
institucional entre professores, disciplinas, grupos de pesquisa, estudantes e os museus. O projeto conta com o
apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC-SP e se fundamenta num conceito
contemporâneo crítico de currículo, que pensa a formação universitária como formação cultural. A parceria entre
a PUC-SP e museus da cidade de São Paulo e outras onde haja campus da universidade permite: visitas
agendadas às exposições com foco nos conteúdos curriculares; aulas e palestras no espaço expositivo dos
museus, ministradas por professores da PUC-SP para seus grupos ou turmas de alunos; estudos e pesquisas sobre
temas inerentes aos conceitos das exposições e às obras dos acervos dos museus. Foram realizadas diversas
reuniões com professores de diversas disciplinas, coordenadores de curso e diretores de faculdade, com o
objetivo de apresentar a proposta e incentiva-los à visitação e articulação de conteúdos. Os cursos que aderiram
ao projeto até o momento, outubro de 2018, são: Artes: Crítica e Curadoria, Fotografia, Comunicação e
Multimeios, Comunicação e Semiótica, Jornalismo, Design, Filosofia, História, Pedagogia, Letras, Teologia e
Direito. O projeto, ainda não institucionalizado, já proporcionou visitas a diferentes museus, as quais
contemplaram a experiência e os conteúdos abordados em atividades desenvolvidas durante o curso. O PUC
MUSEUS também promoveu uma experiência para os alunos do curso de História, da disciplina de Museologia
e Patrimônio, desenvolvida por educadores da Fundação Bienal de São Paulo no campus universitário. A
atividade aproximou os alunos das propostas curatoriais da exposição “Afinidades Afetivas”, apresentada pela
Fundação Bienal de setembro a dezembro de 2018. Parte dos resultados desse projeto pode ser apreciado em
matéria
produzida
e
divulgada
pela
TV
PUC,
acessível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=poQXEdLS0GQ&t=5s> Acesso em 19 de julho de 2018.
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Desenhos da Paisagem da Cidade e do Museu
Evandro Nicolau 1

Resumo
Artigo que tem como referência breve apresentação do MAC USP e sua relação com a
paisagem de seu entorno, bem como de seu acervo museográfico. Com base nesses estudos
foi desenvolvido o curso Desenhos da Paisagem, da Cidade e do Museu, laboratório de
pesquisa do doutorado do autor desse artigo. Como reflexão o artigo apresenta a proposta do
curso e realiza um relato da experiência educativa realizada no museu.
Palavras Chave: Desenho, Educação, Paisagem, Cidade, Museu.
A cidade se oferece ao olhar com o Parque do Ibirapuera traçando uma linha verde e
de árvores na composição da paisagem, um obelisco, carros e avenidas e ao longe, como
último elemento do horizonte oeste o encontro do céu com a terra é pontuado pelo Pico do
Jaraguá. Essa é uma parte da vista possível de ser observada do alto do terraço do Edifício do
MAC USP. Essa paisagem urbana ainda não é, mas poderia muito bem ser, tombada pelo
patrimônio histórico nacional, ou ao menos municipal.
Podemos considerar que a paisagem que pode ser observada do terraço do museu é
parte do acervo do MAC USP, e se configura como uma visão da cidade de São Paulo
singular. A possibilidade de observar, ao olhar para o oeste na ponta da varanda do prédio, um
conjunto paisagístico do Parque do Ibirapuera, com a skyline de arranha-céus da metrópole,
conjugado com o movimento de pôr-do-sol ao final de um dia é um grande deleite que se
compõe com o patrimônio cultural presente no acervo do museu.
Este cenário é edulcorado com o Parque do Ibirapuera, que foi fundado em 1954 a
partir de uma decisão que foi tomada em 1926 de se criar um parque na Várzea do Ibirapuera,
e efetivamente foi inaugurado no ano de 1954 (BARONE, 2007) 2.
A avenida Pedro Alvares Cabral que separa o edifico do MAC USP do Ibirapuera e ao
mesmo tempo que o afasta o prédio do conjunto maior da arquitetura do Parque, o faz adquirir
uma visão privilegiada da relação parque-cidade em sua condição de paisagem cultural e
urbana. Mudando o ponto de vista e colocando-se o corpo a transitar no em torno do edifício
do MAC USP, ou mesmo na passarela que liga o parque ao prédio, podemos também criar
uma relação arquitetônica de seu edifício de sua existência visual no campo da paisagem
urbana. Estes aspectos agregam um valor cultural considerável para a presença de um museu
1

Doutor em Estética e História da Arte e Educador no Museu de Arte Contemporânea da USP.
O Parque do Ibirapuera foi projetado por Oscar Niemeyer e a parte botânica e paisagística foi desenhada por
Burle Marx.
2
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de arte neste lugar específico da cidade de São Paulo. O fato de o acervo de arte da
Universidade de São Paulo, presente em seu Museu de Arte Contemporânea, ter sido
transferido para um edifício desenhado por Niemayer torna muito relevante e fundamental a
existência desse espaço artístico e cultural. É no estabelecimento de um movimento de
percepção do museu existindo na cidade, da possibilidade de adentra-lo e visitar suas obras de
arte e em seguida observar a cidade em um olhar lançado do alto de sua varanda no oitavo
andar que podemos ampliar um pouco nossa abordagem acerca do desenho, da paisagem, da
cidade e do museu.
Podemos ter com o desenho, como vamos contextualizamos nesse trabalho, uma
relação de expansão e de percepção do espaço mediado por movimentações do corpo na
cidade e da elaboração sensorial da memória a todo o tempo. Há na própria cidade uma
expansão em movimento de possibilidades de desenhos coletivos. Registros da cidade em sua
dimensão metropolitana, registros de seu passado de aguas e natureza encobertas pelo
urbanismo, desenho de sua arquitetura que se eleva do chão para o céu, desenhos da paisagem
do parque e de seu verde paisagístico e desenhos do horizonte em linha de arranha céus. Estes
elementos compõem um conjunto de possibilidades de aproximação da história deste espaço,
museu e seu em torno, em relação a arte, a cidade e sua história, que podem nutrir um
imaginário relevante ao se analisar os modos de crescimento da cidade industrial e moderna.
Seria possível olhar a cidade, reconhecer seus desenhos, pensar o passado, perceber suas
formas urbanas e paisagísticas e imaginar outra forma possível, outro desenho possível na
existência do habitar a metrópole? É uma pergunta que exige complexidade e um pensamento
um campo de ampla reflexão. Trazendo o nosso conceito para o desenho, temos aqui uma
diversidade e um manancial muito rico para trabalhar como campo de conhecimento
interdisciplinar, cuja arte e a paisagem seriam os pontos de irradiação desses estudos. Este
conjunto cultural nos oferece um movimento do tecido perceptivo múltiplo e complexo,
porém, bastante objetivo, já que se organiza em um espaço pensado, desenhado, planejado
para ser um elemento da paisagem urbana de São Paulo. Ele nos dá a possibilidade de o
observarmos de fora, de adentramos em seu interior e de observarmos em seguida a cidade
que habitamos em um amplo horizonte. Seu desenho pode ser estudado e comtemplado de
fora para dentro e de dentro para fora. Poderíamos dizer que todo edifício e todo lugar tem
relativamente essa possibilidade. Sim, é verdade, entretanto, esse edifício se tornou um museu
de arte, criou uma relação com uma determinada paisagem e teve uma espacialidade de quase
360º para visar a cidade. Por estas razões este conjunto tem relevância particular e especial.
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Curso de Difusão Cultural – Laboratório
Como ensaio e laboratório de pesquisa para a tese doutorado Desenhos da Paisagem:
percepção, memoria e imaginação, foi elaborado e aplicado como curso Desenhos da
Paisagem da Cidade e do Museu, no MAC USP. O curso foi oferecido em duas edições, uma
no final do primeiro semestre de 2017 e outra no início do segundo semestre de 2017. Uma
característica interessante é que se trata de um curso de Difusão Cultural, que é oferecido
normalmente a comunidade não acadêmica. Este modelo de curso permite que a turma de
estudantes que se forma seja bastante heterogênea, tanto em nível de formação, quanto em
nível etário. Esse fator torna a troca de experiências entre os participantes muito rica e
múltipla. Como se trata de um curso de desenho, que não necessariamente se utiliza de uma
técnica ou estilo pré-determinado, a exploração das diversas possibilidades do ato de desenhar
gera aproximações muito variadas, o que permite ter uma avaliação mais ampla das
possibilidades do ato de desenhar. Além disso, o curso se utiliza de rede social para
compartilhamento de imagens e exercícios, e a fotografia e o vídeo são técnicas que vão
complementar, lidando com a ideia de desenho expandido, a apreensão e produção de
trabalhos.
O início do curso se dá na elucidação a respeito da perspectiva de desenho que é
trabalhada no curso e da reflexão sobre o quanto e como percebemos a paisagem, em seu
desenho intrínseco. A discussão apresentada em seguida se refere a ação humana como agente
de interferências no espaço construído e a construir, e as consequências dessas ações como
formas desenhadas. A duração do curso foi de 8 encontros de 3 horas cada, totalizando uma
carga horária de 24 horas, contando mais 6 horas de leitura de textos. Ao lidar com o desenho
e com a paisagem como elementos culturais que possuem linguagem e dão forma ao espaço, o
curso lança luz sobre as diversas possibilidades de percepção e intervenção no espaço no
mundo contemporâneo. Como campo ampliado, foi possível trabalhar com o entendimento de
que a percepção da paisagem, em suas transformações de natureza em cultura, possui formas
de aproximação, observação, apreensão e interferência polissêmica e múltipla, onde o
desenho seria a base de sua construção simbólica. Ao se entender o desenho, é possível
compreender sua estrutura de linguagem, que se expande em possibilidades de exploração de
materiais, desde os convencionais como lápis e papel, passando pela fotografia e capturas
digitais realizadas em cartografia e imagens da internet. Neste aspecto, como resultado de
pesquisa, esta abordagem interdisciplinar passa pela ótica das artes, da geografia, da filosofia,
da arquitetura e das ciências ambientais, no encontro com o desenho. Desenhos da Paisagem,
a Cidade e o Museu, procura elucidar as articulações existentes no processo de percepção do
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desenho existente na paisagem em um campo ampliado. Esta percepção colabora para o
assentamento de conceitos que serão articulados para a construção de uma percepção estética
da paisagem que resulta em experiências com o ato de desenhar.
O movimento do curso lidou com o locus urbano, em sua presença arquitetônica,
artística, cultural, ambiental, ecológica, de projeto de espaço público e coletivo, sua relação
com o fenômeno cidade, tanto em sua presença construída, edifício, quanto em sua
perspectiva de mirante e de visada privilegiada da metrópole São Paulo e sua skyline. Dessa
perspectiva, o museu é tratado como um espaço interdisciplinar, da arte e da ciência, em que
conceitos podem se relacionar, saberes podem se associar e memórias podem projetar um
ponto de fuga na tela do futuro.
Neste espaço interdisciplinar, conceitos que poderiam estar díspares têm a potência de
produzir novas relações, novas interpretações e formas inusitadas de reflexão, a partir do
desenho, sobre a paisagem, a cidade e o museu.
O Edifício do MAC USP, tem o nome oficial de Palácio da Agricultura, sendo um
prédio histórico que possui uma relação com o entorno, Parque do Ibirapuera. Esta parte da
cidade de São Paulo é uma área verde, que tem um projeto paisagístico de Burle Marx sobre
um desenho de Oscar Niemeyer, que acaba tendo uma relação singular com a cidade, com o
ambiente, a cultura, a arte, a arquitetura e o urbanismo. O Museu de Arte Contemporânea em
seu acervo, possuí um patrimônio artístico fundamental e do ponto de vista da arquitetura se
insere como presença relevante no espaço da cidade. Por sua vez, o mirante do oitavo andar
do MAC permite que a própria cidade e a imensa área verde do Ibirapuera possam ser vistas
na dimensão de um olhar de sobrevoo, quase em 360º graus. Essas características permitem
que se construam estudos que ampliam a dimensão de formação de uma percepção informada
pela memória na constituição do estudo da paisagem da cidade.
Programa proposto para o curso:
1º encontro: Apresentação do curso, com imagens e referências teóricas sobre
desenho, linguagem, paisagem e museu em suas origens históricas e conceituais.
Exercícios gráficos e de observação que visam construir a possibilidade de
desdobramento e amplificação da percepção do espaço em sua dimensão visual no jardim,
encontrando desenhos da paisagem.
2º encontro: Desenho - fundamentos e exercícios de ponto, linha e plano. A
observação espacial da cidade – Terraço MAC USP. Apresentação de referências de
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movimentos fenomenológicos de aproximações, observações, olhar e intervenções sobre as
diversas formas de ver e de pensar o espaço em que o ser humano habita.
Exercícios formais de reflexão, percepção, memória e imaginação do espaço em que
se inscreve a paisagem, entremeados por exercícios e projetos de intervenção sobre o espaço
paisagístico.
3º encontro: Apresentação do conceito de desenho expandido que envolve suas
dimensões técnicas e formais, se apresentando para além do lápis sobre papel.
Exercícios práticos de desenho onde serão explorados aspectos da paisagem e suas
possibilidades técnicas de representação.
Diretamente diante da paisagem serão realizados movimentos fenomenológicos que
envolvem a pluralidade de formas de se aproximar, de realizar composições, de olhar,
observar e interferir na paisagem.
4º encontro: A cidade em relação à paisagem e ao MAC USP como sua presença na
cidade Observação e exercícios de desenho da paisagem urbana.
Discutirá a ampliação da percepção sobre as camadas do apreciar, contemplar, fruir,
refletir, produzir conhecimento, intervir e transformar, a paisagem que nos envolve e o espaço
que habitamos.
Exercício desenho de investigação do espaço, descobrindo o desenho invisível do
lugar.
5º encontro: O MAC USP em relação à paisagem e a cidade. Saída de desenho para
observar o Palácio da Agricultura nos arredores do MAC e exercícios de desenho de
arquitetura e da paisagem.
Exercício desenho de investigação do espaço, descobrindo o desenho invisível do
lugar.
6º encontro: Exercícios de elaboração e captura de desenho no espaço ao entorno do
MAC USP. Paisagismos do Jardim. Continuidade do desenho de investigação do espaço.
7º encontro: Discutirá a ampliação da percepção sobre as camadas do apreciar,
contemplar, fruir, refletir, produzir conhecimento, intervir e transformar, a paisagem que nos
envolve e o espaço que habitamos.
Exercício de intervenção efêmera no Jardim, Happening, arte ambiental efêmera.
8º encontro: Avaliação e encerramento do curso.
Temos alguns registros visuais e pudemos realizar dois vídeos que registraram a
participação do grupo de estudantes em uma síntese do processo de desenvolvimento e
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experiência com o desenho. Seguem imagens do trabalho das duas turmas de participantes do
curso em suas duas edições.
Como uma última estratégia didática do curso, também experimentamos usar a rede
social Facebook para criar grupo de debate e postagem de projetos desenvolvidos nas aulas.
Ao final do texto seguem feitas pelos estudantes ao longo do curso. Seguem ao final do
trabalho imagens registro do curso.
Imagens de trabalhos de participantes do curso

Figura 1: Guilherme Wanke

Figura 2: Vivian Lins

Figura 3: trabalho coletivo

Figura 4: trabalho coletivo
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Para além das fronteiras da arte contemporânea brasileira: epistemologia,
arquivo e autoria negra 1
Janaina Barros Silva Viana 2

Resumo
Este artigo configura-se no presente debate sobre uma produção de autoria negra múltipla em
seus discursos visuais e estratégias de leitura na arte contemporânea brasileira. A proposição
de uma escrita contranarrativa dá-se a partir da pesquisa documental A cena afro-brasileira
nas artes visuais de São Paulo que compreende a pesquisa e a formação de arquivos sobre
artistas negros que participaram da Mostra Programa de Exposições do Centro Cultural São
Paulo, entre o período de 1994 a 2017, em diálogo com outras produções contemporâneas.
Bem como, a perspectiva de curadores e agentes culturais sobre esta cena.
Palavras-chave: arquivo, epistemologia, arte contemporânea brasileira, autoria negra,
Programa de Exposições Centro Cultural São Paulo.

1.

Para além das fronteiras da arte contemporânea brasileira: A cena afrobrasileira nas artes visuais em São Paulo
Pensar a ideia de uma cena afro-brasileira nas artes visuais em São Paulo compreende

pensar diferentes maneiras de reescritas de si. A noção de autoria cabe nesta escrita como um
caminho para evidenciar cada experiência e possíveis leituras deste momento de intenso
debate sobre esta produção em instituições artísticas e culturais. Portanto, retoma-se um
percurso histórico assimétrico que submenciona ou torna invisível parte de uma produção de
autoria negra múltipla em seus discursos visuais e estratégias de leituras. Esta reescrita
contranarrativa dá-se a partir da pesquisa documental A cena afro-brasileira nas artes visuais
de São Paulo. A pesquisa foi contemplada por meio do edital público Prêmio Pesquisador
2017, Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo. 3 Neste sentido, ressalta-se a
importante contribuição desta instituição artística e cultural por meio da presença de artistas
negros referenciais que participaram do Programa de Exposições desde 1994. Além de esta
pesquisa abranger outras autorias negras que evidenciam a urgência deste momento. Os
1

Este texto é uma versão resumida de um dos capítulos da tese A invisível luz que projeta a sombra do agora:
gênero, artefato e epistemologias na arte contemporânea brasileira de autoria negra (2018), defendida no
Programa de Pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo.
2
Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. Pósdoutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas
Gerais.
3
A construção deste arquivo físico e digital com entrevistas, levantamento de documentos, como artigos em
jornais, revistas, dissertações, teses, catálogos de exposição, folder foi desenvolvida para o Arquivo Multimeios
do Centro Cultural São Paulo.
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seguintes nomes fizeram parte da mostra durante o período de 1994 a 2017: a artista visual,
pesquisadora, curadora e professora Rosana Paulino (II Mostra do Programa de Exposições de
1994), o artista visual Peter de Brito (I Mostra dos selecionados de fotografia. Programa anual
de exposições fotográficas de 1998), o artista visual e professor Sidney Amaral (III Mostra do
Programa de Exposições 2001) 4, o artista visual, professor universitário e pesquisador
Rommulo Vieira Conceição (III Mostra do Programa de exposições 2007), o artista visual
Paulo Nazareth (I Mostra Programa de exposições 2009), o artista visual e pesquisador Rafael
RG (Programa de Exposições 2010 e I Mostra de Programa de Exposições 2013), o artista
visual Jaime Lauriano (II Mostra Programa de exposições de 2014), o artista visual Warley
Desali (II Mostra Programa de exposições 2017) e, posteriormente ao período que abrangia a
pesquisa, os artistas visuais, pesquisadores e professores Janaina Barros e Wagner Leite Viana
(I Mostra Programa de exposições 2018). 5
Outros nomes importantes para a reflexão a respeito de uma pesquisa poética múltipla
em artes visuais foram acrescidos para este debate, como o artista visual, professor e curador
Claudinei Roberto, fundador do espaço independente Ateliê Oço/Galeria Cinesol em 2004, o
artista visual Dalton Paula, o artista visual, curador e pesquisador Daniel Lima, a artista
visual, arquiteta e professora Eneida Sanches, o artista visual Flávio Cerqueira, o artista visual
Jorge Lopes, a artista visual Lídia Lisboa, a artista visual e pesquisadora Michele Mattiuzzi, a
artista visual Priscila Rezende, a artista visual, pesquisadora e professora Renata Felinto, a
artista visual Sônia Gomes e o artista visual e pesquisador Tiago Gualberto. 6 Dentre estes é
possível citar os seguintes nomes que são representados respectivamente por galerias:
Rommulo Vieira Conceição e Flávio Cerqueira (Casa Triângulo), Rafael RG e Dalton Paula
(Sé Galeria), Sonia Gomes e Paulo Nazareth (Galeria Mendes Wood), Jaime Lauriano
(Galeria Leme), Rosana Paulino (Galeria Superfície), Sidney Amaral (Galeria Pilar) e Lídia
Lisboa (Galeria Rabieh). É importante ainda destacar a presença dos artistas Paulo Nazareth

4

O artista visual Sidney Amaral faleceu em maio de 2017.
Dos artistas que contribuem para a discussão de arte contemporânea e autoria negra foram selecionados na
edição de 2018 do Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo também os artistas Anderson Gsé
Silva, Santidio Pereira, Monica Ventura e Aline Motta.
6
O Ateliê Oço/Galeria Cinesol funcionava inicialmente em parte na residência do artista Claudinei Roberto que
ficava na rua França Pinto na Vila Mariana. Além de partilhar de salas cedidas por pessoas simpatizantes ao
projeto, como o espaço Annablume, localizado na Rua Padre Carvalho em Pinheiros, e Mobile Livros, na Praça
Carlos Gomes no bairro da Liberdade. Nestes lugares aconteceram importantes exposições onde, posteriormente,
fixou-se na Praça Carlos Gomes no número 115 durante o período de 2011 a 2014. Nessa continuidade do
projeto foram mais de 30 exposições e eventos com ampla documentação. No Ateliê Oço/Galeria Cinesol
participaram de exposições nomes como Rosana Paulino, Sidney Amaral, Wagner Celestino, Wagner Leite
Viana, Marcelo D’Salete, André Ricardo, Janaina Barros, Luiz 83, Solange Ardila Tesla, Neco Soares, entre
outros.
5
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(2013) e Sonia Gomes (2016) 7 na Bienal de Veneza em uma das principais mostras de arte
contemporânea internacional. E, também, a participação do artista Dalton Paula na 32º Bienal
Internacional de São Paulo - Incerteza Viva e sua premiação na SP Arte em 2016.
Anteriormente, o artista foi contemplado pelo Prêmio Rumos Artes Visuais 2011/2013
organizado pelo Itaú́ Cultural em São Paulo. Já a artista Michelle Mattiuzzi fez parte do
programa de residência Capacete no contexto da Documenta 14 em 2017. Mattiuzzi foi
indicada ao Prêmio PIPA Online e estava em primeiro lugar com uma margem considerável
de votos em relação a outros candidatos. Entretanto, nos momentos finais, houve uma
mudança brusca, conforme sofria ataques de alguns internautas com mensagens de teor
racista, misógino e gordofóbico. Assim, tornando-se a segunda colocada com 2.965 votos.
A leitura deste panorama artístico perpassa pela perspectiva de artistas de gerações
distintas, bem como, o olhar dos seguintes curadores: Angélica de Moraes, Bruna Fetter,
Diane Lima, Fabiana Lopes, Leno Veras, Renato Silva, Roberto Conduru, Tadeu Chiarelli, e
Thiago de Paula. Soma-se, ainda, o debate entre formas de circulação e de agenciamentos na
arte contemporânea que se entrelaçam com a mediação educativa, a circulação e a crítica de
arte. Pode-se citar a Revista O Menelick 2º Ato criada pelo seu editor chefe José Nabor Júnior
em 2010. Segundo Nabor Júnior, a revista possui como intuito apresentar produções de
artistas negros, de intelectuais negros (tendo) como eixo as artes, o campo das artes e da
cultura. 8 E, por fim, a gestora do espaço cultural independente Aparelha Luzia, Érica
Malunguinho, onde ela pretende tecer uma narrativa preta em que não exista hierarquias de
produções de autorias negras nas artes. 9 Diferentemente do sistema hegemônico da arte que
não consegue absorvê-las, porque tem mais contingente de pessoas pretas do que eles estão
dispostos a receber e absorver pelos espaços institucionais. 10 Portanto, para a leitura desta
cena ressalta-se algumas exposições importantes nos últimos anos que fundamentam este
debate:
A exposição Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca (2016)
com a curadoria de Tadeu Chiarelli. Os encontros Diálogos Ausentes que foi promovido pelo
Instituto Itaú Cultural com uma programação composta por uma série de seminários onde se
apresentava a produção de artistas negros em diferentes linguagens. O ciclo de encontros
7

Na última edição da Bienal de Veneza foi selecionado o artista Ayrson Heráclito em 2017.
Trecho de transcrição de entrevista concedida por José Nabor Júnior à pesquisadora Janaina Barros Silva Viana
para a pesquisa A cena afro-brasileira nas artes visuais de São Paulo no dia 15 de junho de 2017.
9
Érica Malunguinho define a Aparelha Luzia, criada em 2016, localizada na região central de São Paulo, como
um quilombo urbano.
10
Trecho de transcrição de entrevista concedida por Érica Malunguinho à pesquisadora Janaina Barros Silva
Viana para esta pesquisa no dia 07 de setembro de 2017.
8
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finalizou com a exposição também denominada Diálogos Ausentes (2016-2017) com a
curadoria de Diane Lima e Rosana Paulino. Metrópole: Experiência Paulistana (2017), com a
curadoria de Tadeu Chiarelli, na Estação Pinacoteca. A exposição Modos de Ver o Brasil:
Itaú Cultural 30 Anos (2017), com curadoria de Paulo Herkenhoff, Thais Rivitti e Leno Veras
ocorrida na Oca, Parque Ibirapuera, São Paulo. A exposição São Paulo não é uma cidade
(2017) com curadoria de Paulo Herkenhoff e Leno Veras no SESC 24 de maio. Em um dos
módulos, chamado Afro São Paulo, apresentava os impactos coloniais da escravidão na
história da cidade até a atualidade, visto pelas perspectivas poéticas de Rosana Paulino, Jaime
Lauriano e Raphael Escobar. Agora Somos Todxs Negrxs (2017) com curadoria de Daniel
Lima no Galpão Videobrasil. 11 Negros Indícios (2017) com curadoria de Roberto Conduru
em cartaz na Caixa Cultural São Paulo. Não podemos construir o que não podemos
imaginar primeiro com curadoria de Jota Mombaça e Thiago de Paula dentro da Temporada
de Projetos do Paço das Artes de 2017. A exposição itinerante Pretatitude: emergências,
insurgências, afirmações da arte afro-brasileira contemporânea (2018) com a curadoria de
Claudinei Roberto da Silva no SESC Ribeirão Preto e SESC São Carlos. Histórias afroatlânticas (2018) com a curadoria de Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz, além dos curadores
convidados Ayrson Heráclito e Hélio Menezes e o curador assistente Tomás Toledo, realizada
a partir da parceria do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Instituto Tomie Ohtake como
desdobramento da exposição Histórias mestiças (2014). São aproximadamente 400 obras de
mais de 200 artistas, referentes ao acervo do MASP e de diferentes coleções brasileiras e
internacionais.
2.

Sobre epistemologias, arquivo e arte contemporânea: Por que precisamos
discutir autoria negra na arte brasileira contemporânea?
O Centro Cultural São Paulo vem de um percurso histórico importante iniciado com a

criação da Seção de Arte na Biblioteca Mario de Andrade onde se torna o primeiro núcleo de
Arte Moderna do país em 1945. Posteriormente, este acervo é resguardado pela Pinacoteca
Municipal de São Paulo a partir de sua fundação em 1961. Neste sentido, o mapeamento de
uma história da arte brasileira contemporânea tem a sua continuidade com a inauguração do
prédio do Centro Cultural São Paulo, com projeto arquitetônico de Eurico Prado Lopes e Luiz
Teles em 1982.

11

O título faz menção ao artigo 14 da Constituição do Haiti de 1805.
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O Programa Anual de Exposições tem seu surgimento em 1990, onde por meio de
edital público tem mapeado a produção de artistas emergentes, bem como, refletido de modo
pertinente sobre os diferentes debates presentes na arte contemporânea. A partir desse
histórico, faz-se um recorte ao delinear uma cena afro-brasileira nas artes visuais em São
Paulo a partir de seu conjunto documental referente ao Arquivo Multimeios. Este arquivo tem
sua procedência no antigo IDART (Departamento de Informação e Documentação Artística)
criado em 1975, pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do projeto concebido pela
crítica de arte Maria Eugênia Franco. Esta cena de autoria negra aparece na história desta
instituição com a realização da I Semana Brasileira de Cultura Negra, ocorrida no período de
13 a 18 de maio de 1979, sob a supervisão do Departamento de Documentação e Informação
Artística da Secretaria Municipal de Cultura. A proposta do evento era realizar uma pesquisa
em nível nacional sobre a presença da cultura negra na formação da cultura brasileira. Neste
ínterim, ocorreu a conferência proferida pelo sociólogo e pesquisador Clóvis Moura Da
escravidão à marginalização, paralelamente à exposição coletiva de quatro artistas residentes
em Embu das Artes (SP). Houve ainda, a premiação na área de Artes Plásticas (Heitor dos
Prazeres), Ciência Sociais (Roger Bastide), Cultura Popular (Solano Trindade), Literatura
(Carolina Maria de Jesus), Música (Candeia) e Teatro (Zumbi). 12 Destaca-se dentro do
Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo nomes referenciais da arte brasileira como
Genilson Soares (1940), Rubem Valentim (1922-1991), Emanoel Araújo (1940), Edison da
Luz (1940), Octávio Araújo (1926-2015), Edival Ramosa (1940-2015), Rosana Paulino
(1967).
Para a pesquisa documental A cena afro-brasileira nas artes visuais de São Paulo
elaborou-se metodologicamente o roteiro de entrevista a partir de tópicos ou um conjunto
predefinido de questões acerca de como artistas, agentes culturais no campo da crítica, gestão
cultural e curadores compreendem a ideia de uma atual cena de autoria negra em diferentes
instituições artísticas e culturais brasileiras. O que se apresenta no levantamento deste
material é uma espécie de cartografia. Esta sinaliza a complexidade sobre o que é ser
contemporâneo: estar mergulhado no tempo presente e deslocar-se como quem vê
externamente esta narrativa; as construções de formas de condutas estéticas e éticas sobre
aquilo que é produzido neste momento presente. Esse mapeamento ocorreu por meio de
entrevistas documentadas em vídeo, áudio e transcrição. Mais o levantamento de fontes
primárias sobre o tema: catálogos, folders, cartazes, registros fotográficos, revistas, vídeos,
Possivelmente o espetáculo Sortilégio II: mistério negro de Zumbi redivivo (1979), do ator, professor e
dramaturgo Abdias do Nascimento que era encenado neste período.
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panfletos, textos críticos publicados em jornais e revistas, teses, dissertações. Portanto, o
sentido de arquivo nesta pesquisa torna-se uma questão fundamental, pois parte de uma série
de fatos, objetos, registros de imagens, vídeo e áudio. Enfim, tudo que possa se constituir
como história: o ato de acionar memórias, o ato de fazer e agenciar a própria história. E,
ainda os modos de narrá-la. Justamente sobre isso que a curadora espanhola Elvira Dyangani
Ose aborda no texto Usos de memória, publicado no caderno SESC_Videobrasil 10,
2014/2015, quando diz que seja para historiadores, seja para artistas, qualquer tentativa de
escrever a história envolve necessariamente lançar-se em um processo inicial de
arquivamento, no intuito de alcançar, ou pelo menos aspirar a alcançar, a meta da
fidedignidade histórica. No entanto, a escritura da História nem sempre obedece a verdade,
tampouco está isenta dos sistemas sociais de poder que envolvem essa compilação inicial de
documentos. Como nos lembra Ricoeur, a reunião de evidências documentais não produz,
necessariamente fidedignidade histórica. Ou como diria Hernández Velázquez, a ficção é um
componente necessário de qualquer história. 13
Dessa maneira, destacam-se como percurso metodológico os seguintes passos da
pesquisa A cena afro-brasileira nas artes visuais de São Paulo, Prêmio Pesquisador 2017,
Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo para o Arquivo Multimeios:
1. Levantamento bibliográfico de diferentes fontes primárias de pesquisa acerca dos
múltiplos discursos autorais a respeito do debate interseccional de raça, gênero e classe na arte
contemporânea em instituições culturais, galerias e museus a partir dos próprios artistas,
curadores e outros agentes culturais relevantes para esta pesquisa.
2. O mapeamento destas produções em instituições culturais, galerias e museus onde
as obras destes artistas estiveram ou fazem parte de acervo em exposições em cartaz nos
últimos três anos.
3. A produção de arquivo de materiais institucionais correspondentes a cada artista
tanto em formato físico coletados nas instituições como catálogos, folders, revistas, livretos,
panfletos. Ou, mesmo, materiais cedidos do arquivo pessoal dos artistas, curadores e editor de
revista. Além de levantamento de material digital como teses, dissertações, textos críticos
publicados em jornais e revistas, registro fotográficos de performances, de exposições, de
ateliês, retratos das pessoas entrevistadas.
4. A discussão acerca de estratégias de leituras em torno deste panorama artístico por
meio de entrevista na forma de vídeo, áudio e transcrição de áudio.
13

OSE, Elvira Dyangani. Usos de memória. In: Cadernos Sesc_Videobrasil: usos da memória. Curadoria Elvira
Dyangani Ose. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, n.10, 2014. Anual, p.07-08.
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Dessa maneira, levanta-se como problemática o porquê de se revisitar ou confrontar
histórias hegemônicas na forma de arquivo pessoal e/ou coletivo numa autoria negra na arte
contemporânea brasileira. Na mesma medida, compreender como estas narrativas dentro de
micro e macro políticas sinalizam formas agenciadoras de produção e circulação de
visualidades. Ao mesmo tempo, que se trata de uma narrativa que se encontra sendo escrita
ainda. Neste aspecto, a importância sobre a representatividade de autores negros, em
diferentes setores da sociedade, reflete também nos debates contemporâneos sobre raça, em
seu sentido político, na produção artística contemporânea como forma de legitimar vozes e de
construção política e social por equidade de direitos. Várias questões tornaram-se cruciais
para as possíveis estratégias de leituras em torno deste panorama artístico, os seus lugares de
circulação e investigação poética: O que definiria um artista negro ou uma artista negra? De
que maneira se constituem o seu processo formativo? Quais os campos de atuação
profissionais desses artistas? O que cada artista entende por método? Quais termos utilizam
para definir o seu percurso investigativo? Quais tipos de discussões formais e conceituais têm
sido realizadas por essa autoria? As escolhas de determinadas terminologias, como por
exemplo, arte afro-brasileira confere algum tipo de imaginário acerca destas produções? Que
tipo de produção se espera destes artistas? Em tempos de tecnologias e sistema de
comunicação em redes como os artistas estabelecem entre si trocas interculturais? Como
ocorre esse processo de mapeamento dessas produções? Por que em determinados títulos de
exposições que se propõe a levantar a temática negra nas artes esta questão aparece como
ausência? Qual o tipo de proposição é feita quando se evidencia um processo estrutural de
exclusão? Isto pode implicar num direcionamento de pesquisas e discursos dos artistas em
circulação? Que tipos de discussões as instituições têm feito? Como curadoras e curadores
entendem esta visualidade? Que tipo de diálogo curadores e artistas têm estabelecido? Qual é
o papel da crítica nesse debate? Quais aspectos são considerados de pertinência para o debate
em torno da arte contemporânea? Todos os artistas pesquisados possuem a mesma circulação?
Qual seria a razão desse fenômeno para entender estas assimetrias? Uma supervisibilidade
significa que o artista está inserido no mercado e consegue viver de seu trabalho? Quais
desdobramentos dessa cena nos próximos anos? Em que momento as instituições artísticas e
culturais começaram a ter interesse por estas produções? É possível identificar o porquê
desse fenômeno? É apenas uma espécie de moda ou onda mercadológica? Como os artistas
entendem este debate a qual estão inseridos? Qual o lugar da pesquisa neste processo? De que
modo se evidencia essas contranarrativas e suas epistemologias a partir de autorias tão
plurais? Afinal, o que é uma produção contemporânea de autoria negra?
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No artigo A era do humanismo está terminando, publicado originalmente no Mail &
Guardian da África do Sul em 22 de dezembro de 2016, Achille Mbembe aborda a
impossibilidade de alguma vida política presente no contexto econômico e político do
capitalismo neoliberal. O que seria para Mbembe uma importante problemática a ser
considerada neste século, pois esta impossibilidade perpetua formas de desigualdades.
Infelizmente, segundo o autor, este é um movimento contínuo de crescimento exponencial.
Para ele, os conflitos sociais tomarão cada vez mais a forma de racismo, ultranacionalismo,
sexismo, rivalidades étnicas e religiosas, xenofobia, homofobia e outras paixões mortais. 14 E,
consequentemente, pesarosamente coexistentes com aquilo que Mbembe diz sobre a
difamação de virtudes como o cuidado, a compaixão e a generosidade, como as formas de
relações de poder que se pautam na concepção de ganhar não importa o meio. Ademais, este
cenário político caberia também ao Brasil, torna-se assim uma urgência nestas poéticas ou
práticas artísticas rediscutir conscientemente o lugar multifacetado do artista negro, as
construções de afetos e desafetos, os seus trânsitos sociais e outras pautas políticas de vida
comunitária. Logo, estes lugares de retesamento anticolonial ou contracolonial de corpos
negros em fazer história perpassam em muitas destas produções contemporâneas de modo
singular em cada artista. São muitas formas de pensar negritudes. Tem-se uma série de
sintaxes ou estilemas que apresentam sobre esta cena diferentes perspectivas do que se pode
definir como arte afro-brasileira, ou entendê-las em sua complexidade inerente a um território
estético-político da arte contemporânea brasileira.
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Sobre museu e intercultura: o projeto “Olhares do Mundo” da
Gallerie degli Uffizi de Florença
Bruna Priscinotti Sahão 1
Resumo
O artigo apresenta o processo de elaboração do projeto “Olhares do Mundo” (Sguardi dal
mondo) desenvolvido na Gallerie degli Uffizi de Florença, a primeira iniciativa a trazer a
temática da intercultura para o museu. Realizado em 2017, o projeto reuniu imigrantes
residentes no território florentino para elucidar juntamente a esses protagonistas os motivos
que impedem a visita desse ‘não-público’ ao museu, tendo como embasamento a projetação
participada e visando à integração das comunidades estrangeiras.
Palavras-chave: Uffizi. Museu. Intercultura.
Introdução
Em dezembro de 2017, o diretor da Gallerie degli Uffizi de Florença, Eike Schmidt,
oficializou o lançamento do projeto “Olhares do Mundo” 2 em evento realizado para a
imprensa local. A iniciativa visou construir um diálogo intercultural ao redor de algumas das
obras expostas no museu, favorecendo o intercâmbio de distintos olhares e tornando
protagonista um público de estrangeiros residentes na cidade. Foi a primeira vez que um
projeto com perspectiva intercultural envolvendo indivíduos de diversas nacionalidades foi
realizado na célebre instituição florentina, famosa pelo seu rico acervo de pinturas
renascentistas.
Uma rápida análise nos dados disponíveis auxilia a entender a singularidade do
evento: classificado como o terceiro museu mais visitado da Itália (considere-se que os dois
primeiros não são estruturas museológicas propriamente ditas, sendo elas o Coliseu de Roma
e as escavações de Pompeia), o Uffizi somou mais de dois milhões de visitantes em 2017 3 e
figura entre os vinte museus mais visitados da Europa 4. Florença, capital da região da
Toscana, tem uma população de 400.000 habitantes, dos quais 129.700 (12,8%) são
estrangeiros provenientes de todos os continentes, fazendo da cidade uma verdadeira Torre de
Babel cultural e linguística. Considerando o notável aumento de imigrantes nos últimos anos,
Florença, símbolo do Renascimento e da tradição italiana, se vê no desafio de tornar-se uma
cidade necessariamente cosmopolita.
1

Mestre em História da Arte pela Università degli Studi di Firenze, Itália. Colaborou na realização do projeto
“Olhares do Mundo” da Gallerie degli Uffizi em todas as fases de projetação.
2
Título original: Sguardi dal mondo. Título em inglês: Views from around the world. O título em português é
tradução nossa.
3
Elenco dei musei italiani più visitati nel 2017: il Mibact tira le somme. BusinessPeople. Milão. 16 jan. 2018.
4
Tra i musei più visitati in Europa solo uno italiano. #TrueNumbers. I Veri Numeri. 9 fev. 2018.
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Dentro de um contexto tão plural, as instituições culturais florentinas também buscam
um reordenamento de suas atividades e inclusão de novos públicos. O desafio atual recai em
reforçar o papel do museu como lugar de encontro e vetor no processo de integração e
valorização de culturas. No caso do Uffizi, visitantes chegam em abundância e lotam as salas
continuamente, a ponto de tornar-se difícil a apreciação das obras. Fato é, entretanto, que
grande parte do público é formado por turistas de passagem rápida na cidade que não se
relacionam de forma direta com a história e a agenda cultural de Florença. Em paralelo, o
museu sempre manteve uma acurada rotina de pesquisa e de manutenção de seu acervo,
todavia não nutriu a mesma atenção para a comunicação e a interação com a sociedade. Tal
descuido é recorrente em museus, como bem lembra o pesquisador Ludovico Solima (2015, p.
960, tradução nossa):
[...] o setor museológico constitui um âmbito particularmente apropriado para tratar
a questão do diálogo intercultural, entretanto, os museus historicamente tiveram a
tendência de, por um lado, celebrar a cultura do país de pertencimento, e por outro,
de marginalizar as múltiplas tipologias de visitantes potenciais [...].

No cenário italiano, entretanto, algumas iniciativas recentes demonstram que a função
social dos museus tem sido repensada e reelaborada por meio de projetos 5, gradualmente
adotando o conceito defendido pela pesquisadora Silvia Mascheroni de que “o museu é o
público” (MASCHERONI, 2010, p. 19, tradução nossa).
A preocupação primeira a ser considerada durante a fase embrionária do projeto foi,
portanto, o nível de interação dos estrangeiros residentes em Florença com o Uffizi. Os
imigrantes residentes na cidade frequentam a instituição? Em caso negativo, por quê não?
Tal preocupação está em consonância com a ideia de museu defendida pelo estudioso
espanhol Josep Maria Montaner quando considera que no século XXI o museu reafirma seu
poder “como instituição de referência e de síntese, capaz de evoluir e de oferecer modelos
alternativos especialmente adequados para assinalar, caracterizar e transmitir os valores e os
signos dos tempos” (MONTANER, 2003, p. 8).
Nesse sentido, coube ao Departamento de Mediação Cultural e Acessibilidade do
Uffizi (constituído apenas em fevereiro de 2016) responder à pergunta: em que modo a
instituição artística mais simbólica da cidade poderia atuar frente a um panorama
sociocultural sempre mais complexo?

5

A título de exemplo, vide o projeto “A Brera anch’io” realizado na Pinacoteca di Brera (Milão) entre 2002 e
2004 com alunos de ensino fundamental e o projeto Tutti al Museo! Realizado desde 2012 nos Musei Nazionali
di Lucca endereçado a cidadãos italianos e estrangeiros.
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A busca por uma resposta levou o museu a participar do edital aberto pelo Valore
Museo, um projeto financiado pela Fundação Cassa di Risparmio di Firenze que tem por
intuito promover uma colaboração entre os museus toscanos e jovens profissionais. 6 Ao todo,
seis museus florentinos 7 foram contemplados com um profissional responsável pela execução
de um projeto tendo como base as necessidades elencadas pelas próprias instituições 8.
Cabe aqui, entretanto, uma ressalva em relação à iniciativa do edital: naturalmente, a
execução de projetos culturais prevê um orçamento para a realização das atividades, todavia o
edital não disponibilizou ajuda financeira para a concretização dos trabalhos selecionados – o
único custo acobertado pela fundação foram os salários dos profissionais elegidos. Tal fato
representou uma redução de recursos disponíveis que limitam as práticas e restringem
possibilidades, de todo modo, o projeto realizado no Uffizi representou o início de um
profícuo diálogo, uma primeira abertura da instituição a um público distante, envolvendo-o na
produção de novas narrativas e conteúdos.
Considerando as necessárias premissas introdutórias, passaremos a apresentar os
objetivos e a metodologia do projeto.
1.

O projeto
O projeto “Olhares do Mundo” teve como objetivo geral desenvolver uma estratégia

de inclusão de novos públicos usando como referência os conceitos de intercultura e de
acessibilidade, primando por uma projetação participada.
O público-alvo escolhido constituiu-se de imigrantes presentes no território florentino
há pelo menos um ano, reforçando assim a presença social do museu, estreitando laços com
um público local. A finalidade se pautou na necessidade de afirmar o museu como mediador
cultural, fomentando o processo de valorização dos sujeitos ao compreender saberes diversos
e considerar novas narrações. Para tanto, a pesquisa manteve uma escuta ativa e utilizou
instrumentos de análise quantitativa para verificar o cenário sociocultural dos envolvidos,
além de técnica de investigação qualitativa para considerar os anseios, necessidades e críticas
dos mesmos. O intuito de “Olhares do mundo” foi, portanto, colocar no centro as pessoas ao

6

O projeto pode ser consultado em: https://www.valoremuseo.it/il-progetto/
Os museus florentinos selecionados para a edição de 2017 do projeto Valore Museo foram: Gallerie degli
Uffizi, Museo Archeologico Nazionale di Firenze (Polo Museale della Toscana), Museo Galileo (Istituto e
Museo di Storia della Scienza), Museo Nazionale del Bargello, Museo del Novecento e Museo Stibbert Onlus.
8
A jovem professional selecionada para desenvolver o projeto do Uffizi foi Costanza Cardullo, doutora em
Empreendedorismo e Inovação pela Seconda Università degli Studi di Napoli.
7
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invés das obras de arte, assumindo a perspectiva de trabalhar por alguém, não por algo,
considerando o modo em que o visitante vive a experiência cultural.
O projeto foi desenvolvido em cinco fases ao longo de seis meses (maio a outubro de
2017), sendo que a apresentação oficial e introdução no website do Uffizi foram efetuados em
dezembro de 2017.
1.1

Fase 1- Mapeamento do público-alvo
O ponto de partida de “Olhares do Mundo” se deu mediante levantamento de

associações operantes em duas frentes para individuar o público-alvo:
1)

associações acolhedoras de estrangeiros e centros educacionais de Florença
e região;

2)

comunidades estrangeiras presentes no território florentino.

A partir do mapeamento inicial feito por busca online e contato telefônico, dezessete
representantes de associações e comunidades aceitaram participar da fase sucessiva, a
realização dos grupos focais. A atividade buscou investigar o interesse dos participantes nas
diversas formas de arte, os obstáculos e as oportunidades de se visitar um museu, a função
social que a arte desempenha enquanto um elemento dialógico entre culturas e a propensão à
participação ativa em iniciativas interculturais no Uffizi. Os participantes ainda foram
convidados a preencherem questionários para levantar dados, tais como país de proveniência,
tempo de permanência no território, grau de escolaridade e eventuais visitas a instituições
museológicas. Os dados coletados permitiram verificar um cenário fidedigno, ofertando os
subsídios necessários para a fase de projetação.

1.2

Fase 2: Grupos focais e visitas ao museu
Ao todo foram realizados quatro grupos focais entre junho e julho de 2017. O primeiro

reuniu oito representantes italianos de associações socioculturais e educativas que trabalham
diretamente com estrangeiros residentes na cidade, seja por meio de cursos, seja com resgate e
inserção social de imigrantes 9. A discussão procurou refletir sobre desafios e oportunidades
de se trabalhar com um público multicultural a partir da vivência de profissionais envolvidos
quotidianamente em iniciativas de integração social, os quais atentaram à necessidade de
9

As associações participantes foram: Associazione Progetto Arcobaleno, Le Mafalde Associazione
Interculturale, Cospe Onlus, Caritas di Firenze, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA1), Arci
Comitato territoriale di Firenze, BiblioteCaNova.
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transformar os estrangeiros em protagonistas do museu a fim de obter um reconhecimento
público ligado a um momento cultural e não apenas emergencial.
O segundo grupo focal contou com líderes de sete comunidades de habitantes
estrangeiros presentes em Florença 10. Dado que todos os participantes eram imigrantes, esse
grupo focal trouxe à tona a visão dos próprios imigrados, que destacaram a necessidade de se
expressarem no interno da estrutura do museu, criando espaços que antes não existiam e
motivando condições para uma aproximação gradual.
Os dois últimos grupos focais contemplaram ao todo oito estrangeiros indicados pelos
participantes dos grupos anteriores 11. Pontuou-se o fato de que os museus por vezes são vistos
como pouco acessíveis e distantes das realidades dos estrangeiros, entretanto, a maioria
demonstrou interesse em tomar parte de uma iniciativa que buscasse reverter esse cenário.
A análise geral de todos os grupos focais demonstrou que havia um acentuado
interesse em apropriar os espaços disponíveis no museu de modo que este se tornasse um
veículo difusor dos variados aspectos que compõem e caracterizam a cultura de uma nação.
Ou seja, não apenas um museu que recorda o passado, mas sim que se integra de forma
orgânica no processo de valorização das comunidades.
Para se apropriar de algum modo do museu, o primeiro passo é conhecê-lo. Por esse
motivo, o departamento organizou visitas guiadas a todos os estrangeiros envolvidos 12. Para a
maioria, foi a primeira vez no Uffizi, para alguns a primeira vez em um museu. Ao término de
cada visita, uma reunião buscou colher as impressões imediatas da experiência vivenciada e
pode-se dizer que “Olhares do mundo” surgiu nesse momento. Os participantes iniciaram, de
modo natural, a olhar além da explicação do guia e trazer suas próprias interpretações a
respeito da obra, criando conexões entre o conteúdo artístico e elementos da cultura de
pertencimento. O que se notou é que as narrativas suscitadas têm a característica de aproximar
e incluir as pessoas, o conhecimento é ampliado e partilhado, os discursos assinalam e
transmitem valores universais.
A ideia aqui não era de desqualificar o conteúdo que a obra de arte carrega em si, mas
sim de olhar a obra como parte integrante de um curto-circuito de memórias e de identificação
de princípios que não se limitam unicamente na mensagem da obra: uma obra fala, e,
portanto, é recebida e reelaborada por variados âmbitos culturais.

10

Países de proveniência: Argélia, Albânia, Angola, Benin, Macedônia, Marrocos e Iêmen.
Países de proveniência: Albânia, Camarões, Gambia, Guiné, Índia, Irã, Mali, Marrocos.
12
Ressalta-se que nem todos os participantes dos grupos focais tiveram disponibilidade para continuar as
atividades e por isso outros atores foram convidados para participar das demais fases.
11
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As visitas em grupo, além das sugestões e críticas emersas nessa fase, foram
norteadoras para as sucessivas etapas do projeto.
1.3

Fase 3: Visitas individuais
O desenvolvimento do projeto demonstrou que catalisar diálogos se constituiu na

etapa mais simples, o desafio recaiu em tornar o participante um protagonista de uma
iniciativa, mantendo a atenção para que este não se sentisse em desvantagem cultural. Como
afirmou a curadora do Centre for Contemporary Arts de Glasgow, Viviana Checchia
(ANGELA SERINO, 2011, p.1, tradução nossa):
[...] é fácil dar início ao processo e criar entusiasmo entre os participantes, assim
como convidar a novas modalidades de fruição. Difícil é gerir o processo em ato e
orientá-lo evitando uma abordagem modernista ou pós-colonialista, evitar portanto
de se apresentar como portador de uma verdade absoluta e possíveis ‘boas práticas’.

Sendo assim, o Uffizi optou por oferecer uma visita individual em autonomia de
duração de duas horas a cada participante com o intento de proporcionar uma experiência
visual e sensorial que abrisse espaço para uma livre associação de ideias e de memórias, sem
o condicionamento de um guia. Ao todo, quatorze estrangeiros tomaram parte da iniciativa. O
objetivo era que o participante encontrasse por si próprio elementos que o conduzissem à sua
cultura, suscitando uma narrativa que talvez jamais partiria de um europeu nativo.
Terminada a visita, o participante narrava sua experiência individuando as obras que
mais lhe haviam instigado. A partir da fala de cada protagonista, inúmeras temáticas surgiram:
a questão do poder, a mulher na sociedade, a morte, os ritos religiosos, a família; ou seja,
temas compartilháveis que podem ser abordados por diversas perspectivas. As culturas se
demonstraram inter-relacionáveis e, portanto, o projeto adotou como ideia norteadora a
concepção de que a arte se constitui em uma linguagem universal acessível a todos, traduzível
em qualquer língua, capaz de criar ocasiões de encontro e interação.
1.4

Fase 4: Mesa redonda com os participantes
Terminadas as visitas individuais, os gestores do projeto se encarregaram de idealizar

em que modo as narrativas poderiam se relacionar com o patrimônio do museu. Inicialmente,
o departamento idealizou quatro percursos de visita que agrupassem as obras sugeridas ao
redor de um único tema sob uma perspectiva intercultural 13. O intento era que os futuros
13

Os quatro temas eram: a mulher na sociedade, o poder, mitos e memórias pessoais.
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visitantes do museu escolhessem um desses itinerários e seguissem, com auxílio de material
escrito, uma visita temática em que cada obra inclusa seria elucidada pela narrativa de um dos
participantes do projeto. A ideia, entretanto, não recebeu aprovação para ser efetivada.
Em alternativa, o departamento optou por relacionar uma obra a uma narrativa de cada
participante do projeto, de modo a entrelaçar o conteúdo histórico-artístico com os discursos
suscitados pelos estrangeiros. Por exemplo, as serpentes representadas no “Escudo com
Cabeça de Medusa” (1596-98) de Caravaggio foram relacionadas às serpentes que o indivíduo
pode encontrar após a morte segundo a escatologia islâmica, conforme narração da
participante argeliana.
A ideia foi exposta e aprovada pelos quatorze estrangeiros envolvidos durante a Mesa
Redonda realizada em outubro de 2017. Alguns concordaram com as obras elegidas, outros
fizeram alterações. As narrações foram posteriormente melhoradas e os textos finais redigidos
tanto em língua original quanto em italiano.
Com as narrações finalizadas, veio a questão de como torná-las públicas. A princípio,
cogitou-se inserir uma descrição posicionada na frente da obra, ideia logo descartada porque
implicaria reduzir a visibilidade do público. A ideia de se produzir totens para uma exposição
permanente na entrada do museu também não foi acolhida porque demandaria um custo não
previsto. Desse modo, a divulgação do projeto foi realizada em uma página no site oficial do
museu 14 dado que, como já mencionado, o edital não havia disponibilizado recursos
financeiros.
Apesar da divulgação reduzida, o projeto pode ser considerado uma iniciativa de
transformação de parâmetros quanto ao modo de pensar o relacionamento do museu com as
comunidades de referência, passando, portanto, “do ser autoridade cultural a mediador
cultural, favorecendo o envolvimento das comunidades no processo de representação do
passado, compreensão do presente e promoção do futuro de um patrimônio cultural”
(GIACCARI; IMPERIALE; TERLIZZI, 2014, p. 75, tradução nossa).
Desse modo, o projeto se caracteriza por fixar a espontaneidade de quatorze olhares
que ilustram os pensamentos, as emoções e as memórias suscitadas nos participantes no
momento de encontro com as obras, sugerindo novos modos de ver e refletir o patrimônio
artístico do Uffizi 15. Sob essa perspectiva, cabe aqui a reflexão de Chagas, Bezerra e Bechetrit
(2008, p. 12-13):
14

A página oficial do projeto pode ser consultada em: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/sguardi-dal-mondo
Os quatorze participantes finais são provenientes dos seguintes países: Albânia, Angola, Argélia, Benin,
China, Egito, Gambia, Guiné, Iêmen, Irã, Macedônia, Mali, Peru, România.

15
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O discurso de que vivemos em sociedades plurais, multiculturais, em que prevalece
a diversidade de etnias, culturas, gêneros e outros condicionantes socioculturais, e o
reconhecimento de que as relações de poder assimétricas legitimam padrões
culturais hegemônicos colocam reflexões acerca da incorporação de vozes
silenciadas em práticas e discursos que visam à superação das desigualdades.

Nesse sentido, “Olhares do Mundo” traz ao museu uma missão inclusiva em que a
escuta e a participação ativa estimulam a construção de novos saberes e promovem um
intercâmbio entre diversas perspectivas.
Conclusão
“Olhares do Mundo” é o resultado da primeira ação do Uffizi voltada à valorização
sempre mais emergente das comunidades estrangeiras presentes na Itália. A iniciativa
continua em 2018 com novas narrativas de protagonistas estrangeiros e a previsão é que seja
disponibilizado um áudio guia para que o público pagante ouça as narrações durante a visita.
Assim, o Uffizi passa gradualmente a afirmar aquilo que a especialista Simona Bodo
compreende como um “[...] modo mais dialógico e processual de entender o patrimônio como
um conjunto de bens a compartilhar [...]” (BODO, 2009, p. 75, tradução nossa). O museu é,
afinal, um espaço plural que possibilita democratizar conhecimentos.
A iniciativa, portanto, representa um passo em direção à construção de um diálogo
intercultural num contexto de marcado conflito social na Europa, não se limitando a romper
barreiras para as pessoas, mas com as pessoas. Os participantes se tornam, desse modo,
testemunhas da universalidade da arte e do enriquecimento do patrimônio artístico. Nessa
perspectiva, o museu encaminha-se para assumir uma dimensão cidadã e se transformar em
um agente social apto a renegociar as relações humanas, considerando os mais variados
modos de olhar.
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Resumo
O pitoresco consiste em um pensamento de arte. Desde seu surgimento, como uma qualidade
plástica nas obras de pintores renascentistas e barrocos, o pitoresco abrangeu diversas
conotações, com frequência vinculadas à paisagem. No final do século XVIII, o pitoresco
adquiriu grande popularidade e, desta maneira, forneceu parâmetros de avaliação e referência
para a apreciação da natureza. Assim, a estética pitoresca modelou uma compreensão do
espaço natural pautado por convenções artístico-culturais, com implicações tanto para o
posterior desenvolvimento da arte quanto para as ciências.
Palavras-chave: natureza, pitoresco, ciência, século XVIII, Alexander von Humboldt.
No ano de 1835, o Journal of the Royal Geographical Society, de Londres, publicou
um pequeno texto assinado por um tal Coronel Jackson, em que o militar advertia sobre a
necessidade de os relatos geográficos serem apresentados por meio de descrições com algum
sabor literário. Com o título de On Picturesque Description in Books of Travels, o coronel
defendia o emprego de expedientes narrativos que evocassem imagens ou quadros, pois, deste
modo, o registro científico poderia (e deveria) estimular o interesse de um público leitor mais
abrangente, o homem comum das cidades, recorrendo assim ao modelo dos álbuns pitorescos.
O coronel referia-se a um tipo de publicação bastante em voga na Europa desde finais
do século anterior, quando as descrições de expedições a territórios extraeuropeus alcançaram
estatuto literário, com um enorme mercado consumidor (COSTA, 2016, p. 107). As voyages
pittoresques eram álbuns que privilegiavam um extenso conjunto temático, articulando texto e
imagens, e cujas informações submetiam-se com frequência a um tratamento estético,
distanciando-se do rigor sistemático das publicações naturalistas. Seu antecedente imediato
eram os famosos guias de viagem, cuja função era orientar o viajante ilustrado por um roteiro
de sítios de grande efeito plástico. Era, pois, entre os guias de viagem e os relatos de
expedições científicas que se situavam as obras de viagem pitoresca.
Anos antes da publicação do coronel, no Dictionnaire des Beux-arts (Paris, 1806), de
Aubin Louis Millin, a inscrição dedicada à “viagem pitoresca” trazia uma conceituação que
articulava a experiência da viagem que, por si, devia se constituir em ato para a produção de
conhecimento, com a reprodução pictórica desse saber adquirido, isto é, dos eventos,
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personagens e cenários vistos, em forma de gravura ou pintura (MILLIN, 1806, p. 281). Havia
aqui uma clara concepção pedagógica e uma preocupação social: a educação de si deve servir
à instrução de outros. Durante a viagem, a atividade do artista não se restringia à apreciação
da topografia irregular e/ou da variedade vegetal do entorno físico, mas consistia, por
extensão, na representação gráfica dos sítios visitados. Deste modo, o pitoresco servia de elo
que vinculava o desenho de jardim com a paisagem, com a pintura e com a prática da viagem,
por meio de uma estetização da natureza e dos espaços naturais (VERNEX, 2004;
DAEMMRICH, 1973).
Sem dúvida, a ênfase em um tipo de representação mais realista da natureza, na
apreciação subjetiva da superfície terrestre, que conduzia o indivíduo a peregrinações em
povoados distantes, bem como o esforço em estabelecer identidades culturais por meio de
distintivos regionais, forneceram as bases pelas quais o romantismo pôde desenvolver-se ao
longo do século XIX. Também o privilégio concedido ao contraste cromático, de modo a
produzir um prazer estético pautado pela visualidade e não mais pela imitação objetiva do
assunto retratado, foi fundamental, por exemplo, para o impressionismo, cujos princípios
compositivos consistiam na transformação da luz em cor e na produção do efeito de
movimento; ou seja, na transmutação dos objetos da percepção em traços pictóricos puros,
puras impressões visuais.
Assim, ao mesmo tempo em que valorizava a percepção direta dos objetos do mundo
natural e uma apreensão mais intimista e intuitiva da natureza, o pitoresco não apenas
forneceu o modelo de compreensão da paisagem como promoveu o estudo dos códigos
visuais de sua representação. Desse modo, a formulação do espaço nos quadros pitorescos,
com o registro verossímil dos seus componentes orgânicos, entrelaçava dois campos distintos,
mas que encerravam a mesma finalidade pedagógica: a arte e a ciência. A experiência sensível
da paisagem, que o artista devia esforçar-se por reproduzir em suas obras, aliava-se ao
conhecimento objetivo dos assuntos retratados, como as árvores, as montanhas e os rios e
lagos, para formar um amplo quadro possível da superfície da Terra.

A natureza como arte
O Dictionnaire des Beux-arts de Millin caracteriza o pitoresco como “d'une attitude,
d'un contour, d'une expression, et enfin de tout objet en général qui produit ou pourroit
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produire, par une singularité piquant, un bel effet dan on tableau” (MILLIN, 1806, p. 280). As
definições precisas, tais como a aspereza, o contraste e a espontaneidade dos elementos, que
encontramos nos textos dos principais teóricos do pitoresco, no Dictionnaire de Millin deram
lugar a sentidos mais abrangentes, de modo a incorporar qualquer objeto que, “par une
singularité piquant”, proporcionasse um “bel effet” visual. Logo, no começo do século XIX,
“Fisionomias, vestimentas, paisagens” podiam ser igualmente “pitorescas” (GOMES
JUNIOR, 2012, p. 109).
Introduzido ao repertório conceitual da teoria da arte a partir da segunda metade do
século XVIII, o pitoresco alcançou autonomia enquanto modelo artístico formal, como um
tipo de composição que não se adequava ao ideal clássico do belo. De origem italiana, o
adjetivo pitoresco, aquilo que chama atenção pela beleza ou que é digno de uma pintura,
adquiriu no século XVII um sentido próximo à nossa compreensão atual, correspondendo às
qualidades plásticas no interior das obras de artistas renascentistas e, principalmente,
barrocos, notadamente no tratamento das cores e na alternância da luz. Ainda no século
XVIII, o pitoresco adquiriu conotações que o associavam com a paisagem. A ideia de uma
paisagem pitoresca estimulava a imaginação e assinalava uma forma de acabamento mais
próxima da natureza. Foi por intermédio da prática do grand tour, a viagem continental que a
aristocracia realizava como parte de uma formação cultural abrangente, que o termo se
difundiu pelo restante da Europa. A França, por exemplo, reconheceu oficialmente o vocábulo
no idioma do país na década de 1730, mas já era corrente na literatura especializada há pelo
menos vinte anos, quando Roger de Piles associou o pitoresco à pintura em seu Cours de
Peinture (Paris, 1708) (DAEMMRICH, 1973, p. 454). Na Inglaterra, a palavra havia sido
introduzida no final do século XVII por intermédio da obra Painting Ilustrated, de William
Anglionby, publicada em 1685, e já entre 1710 e 1720 Alexander Pope descrevia certas
atitudes como “pitorescas” em suas traduções da obra de Homero (HUNT, 2003, p. 13 e 16).
E, com efeito, foi no interior da ilha britânica que o conceito ganhou fundamentação teórica,
vinculado à formulação arquitetônica de parques e jardins.
No início dos setecentos, o arranjo de jardinaria no Reino Unido recebeu a influência
de trabalhos aos quais se atribuía os valores do pittoresco, particularmente de pintores
sensualistas como os italianos Giorgio Barbarelli da Castelfranco e Ticiano Vecellio, e os
franceses Nicolas Poussin, Gaspard Dughet e, principalmente, Claude Lorrain (1600-1682).
Também era bastante conhecida a pintura paisagista de holandeses e flamengos, como a de
Jacob van Ruisdael (1628-1682) e de Peter Paul Rubens (1577-1640); e havia um
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considerável círculo de consumidores das obras de Salvator Rosa, que então gozava de
enorme prestígio.
Um novo modelo de compreensão da paisagem floresceu na Inglaterra a partir do
começo do século XVIII, acompanhado por uma igualmente nova sensibilidade diante da
natureza e do espaço geográfico. Nesse processo de transformações, a obra de pintores como
Lorrain, Poussi e Salvator Rosa foram fundamentais, pois, ao educar o olhar e a percepção do
público. O jardim, concebido em sua visualidade, aproximava-se da pintura a partir de uma
ideia comum de natureza. Para Jean-Claude Vernex, essa inovadora atitude paisagista rompia
com o ideal clássico de ordenamento do mundo natural e propunha uma compreensão
alternativa dos ambientes físicos, incorporando os pressupostos do sublime e formando assim
quadros de forte expressão visual (VERNEX, 2004). Enfatizava-se a irregularidade, a
variedade e a harmonia intrínseca entre os diversos elementos e indivíduos dentro da
composição, sejam botânicos, sejam zoológicos e/ou geológicos, ao contrário do rígido
domínio humano sobre os jardins absolutistas.
A prática da pintura ao ar livre também se tornou comum entre pintores e desenhistas
ingleses do período e, alguns, atentos às teorias científicas da época, se esforçavam em
representar visualmente os estudos sobre a luz e a atmosfera feitas por Horace-Bénédit de
Saussure (GARRIDO, s/d). Não por acaso, o surgimento de uma escola pictórica na Inglaterra
ao longo do século XVIII se dá no mesmo instante em que se organiza no país as grandes
expedições de circum-navegação. O pitoresco, assim, se situava em uma intersecção,
aproximando a arte e a ciência (COSTA, 2016).
Em 1777, o inglês Joseph Heely empregava o termo pitoresco para qualificar “not only
about the composition of a scene but also about visitor’s response” (HUNT, 2003, p. 62). A
reação subjetiva diante de um cenário natural tornou-se igualmente uma expressão do
pitoresco; isto é, as sensações provocadas no observador que transitava em meio às
construções paisagistas de jardins ganharam conotações que permitiram associá-las à
categoria estética. E a procura por sítios que atendessem aos apelos visuais produziu um
grande número de viajantes. Na realidade, o deslocamento às regiões mais remotas dentro e
fora da Europa tinha a função específica de busca por paisagens que coincidissem com as
representações da natureza de pintores como Rafael, Poussin e Salvator Rosa. Em um
conhecido guia de viagem, o Guide to the Lakes (Londres, 1778), do inglês Thomas West, o
caminhador pitoresco poderia verificar sítios cujos efeitos visuais evocavam “desde os
delicados toques de Claude, observados em Coniston Lake, às nobres cenas de Poussin,
existentes em Windermare Water, e também às ideias do admirável romantismo de Salvator
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Rosa no Lake of Derwent”, ou seja, as melhores e mais pitorescas cenas naturais (WEST apud
DIENER, 2008, p. 63/64; VERNEX 2004, p. 63). Deste modo, o pitoresco promoveu a
própria promenade como atividade de contemplação estética (VERNEX, 2004, p. 61).
Com efeito, a prática da pintura d’aprés nature transformava o artista em viajante,
num tourismo em busca do cenário ideal. Uma empresa de antemão fracassada, pois o que se
busca só existe na interioridade do pensamento do pintor que então se faz caminhador. É
apenas por meio de uma operação mental, subjetiva e até certo ponto intuitiva, que o entorno
físico adquire conotações pictóricas ou pitorescas. É por intermédio do olhar, ou seja, do
observador, que o recorte geográfico assume ares de uma imagem de Claude Lorrain
(VERNEX, 2004, p. 58).
A partir daí o pitoresco caracterizou-se como a aplicação de princípios artísticos na
configuração do espaço natural. E o modelo pictórico usado para a construção da paisagem foi
substituído pela apreciação da topografia local e do interior da Grã-Bretanha, em que se
valorizava a livre disposição do mundo: sua espontaneidade, rusticidade e aparente
desarmonia. Uma busca pela autenticidade que abrangia também aos camponeses, aos
ciganos, aos trabalhadores rurais, interpretados então não apenas como acessório plástico na
composição, mas como símbolos de um tempo antigo.
Destaca-se, mais uma vez, uma função didática do pitoresco, orientando a percepção
do entorno geográfico de acordo com códigos fornecidos pela história da arte. Daí a
compreensão, para Giulio Carlo Argan, de uma categoria estética fundamentada por seus
modelos históricos. Para Argan, o pitoresco consistia em “uma poética fundada na história”
(ARGAN, 2010, p. 113/14, grifos no original), isto é, em uma imitação lírica da natureza.
Mas uma imitação não da natureza em si, senão dos modos pelos quais o mundo natural foi
representado por outros pintores, os grandes mestres do passado. A percepção direta e/ou
objetiva da natureza não tinha tanto valor quanto a sua expressão visual e, assim, a sua
resposta emocional. Tratava-se de uma natureza ideal, uma configuração visual derivada da
projeção de valores sociais. A valorização dos traços narrativos e/ou históricos (tomados da
literatura e do teatro) e, deste modo, da associação de elementos e da variedade de
componentes dentro da composição (ARGAN, 2010).
Essa imitação dos códigos presentes no trabalho de artistas antigos sugere uma
atividade intelectual de seleção e combinação, um artifício que não pode ser puramente
intuitivo senão racional. Para Argan, a paisagem pitoresca consistia em uma paisagem
racionalizada, embora não geométrica, em um esforço de objetivação (por meio da elaboração
de esquemas) do que foi apreendido de modo subjetivo (ARGAN, 2010, p. 25). Conforme o
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historiador da arte, o pitoresco, assim, fundava-se não na representação e sim na visualização,
operando a objetivação de um pensamento, a objetivação dos conteúdos de um pensamento de
arte (ARGAN, 2010, p. 25; COSTA, 2015).
A natureza como ciência
Em 1835, quando o auge das publicações do tipo das viagens pitorescas já começava a
decair, o Coronel Jackson assinalava a importância das descrições pitorescas em obras
dedicadas à geografia. Para o autor, como vimos, o registro objetivo dos diferentes fenômenos
naturais que concorriam para definir o caráter de um determinado espaço físico carregava
desvantagens literárias e imaginativas. Estas lacunas, ao contrário, não eram vistas em obras
pitorescas. E era em função desse hermetismo científico que seu público leitor se tornava cada
vez mais especializado e restrito. De acordo com o coronel, “Not only then is picturesque
description a necessary element in the perfect composition of a book of travels, but works
professedly on geographical science must borrow its assistance”. Pois, se assim não o
fizessem, a ausência de leitores interessados em suas notas poderia colocar a própria profissão
em risco. Para o coronel, “This necessity of picturesque description is too well understood for
us to have any reason to complain of its beings unemployed” (COLONEL JACKSON, 1835,
p. 381).
O registro da enorme diversidade natural da Terra atendia a uma perspectiva
notadamente ilustrada: a elaboração de um quadro geral que reunisse todo o saber do e sobre
o mundo, de modo a tornar o diferente e distante tão familiar quanto útil: ao mesmo tempo,
cosmopolita e universal, padronizado pela ideia de civilização. Assim, era preciso que a
descrição evocasse quadros pictóricos capazes de despertar o interesse e as emoções
subjetivas do leitor. Deste modo, o objeto de análise tornava-se passível de leitura e
interpretação também para o leigo, o não-especialista.
Mas as contribuições do pitoresco para as ciências não se restringiam apenas em seu
tratamento literário de dados objetivos. Para John Dixon Hunt, a monumental variedade da
vegetação apresentada e disposta nos jardins paisagistas ingleses refletia a enorme riqueza
botânica produzida pela aclimatação de diversas espécies transportadas de países estrangeiros,
da América e do Oriente, para o interior da ilha britânica (HUNT p. 45/46). Além de produzir
uma maior diversidade de efeitos plásticos, também garantia certo caráter de exotismo, o que
auxiliava na reação subjetiva do observador. Identicamente, o historiador da arte italiano,
Giulio Carlo Argan, destacou o quanto os temas chineses influenciaram o desenvolvimento
dos arranjos do jardim paisagista inglês no decorrer do século XVIII (ARGAN, 2010, p. 73).
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De fato, a defesa do contato íntimo com as matas e a necessária experiência da
viagem, que funcionavam como expedientes centrais para uma melhor apreensão da natureza
e do mundo na perspectiva do pitoresco, serviram igualmente como modelos para os projetos
de reconhecimento científico da geografia física de diferentes espaços, seja do interior da
Europa, seja de territórios extraeuropeus. É o que vemos, por exemplo, no artigo, From
Picturesque Travel to Scientific Observation: Artists’ and Geologists’ Voyages to Staffa
(Londres, 1997), em que Charlotte Klonk descreveu o percurso de representações da Ilha de
Staffa, na Escócia, entre os anos de 1780 e 1830. De acordo com Klonk, as imagens da ilha
foram se alterando entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX,
assumindo outros perfis e valores, sugerindo não apenas alterações estilísticas, mas, de igual
modo, uma nova maneira de compreensão da paisagem. Se inicialmente as ilustrações
privilegiavam temas da curiosidade, com ênfase em suas características monumentais e
exóticas, logo as representações mostraram-se mais preocupadas com uma mais descrição
sóbria, em que os elementos eram inseridos dentro de um contexto natural particular. Não há
dúvidas de que as mudanças ocorreram em um contexto de transformações, tanto científicas
(com o desenvolvimento da geologia enquanto disciplina) quanto da arte (com uma inédita
sensibilidade diante da natureza e o romantismo), que a autora situou entre o empirismo (da
ciência) e o naturalismo (artístico) e definiu como modo “phenomenalist” de compreensão e
interpretação da realidade (KLONK, 1997, p. 205).
No começo do século XIX, a pintura de paisagem alcançou autonomia como gênero
artístico independente. Essa condição explica-se, em parte, pelo prestígio que o trabalho de
artistas e viajantes havia adquirido no meio intelectual europeu. No entanto, a paisagem ideal
não era mais aquela de Poussin ou de Lourrain. De acordo com a nova concepção do mundo
orgânico, os registros da exterioridade física terrestre deveriam obedecer ao princípio da
observação e exame empíricos, isto é, da prática do autor em meio às diferentes geografias do
globo. Esta reorientação na percepção da natureza teve como principal referência e suporte
teórico os escritos do naturalista alemão Alexander von Humboldt (1769-1859), cuja figura e
obra o coronel Jackson certamente conhecia e parecia evocar implicitamente em sua
admoestação.
Entre os anos de 1799 e 1804, acompanhado do médico e zoólogo francês Aimé
Bonpland, Humboldt realizou um longo périplo pelo continente americano, atravessando as
regiões que hoje formam os países da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, México, Cuba e
Estados Unidos. De volta à Europa, os pesquisadores levaram consigo uma extraordinária
coleção de objetos naturais e apontamentos científicos, que incluíam desde observações da
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formação geológica dos territórios visitados, medições astronômicas, espécimes da flora e da
fauna, e estudos de história, economia e antropologia das diversas sociedades com as quais
tiveram contato. A viagem de Humboldt e Bonpland foi um marco de importância sem igual
para o desenvolvimento das ciências no decorrer do século XIX, com contribuições
fundamentais em diversos ramos do saber, como a botânica, a geografia, a geologia, a
fisiologia, a zoologia, a antropologia, entre muitas outras.
Já no continente europeu, entre a França e a Alemanha, Humboldt dedicou-se à
sistematização e publicação dos resultados da empresa americana. Com uma perspectiva
integradora, em que dados individuais eram analisados enquanto manifestações subjacentes da
unidade orgânica da natureza, o sábio viajante estabeleceu um modelo de estudo do mundo
natural no qual se combinava a intuição artística com a objetividade racionalista das ciências.
E seu projeto científico incluía um ideal estético. No prefácio da primeira edição do seu
Ansichten der Natur, “Quadros da Natureza” (Stuttgart e Tübingen, 1807), Humboldt
anunciava que a orientação de seu trabalho era a de “fornecer uma visão englobante da
natureza, comprovar a existência de um trabalho conjunto de energias, [e] renovar o prazer
que é dado ao homem sensível no contato direto com as zonas tropicais”. No parágrafo
seguinte, declarava que esperava poder “proporcionar ao leitor uma parte do prazer que o
espírito sensível encontra na contemplação direta da natureza” (HUMBOLDT, 2007 [1807],
p. 21). Ao evocar a experiência subjetiva do “homem sensível” em meio às “zonas tropicais”
e à natureza em geral, o naturalista prussiano moldava o perfil de um pesquisador
notadamente romântico, para quem as sensações e as memórias contribuíam para o
conhecimento objetivo do mundo.
Já em suas primeiras publicações, o Essai sur la Géographie des plantes (Paris, 1805) e
Vue des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique (Paris, 1810),
Humboldt esclarecia a proposta de um reconhecimento científico da natureza que levasse em
conta a experiência subjetiva e o gosto. Desse modo, para o pesquisador alemão, a pintura de
paisagem era o expediente ideal para a apresentação da riqueza e variedade do mundo natural.
Mas o tratamento estético das coisas da natureza não era senão a constatação de um
entendimento da realidade mediada por um pensamento de arte. Segundo Misch, “Parece
evidente que Humboldt vê a paisagem tropical com os olhos de um pintor” (MISCH, 2008, p.
282). Tal e qual num quadro pitoresco, o estudioso alemão considerava que as impressões
subjetivas despertas no observador pela monumentalidade e relativa beleza do cenário natural
constituíam elementos centrais para a representação gráfica do mundo orgânico. E, assim,
também para a sua correta compreensão objetiva.
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Conclusão
Com a grande repercussão da obra de Humboldt, o pitoresco foi adquirindo
significações para além da representação, pictórica e/ou arquitetônica, de um cenário natural
de conotações ideais. Com o desenvolvimento do pensamento romântico no decurso do século
XIX, e o impacto das obras de Goethe e Herder, o conceito do pitoresco, pouco a pouco, foi
se alicerçando enquanto modo particular de apreensão da realidade. De fato, a estética do
pitoresco fez com que determinados motivos pudessem ser incorporados ao repertório do
artista, que então alcançaram o estatuto de temas para representação, como os escravos
africanos e os camponeses americanos (COSTA, 2016; DIENER, 2008), com decisivas
implicações para o desenvolvimento da arte. Para Javier Maderuelo, a “maioria dos pintores
paisagistas do século XIX, de Turner a Monet, trabalharam sob a influência das teorias do
pitoresco [...]” (MADERUELO, 2004, p. 40). Uma penetração que, como vimos, extrapolou
os limites das artes plásticas e/ou da literatura especializada e se estendeu igualmente por
outros âmbitos da cultura.
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Expressão artística como instrumento de reflexão de questões sócioculturais
Maria Teresa Kerr Saraiva 1
Resumo
Expressão artística como instrumento do pensar, do conhecer, do informar, de significar e de
trazer à tona questões sócio-culturais.
Palavras-chaves: Expressão artística; Sócio-culturais; Arte; Desenho
A obra de arte está intrinsecamente relacionada à sociedade. Ela é fruto do contexto no
qual foi criada. Enquanto feito, corresponde às concepções artísticas, conhecimento técnico e
ideias comuns ao meio em que foi produzida. Se insere também no quadro das representações
sociais. Desse modo o objeto de arte é testemunho de civilização, documento.
Outro aspecto a ser destacado é o da arte ser veículo de informações estéticas,
históricas, morais, enfim portadora de saberes. As inscrições rupestres, realizadas por pessoas
que tinham habilidades específicas, representavam as intenções de caça do grupo e continham
uma certa magia. Em outro período, sobressaem as obras de Giotto ou posteriormente as de
Michelangelo, demonstrando a religiosidade cristã da época. Transmissor de conceitos, são os
incunablos xilográficos, sem dizer, por exemplo, da tela “A primeira missa” de Vitor
Meireles, onde figuram a catequização e submissão do índio e a conquista da nova terra.
Meneses, em uma palestra de 1995, assinala ser a imagem visual “... uma forma de expressão
material visual de aspectos das representações sociais” que inclui as ideologias, as aspirações,
as expectativas, o imaginário.
O objeto artístico corresponde às concepções que o artista tem em comum com a
sociedade e com seus pares. Assim ao analisarmos os álbuns de viagem de Rugendas, fez-se
necessário um conhecimento do contexto do qual emergem. Neles as litografias foram
realizadas por litógrafos profissionais que obedeciam aos padrões da litografia comercial, e a
métodos. Nessas gravuras em detrimento do artista, encontramos o ideário, o repertório e a
linguagem da época, inserindo-o na estética do pitoresco.
A arte é uma forma de conhecimento. Ela tem a propriedade de revelar o que foge ao
conhecimento da razão. Venturi, em sua obra “História e Crítica de Arte” nos é esclarecedor:
Qualquer atividade mental produz um conhecimento se a arte não o produzisse seria
uma brincadeira inútil. Mas o conhecimento artístico distingue-se do científico e do
místico. O conhecimento científico alcança-se por meio de tipos e categorias, que a
1
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razão formula como verdades. O conhecimento místico deve-se à completa
dedicação do indivíduo ao universal, sem recorrer a razão. O conhecimento artístico
também não se deve à razão mas, em vez de dedicação ao universal, é conhecimento
do individual que o universal presumivelmente se espelha (VENTURI, 1984, p.22).

A atividade artística envolve a reflexão do fazer, da imagem, das intenções. Cecília
Salles (1987, p.113), vê o processo de criação artístico como um processo de experimentação
no tempo ou uma permanente obtenção de conhecimento e de autoconhecimento. Segundo a
autora, a obra de arte aumenta a compreensão do mundo: “... a obra de um artista é uma
tentativa de revelar o modo como ele percebe o mundo com a força e o poder de colocar seu
receptor mais perto da realidade externa a obra.” A recepção da obra de arte também é um
processo de conhecimento.
A expressão artística permite conhecer, exprimir, falar de determinadas realidades,
situações, experiências. Da inter-relação de uma pessoa e um lugar, surgem impressões,
sentimentos, associações, recordações e consequentemente imagens, significados, referências,
ações. Esses dados não são palpáveis, situam-se em um campo etéreo de difícil mensuração,
aonde concorrem também questões psicológicas e sociais. Uma das formas de abordagem,
aproximação, intelecção desse “cosmo”, é por meio das artes, e no nosso caso as plásticas. Por
meio delas esse universo pode ser apreendido, representado e expresso.
Muitas vezes os significados de um lugar estão inscritos, por vezes, não em seu
interior, mas na imagem artística. Assim vemos em Goeldi “a solidão humana” e Piranesi “o
horror a decrepitude, o fantástico, a decadência, a miséria, o tempo decorrido, o vazio”.
Esse último artista, afirma que para englobar a complexidade que envolve a Arquitetura, ser
necessário utilizar, lançar mão de outras formas, outras linguagens. Com essa finalidade
Piranesi se expressou em gravura em metal.
O objeto estético fala, toca, emociona. Assim, fora as questões estéticas que lhe são
imanentes, ele pode ser empregado com a finalidade de trazer em pauta questões culturais de
importância capital à sociedade. Nesse contexto se insere o desenho, grafite sobre papel, de
Teresa Saraiva cuja temática tem sido o patrimônio arquitetônico.
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Figura 1 Igreja Bom Jesus Itu

Figura 2 Estação da Luz

Seus registros não são meras cópias nem verossímeis à realidade. Apesar de neles o
semblante do edifício observado ser reconhecido, os valores em questão são outros,
destacando-se os relativos às qualidades estéticas.
Nesses croquis estão ressaltadas a expressão e sensibilidade artística da desenhista que
se traduzem e estão inseridas na gama e qualidade dos traços, nas graduações tonais e
luminosas e na liberdade da linha.
Essas imagens mostram características inerentes ao objeto inserido no cotidiano.
Por suas especificidades, seu desenho tem a propriedade de captar e transmitir a
essência de um determinado lugar ou de um edifício, tornando visível sua natureza, como
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pudemos observar através da menção ao encanto da Igreja de Santa Ifigênia, dantes não vista,
feito por uma pessoa ao apreciar seu croquis.
Por outro lado, esses esboços, emprestam suas qualidades intrínsecas ao objeto
observado, impregnando-o de “beleza” que muitas vezes pelo desgaste do tempo não mais a
possui.
O desenho, além de seu alto grau de comunicabilidade, tem fácil acessibilidade e
permeabilidade junto ao público de uma maneira geral, atingindo várias faixas da população
que são caracterizadas pela heterogeneidade de repertório. Ao realizar as ilustrações do livro
“Um século de Luz”, pela editora Scipione (2001) essa desenhista atestou mais uma vez que
pessoas de qualquer meio, social e educacional por eles eram tocados.
O grafite sobre papel, por suas características, pelas nuances de traços e tonalidades,
pela complexidade apresentada pelas linhas, exige para sua apreciação um minuto do tempo
do espectador. Vivemos em um período de extrema banalização da imagem e frente a esta o
desenho se sobrepõem. A imagem visual enquanto linguagem é extremamente forte tendo
grande importância enquanto transmissor e veículo de ideias.
Um dos objetivos de Teresa, a ser obtido através das qualidades intrínsecas de seus
traços, é sensibilizar seus fruidores, para que percebam que os bens desenhados lhes
pertencem e estão integrados a suas vidas, história e cultura contribuindo dessa maneira com a
apropriação, valorização e preservação do Patrimônio Cultural - legado de uma sociedade.
Outra interação da arte com a sociedade, pode-se verificar na Arte Pública. Esta é
concebida por críticos, teóricos e artistas como aquela inserida e concebida para o espaço
público onde o aspecto estético é privilegiado, em contraposição às concepções em voga na
década de 90 que visavam a democratização desse espaço, tendo um caráter notadamente
social em detrimento do artístico.
Por estar em lugar comum, de livre acesso, tem contato direto com o espectador,
democratizando a arte. Nela se tem ênfase notadamente ao aspecto cultural. Não só transmite
sentimentos comuns, como sedimenta identidades, significados, concepções e ideias da
sociedade.
Como obra de arte criada para um lugar específico e notadamente público tem-se o
Painel Estação da Luz, da artista citada a cima, situado nessa estação, composto por 14
módulos medindo cada 120x0,85cm, com 1cm de espessura, em ferro fundido.
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Figura 3 Painel Estação da Luz lado esquerdo

Figura 4 Painel Estação da Luz lado direito

Um de seus objetivos é criar um diálogo e uma relação harmoniosa com essa estação.
Essa peça escultórica, revela o conteúdo e caráter do lugar, redefinindo-o. Além de interpretalo, adiciona algo a ele. A fala de um ferroviário, para quem esse painel “representava” a
ferrovia: tudo o que ele havia visto ao longo de anos, demonstra o alcance dessa obra.
Concluímos que a arte em sua essência é um fato social. Ela é manifestação da
sociedade, faz parte de suas representações, expressa significados, é difusora e propagadora
de questões culturais e ao se inserir e ser pensada para um determinado espaço público
coletiviza suas qualidades estéticas.
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Arte e Natureza: paisagismo e estética na obra de Burle Marx
Maria Cristina Caponero 1
Resumo
Desde a Pré-História, Arte e Natureza vêm estabelecendo uma relação de interdependência. A
natureza não só vem fornecendo materiais para a Arte, como vem sendo imensamente
representada em diferentes suportes. Além de representada, a Natureza também vem sendo
manipulada e transformada através de técnicas de Paisagismo sob influência de diversos
movimentos artísticos, dentre eles o Modernismo, que teve Burle Marx como expressão
máxima. Suas obras, marco do século XX, demonstram claro domínio da arte, conhecimento
científico e criatividade numa eterna busca pela estética.
Palavras-chave: Arte; Burle Marx; Natureza; Paisagismo.
Introdução
Desde a Pré-História, Arte e Natureza vêm estabelecendo uma relação de
interdependência. A natureza não só vem fornecendo materiais e pigmentos extraídos do meio
para a Arte, como vem sendo observada e imensamente representada em diferentes modelos e
suportes. No entanto, além de representada, a Natureza também vem sendo manipulada e
transformada pelo Homem, por meio de técnicas de Paisagismo, considerado uma forma de
manifestação artística; “uma ciência e uma arte que estuda o ordenamento do espaço exterior
em função das necessidades atuais e futuras e dos desejos estéticos do homem”
(LIMBERGER; SANTOS, 2000, p. 1). Espaços ao ar livre tornam-se a área de trabalho do
artista paisagista que, com muita criatividade, habilidade e conhecimento técnico-científico
interfere na natureza, tornando-a matéria prima para suas obras, composições artísticas que
evidenciam a busca pela estética do belo, do perfeito.
Jardins vem sendo criados refletindo ou sendo reflexo de um contexto sociocultural,
religioso e político vigente em cada período histórico e sob influência de estilos artísticos
convencionais, mas com características próprias que os diferenciam em função de técnicas,
tendências, padrões, gostos, modismos, culturas etc.
Ao analisarmos os jardins ao longo do tempo, percebemos que eles sempre estiveram
presentes na História, apesar do desaparecimento de muitos deles. A primeira menção que se
tem do início do mundo na religião católica está associada a um jardim. Deus criou Adão e
Eva, expulsos do Paraíso (o Jardim do Éden), por terem comido o fruto proibido. Este jardim
foi representado por Michelangelo na pintura “O pecado original e a expulsão do Paraíso”, no
1
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teto da Capela Sistina, no Vaticano, Itália. Outras religiões, crenças ou mitologias também
fazem menção ao início da vida numa paisagem ideal, natural, intocada.
A utilização da Natureza como Arte começou a ocorrer na antiguidade oriental, há
cerca de 4.000 anos, quando egípcios se preocupavam com a beleza dos jardins que ladeavam
templos, residências e palácios de nobres e sacerdotes.

O conceito de jardim egípcio

influenciou mesopotâmicos, persas e gregos, que desenvolveram jardins com características,
formas e técnicas próprias, variando em função da tipologia do relevo, do solo e do clima.
Fato é que todas as civilizações passadas criaram jardins com função decorativa, com grande
preocupação com questões estéticas, envolvendo construções arquitetônicas, sendo tão
imponentes e exuberantes quanto elas próprias, visando à demonstração de poder.
Infelizmente, quase não há registros materiais e iconográficos que comprovem a
existência destes jardins do passado, exceto, no caso dos egípcios, as representações pictóricas
encontradas nos túmulos de funcionários importantes da época e, no caso dos mesopotâmicos,
as diversas descrições e representações dos Jardins Suspensos da Babilônia, de existência
bastante controversa, mas que continuam alimentando a imaginação dos homens, tendo sido
incluídos entre as Sete Maravilhas do Mundo Antigo.
Os jardins gregos, por sua vez, influenciaram a criação dos pomposos jardins romanos,
em fins do século II a. C., subordinados à arquitetura e destinados à recreação, ao descanso, à
realização de festas e à recepção de visitas, como é possível constatar ainda hoje nas ruínas de
diversas residências em Pompeia, na Itália. Em meados do século XIV, surgiu, também na
Itália, o Renascimento, estilo artístico que ganhou notariedade mundial e que expressava os
elementos do gosto clássico: a natureza, a história e o homem. “A natureza não existe apenas
para ser contemplada, ao contrário, existe para ser compreendida, analisada e desfrutada”
(BRAGA, s/d a, p. 17).
A partir do século XVI, surgiu, em Florença, a tradição dos Jardins Clássicos Formais,
posteriormente difundida por toda a Europa, promovendo uma grande revolução nesta arte. A
partir de então, os jardins passaram a ser inteiramente projetados antes de sua implantação.
Muitos criadores de jardins foram contratados por outras cortes européias (francesa, austríaca,
alemã, inglesa), onde o estilo sofreria influências regionais com a valorização do uso das
cores da vegetação tranformando-se em verdadeiras ‘pinturas’.
A partir do século XVII e sobretudo no XVIII, surgiu o barroco italiano, rompendo os
limites entre as Artes: a arquitetura, a escultura e a pintura pareciam indissolúveis. Os grandes
palácios barrocos precisavam de uma área de entorno que os destacasse e acompanhasse sua
exuberância e, assim, os jardins passaram a ser cenário para a nobreza. Muitos arquitetos
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italianos foram chamados para desenhar os palácios da França e acabaram criando a “Escola
de Jardins do Renascimento francês”, base para o paisagista André Le Nôtre (1613-1700), que
projetou os jardins do Palácio de Versailles, obra-prima e símbolo do poder de Louis XIV.
Deu-se início à tradição dos jardins do renascimento, caracterizados pela monumentalidade,
pelo exagero e pelo rebuscamento, unindo todas as artes numa só, com o propósito de
impressionar pela estética da beleza e da perfeição.
Muitos outros estilos de jardins foram criados ao longo dos séculos, influenciados por
estilos artísticos convencionais ou mesmo valorizando a liberdade criativa. Alguns de seus
criadores eram, a princípio, pintores de paisagens, por exemplo: o arquiteto, pintor e
paisagista inglês Willian Kent (1685-1748) e a projetista inglesa Gertrude Jekyll (1843-1932)
que antecipou o entrelaçamento da arquitetura da paisagem com outras artes. Ela afirmava
que pintava com plantas, pois dispunha as espécies de tal forma que as floradas criavam
vibrações de cores, dispostas como pinceladas.
Com o Romantismo, a partir do XVIII, houve uma retomada estilística. Os estilos do
passado serviriam de inspiração para a criação artística, dando origem a uma série de “neos” e
ao Ecletismo, influenciando, inclusive, a arte dos jardins associada ao crescimento das cidades
e à valorização das áreas urbanas.
No século XIX, com o Impressionismo, vemos a figura de Claude Monet (1840-1926),
um de seus representantes máximos. Em suas mãos, o Paisagismo ganhou grande destaque.
Os jardins de sua residência, em Giverny, na França, serviram de inspiração para sua pintura;
eram suporte para sua arte e eram eles próprios verdadeiras pinceladas de cores, dando início
ao estilo de Jardim Cottage, frequente ainda hoje.
A Bauhaus, que funcionou entre 1919 e 1933, tinha como proposta ser uma escola
combinada de design, artes e arquitetura de vanguarda e apregoava os conceitos do
funcionalismo, colocando a beleza em segundo plano, a serviço da praticidade entendendo
que em se cumprindo a função, há beleza. A sequência de tendência de estilos que vinha
ocorrendo até então foi completamente revolucionada. A arte moderna era contrária a tudo o
que já havia sido feito até então, rompendo com as tradições e dando origem a diversos
estilos, como o Primitivismo, o Cubismo, o Expressionismo e o Pontilhismo. A Arquitetura,
a Pintura, a Música e o Paisagismo sofreram os mesmos impactos de reformulação das artes,
sendo influenciados e alimentados pela liberdade artística criativa, tendo a história como uma
fonte inesgotável de inspiração e inovação.
No contexto da época, inseriu-se também o Brasil, munido pelo desejo de se tornar um
país moderno, em sintonia com os princípios dos movimentos internacionais que tinham a
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arquitetura como foco principal. Grande contribuição para a formação desta nova linguagem
deriva dos ideais racionalistas desenvolvidos pela Bauhaus, que defendia uma função
funcionalista. O desenho dos jardins modernos passou a valorizar composições assimétricas e
arrojadas, com o uso das espécies nativas tropicais, valorizando as combinações e contrastes
de formas, cores e texturas (BRAGA, s/d b).
O artista Roberto Burle Marx
Roberto Burle Marx (1909-1994) foi desenhista, pintor, cenógrafo, músico, escultor,
artista plástico, botânico e paisagista do segundo momento Modernista. Apesar de suas
múltiplas habilidades, destacou-se internacionalmente como paisagista. Foi aluno de Candido
Portinari e, em 1928, foi para Berlin estudar pintura, arte a qual ele se dedicou nas primeiras
décadas de sua atividade. Lá teve contato com a arte abstrata, que muito influenciou seus
projetos paisagísticos, e com as plantas nativas brasileiras. Ao retornar ao Brasil, em 1934, ele
se tornou diretor de Parques e Jardins em Recife, quando teve a oportunidade de ampliar seu
conhecimento botânico e de criar os Jardins da Casa Forte (1935), seu primeiro trabalho
consagrado. Ao longo de sessenta anos, Burle Marx criou mais de 2000 projetos paisagísticos
no Brasil e no exterior.
Desde o paisagismo inglês, no século XVIII, nenhum outro artista teve tanto destaque
no Paisagismo quanto ele, a ponto de ter obtido o reconhecimento internacional como o
“maior paisagista do século XX” (RIZZO; PUPPI, 1992, s/p), “o mais original criador de
arquitetura verdes do período” (PANZINI, 2013, p. 600), o “pintor das plantas”, ou o “artista
de jardins”, como ele se auto definia. Seus trabalhos, marcos no paisagismo brasileiro,
romperam com as escolas clássicas e com os modelos de projetos de jardins europeus.
Burle Marx estreitou a relação entre as artes modernas. O Paisagismo, associado à
Arquitetura, ganhou grande destaque, o que já vinha ocorrendo desde a época romana, mas
que, naquele momento, era reforçado pela nova arquitetura que requeria uma linguagem
inovadora, sem rebuscamentos e que se distanciasse dos austeros neoclássicos. Burle Marx
aliou-se a arquitetos modernos, sobretudo a Oscar Niemeyer e a Lúcio Costa e, em conjunto,
executaram diversos trabalhos. O edifício do Ministério da Educação e Saúde do Rio de
Janeiro, construído em 1938 (Figuras 1 e 2), marco do modernismo brasileiro, apresenta
elementos característicos desta nova linguagem arquitetônica introduzida por Niemeyer e da
nova concepção de espaços verdes introduzida por Burle Marx.
Figuras 1 e 2: BURLE MARX. Jardim suspenso do Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1938.
À esquerda, desenho a guache sobre papel (52,1 cm x 105,1 cm). À direita, projeto executado.
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Disponível em: <http://www.abitare.it/it/gallery/
habitat/landascape-design/roberto-burle-marxmostra-jewish-museum-new-york-gallery/?ref=
248571&foto=4#gallery>. Acesso em: set. 2018.

Disponível
em:
<https://arquiteture-seufop.blogspot.com/2015/04/roberto-burle-marx.html>.
Acesso em: set. 2018.

Burle Marx rompeu com as tradições e inovou com o conceito de jardim como obra
de arte, dando vida a um jardim “pictórico contemporâneo” (ULIVI, s/d). Ele buscou uma
linguagem paisagística segundo a estética moderna e com extraordinária expressividade,
influenciado por artistas de vanguarda da época, pela arte abstrata e pelo construtivismo,
numa mistura de abstração, racionalização, geometria e organicidade. Ele declarou:
Se faço jardins, não desejo fazer pintura; se faço pintura, não desejo fazer estampas
em madeira; se faço xilogravura não quero fazer litografia, cada técnica é um meio
de expressão. Por isso, luto muito: não quero fazer uma pintura que se assemelhe a
jardim. Sem dúvida a pintura e os problemas artísticos influenciaram todo o meu
conceito de arte. Mas procurei a vida toda não prender-me [sic] a uma fórmula.
Detesto as fórmulas. Eu amo os princípios (BURLE MARX, apud RIZZO, 1997, p.
39-40).

Ele tinha uma grande preocupação com os recursos naturais e aplicava seus
conhecimentos botânicos em seus inúmeros projetos, acrescentando à arte a dimensão social,
ecológica e ambiental, fundindo, desse modo, no paisagismo a Arte e a Ciência, através de sua
sensibilidade artística.
Os conceitos estéticos dos trabalhos paisagísticos de Burle Marx podem ser analisados
pelos espaços, cores, volumes, formas, texturas, materiais, estilos etc. usados para construir o
campo visual. Rizzo explica que “o padrão de justaposição dos volumes e cores, de ritmos e
de pausa de texturas e transparências deriva também de seus olhos habituados à observação da
realidade com o olhar do pintor” (RIZZO, 19967, p. 39).
Uso e finalidade do espaço nos trabalhos paisagísticos de Burle Marx
O uso social do espaço, a preocupação com a realidade e a identidade da cidade e do
país e o respeito para com o meio ambiente perpassam os trabalhos paisagísticos de Burle
Marx, sejam os realizados em áreas públicas urbanas, sejam os realizados em jardins de
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edifícios privados. Os jardins de Burle Marx redesenham a identidade da cidade e refletem
uma nova interpretação do jardim como lugar importante na urbanidade, por isso as vias de
acesso e sua configuração foram pensadas em função de sua utilidade, como previa a
Bauhaus, firmando-se não apenas como espaços de contemplação, mas como áreas de
convívio social e local de prática das mais diversas atividades. Através de propostas plásticas
e originais Burle Marx integra a vegetação ao ambiente e ao lazer ativo.
Os espaços ajardinados levam em conta o fato de o fruidor, ou seja, as pessoas que por
eles caminham ou neles permaneçam, não apenas olhem para eles, mas interajam com eles,
desfrutando de um clima benévolo, no meio de uma paisagem genuína. O traçado exalta o
jardim como obra de arte, valorizando a fluidez do olhar, levando a um ponto de maior
interesse espacial, associado muitas vezes à arquitetura, com clara influência das vanguardas
abstratas, tanto as geométrico-construtivas, quanto as informais, gestuais e curvilíneas
(BRAGA, s/d b).
O desenho e a forma dos jardins de Burle Marx
Gonçalves afirma que Burle Marx “tem no desenho, entretanto, importante
instrumento de expressão e, por via dele, estabelece-se um eixo entre a reflexão puramente
plástica e a construção de seu pensamento paisagístico” (GONÇALVES, 1997, p. 6).
Embora partam de um desenho, os jardins de Burle Marx tornam-se tridimensionais
por meio da construção e inserção das plantas. “Seus projetos públicos e particulares de
paisagismo não se limitam de forma alguma a uma transposição para o terreno/suporte de uma
pintura feita com massas vegetais de cor e contornos de um desenho preciso” (FROTA, 1997,
p. 11).
Uma das características dos jardins de Burle Marx é a nitidez do desenho fortemente
geométrico e assimétrico, em geral em diálogo com a geometria dos edifícios. Seus jardins
são caracterizados por linhas sinuosas, curvilíneas e formas dinâmicas, sendo muito raro
encontrar linhas retas ou formas quadradas em seus projetos. A associação das plantas forma
massas de vegetação colorida e texturas contrastantes, com grupos acentuadamente
escultóricos (Figuras 3 e 4). Ulivi afirma que “as suas famosas manchas de cor, que vistas de
cima parecem pinturas abstratas, são na verdade o resultado de prodigiosas texturas botânicas,
enquanto os sinais gráficos harmoniosos transformam-se em pavimentos utilizados para
desenhar a paisagem urbana” (ULIVI, s/d, tradução livre da autora).
Figuras 3 e 4: BURLE MARX. Terraço do Banco Safra, São Paulo, 1983.
À esquerda, desenho do projeto. À direita, projeto executado.
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Disponível em: <http://digicult.it/it/design/roberto-burle-marx-brazilian-modernist/>. Acesso em: set. 2018.

Os elementos compositivos dos jardins de Burle Marx: cor, volume, forma e textura
A natureza é a matéria da criação de Burle Marx por ser, segundo ele, “um repertório
de beleza e de vida” e “a planta não é apenas uma planta, é uma cor, um arabesco” (BURLE
MARX, s/d). Em seus jardins, ele fez uso das peculiaridades plásticas e pictóricas de cada
espécie vegetal, as quais foram pensadas e cuidadosamente escolhidas de acordo com padrões
de cores, conformações e tamanhos (folhagem arredondada, pontiaguda, serrilhada, justaposta
etc.) e também respeitando as exigências botânicas e ambientais de cada qual para criar
volumes multicoloridos. Burle Marx afirmava: “Na verdade fazer jardins é muitas vezes
‘realizar’ microclimas harmonizados tendo sempre vivo o conceito de que nas associações as
plantas se colocam uma ao lado da outra quase que numa relação de necessidade” (1969).
Rizzo afirma:
O segredo da forma de projetar de Burle Marx é o controle inteligente das formas,
das cores, do tempo e do ritmo. Esse controle é conseguido graças ao profundo
conhecimento da natureza que lhe permitiu arranjos e associações de plantas
impossíveis para outros paisagistas. A mesma observação da natureza lhe forneceu
os instrumentos para perceber o desenvolvimento da tridimensionalidade no tempo,
uma grande capacidade que utilizou para projetar volumes harmoniosos sabendo
bem quais são os ritmos e as modalidades de evolução de cada planta” (RIZZO,
1997, p. 39).

As escolhas feitas por Burle Marx foram possíveis em função de seu conhecimento
botânico, do cultivo e da observação da natureza. Para isso, ele adquiriu, em 1949, o Sítio
Santo Antônio da Bica, em Guaratiba, próximo ao Rio de Janeiro (atualmente Sítio Roberto
Burle Marx), local que foi seu laboratório de experimentação, permitindo-lhe, então,
compreender as características de cada planta e criar paisagens imaginativas. Em sua
concepção, para poder utilizar de modo o mais natural possível determinados elementos
vegetais, era preciso primeiramente compreender a fundo as características botânicas dos
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mesmos, para poder conciliar a natureza “artificial” com a espontânea (MARX apud ULIVI,
s/d).
As escolhas cromáticas das folhas e flores serviam para dar a sensação de
profundidade, luminosidade e ritmo aos seus espaços e buscavam criar oposições, obedecendo
normalmente ao princípio do contraste luz e sombra, claro e escuro. Cada cor vibra de acordo
com a tonalidade das que lhe estão próximas. As cores utilizadas estão em relação direta com
a luz natural, que também adquire um papel fundamental na criação dos seus espaços
(RIZZO, 1997).
Os espaços dos jardins de Burle Marx são modelados pelo volume dos vegetais,
através do uso de plantas com alturas variadas. Rizzo afirma:
Com as matas arbóreas e as alturas modeladas artificialmente, estão sempre em
relação com aquelas já existentes e a sua distribuição pode-se dizer que obedece ao
critério do confronto e da oposição: confronto com as proporções da grande escala
visual, oposição das formas grandes colocadas próximas ou sobre elementos de
pequenas dimensões para exaltar as reciprocidades das qualidades formais. A
oposição e contraste são obtidos não somente com os volumes ou um grupo de
palmeiras no imenso gramado, mas também com o uso inteligente das formas –
sempre nítidas, definidas, assimétricas e arrumadas de tal forma que se pode
perceber as diferenças (...)” (RIZZO, 1997, p. 37).

Outra característica dos projetos de Burle Marx é a valorização das espécies nativas
brasileiras, com o aproveitamento máximo dos recursos autóctones de cada área de modo que
seus projetos espelhassem nossa mata.
Para dar vida à sua imaginação, em seus projetos paisagísticos Burle Marx inovou ao
utilizar e justapor elementos díspares (vegetais e minerais) de texturas diferentes: mosaico
português, ardósia, seixos, pedras facetadas ou roladas, cimento natural e colorido, esculturas
e outros, além de elementos arquitetônicos como fontes, pontes, pisos, paredes coloridas ou
revestidas de painéis (ou murais) escultóricos ou de cerâmica e coberturas, com o objetivo de
evidenciar ângulos ou marcar um percurso. Em muitos de seus projetos, o mosaico do piso
dialogava com o relevo da parede pelos efeitos das cores e pela configuração de grandes
blocos tridimensionais que valorizavam as relações de formas, cores e texturas.
A água é um dos elementos que aparece com frequência em quase todas as obras de
Burle Marx, seja em espelhos d’água, lagos, tanques, fontes ou cascatas, pois interfere na
perspectiva, aumentando a profundidade do campo visual e criando sensação de infinito e de
movimento. Além disso, ela é utilizada para valorizar o ambiente, por exercer fascínio sobre
as pessoas e proporcionar tranquilidade, além de contribuir para acrescentar um novo som ao
ambiente.

472

Através de técnicas de paisagismo é possível transmitir sensações diversas que não se
limitam só à de beleza, mas também a uma rica vivência sensorial. O Paisagismo, aliás “é a
única expressão artística em que participam os cinco sentidos do ser humano” (ABBUD,
2010, p. 15). A visão é ativada pelas cores e formas; o tato é ativado pelo contato direto com
os elementos naturais, pelas texturas, rugosidade, temperatura; a audição é ativada pelo canto
dos pássaros, pelo farfalhar das folhas balançando ao vento, pelo murmúrio das águas, pelo
caminhar sobre pedriscos; o olfato é ativado pelos aromas das plantas: grama, flores diversas,
folhas, especiarias; e o paladar é ativado pelas frutas e flores comestíveis, temperos e
especiarias (ABBUD, 2010). Burle Marx soube como ninguém tirar proveito de todas estas
sensações.
Conclusão
Nesta breve análise das características estilísticas dos jardins através dos tempos
pudemos constatar que Arte e Natureza se retroalimentam e articulam a História da Arte com
a do Paisagismo. Artistas paisagistas, como Burle Marx e outros, com sua Arte e Ciência,
desafiam a criatividade e a natureza, numa eterna busca pela estética que reflete questões
socioculturais.
O Paisagismo, assim como toda arte, é um produto do seu tempo e passa pela trilogia
da técnica, do estilo e da originalidade, acrescida do planejamento e da preocupação estética
resultante de um processo de conceptualização. Um projeto paisagístico é muito mais que um
desenho, está condicionado a um somatório de circunstâncias ambientais e climáticas bastante
complexas. Os jardins, por sua vez, não são apenas molduras das edificações e nem mesmo
têm apenas a função de ornamentação. Na visão racionalista e funcionalista, a ornamentação
por mera ornamentação é descartada e jardins meramente ornamentais são considerados
exagerados e ostensivos e, portanto, condenados. A funcionalidade é valorizada e, assim, os
espaços devem ser adequados e definidos de acordo com seus usos.
Neste sentido, as obras de Burle Marx dialogam com os ideais da Bauhaus que
propunham que a estética fosse uma função. Portanto, seus jardins não podem ser analisados
apenas pelos aspectos pictóricos, pois não se tratam de planimetrias coloridas que se
assemelham a quadros. Há uma composição tridimensional, com total domínio do espaço, da
botânica e da arte, fundindo no paisagismo os domínios da Natureza, da Arte, da Ciência e da
Arquitetura, com ausência de fronteiras entre eles.
Embora os jardins sejam sempre instáveis em função do decorrer do tempo, de
mudanças climáticas e das estações do ano, impondo-lhes certa dinâmica, no caso dos jardins
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de Burle Marx, eles são sempre muito ordenados porque, como afirmava, “sabia o que a
planta queria, como ela crescia” e, então, previa uma complexidade e riqueza nas respostas da
natureza. “A sua intimidade com as espécies, a intervenção viva da tridimensionalidade destas
no projeto, a sua cor, textura, os movimentos do vento, da água, dos pássaros, dos insetos, as
gradações da luz vão se plasmando em um ente único, indissociável” (FROTA, 1997, p. 26).
Cabe ainda salientar que a Natureza é um bem perecível e efêmero e os jardins são
sempre dinâmicos, nunca permanecem os mesmos, pois plantas nascem, crescem, florescem,
frutificam, multiplicam-se e perecem. Portanto, ao contrário da maioria das obras de arte, os
jardins são obras eternamente inacabadas, pois ao final da execução não estão concluídas, são
constantemente mutáveis (BRAGA, s/d c.). Com muita maestria, Burle Marx fez uso destes e
de outros conhecimentos botânicos e soube, como ninguém, tirar proveito das cores, texturas
e formas que a natureza oferece de modo a produzir profundas experiências estéticas.
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Concretismo paulista: uma tentativa de a arte ir além da arte?
Luis F. S. Sandes 1
Resumo
O concretismo paulista surgiu em 1952. Desde então até 1959 gerou obras, manifestos,
disputas e novas ideias. Foi um movimento preocupado em atuar além dos limites da arte,
tendo buscado interferir no nascente mundo urbano e industrial local. Neste artigo, é feito um
levantamento em duas etapas. Em ambas busca-se identificar os empreendimentos extraartísticos mais importantes de um grupo de 15 artistas e poetas concretos. Na primeira,
pesquisa-se a década de 1950. Na segunda, o período após 1960. Conclui-se que os
empreendimentos abordados colaboraram para que as ideias concretistas extravasassem o
meio artístico.
Palavras-chave: Concretismo paulista; século XX; arte de vanguarda; arte brasileira;
produção extra-artística.
Introdução
O concretismo paulista foi um movimento de vanguarda com data de surgimento
estabelecida em 1952, quando ocorreu a exposição do grupo Ruptura, que lançou manifesto
homônimo anunciando ruptura na história da arte e se declarando a favor de uma arte nova
baseada em novos princípios, o abstracionismo geométrico. A mostra, que ocorreu no Museu
de Arte Moderna de São Paulo em dezembro de 1952, trouxe à luz pública a produção do
nascente abstracionismo geométrico local.
O núcleo desse movimento em São Paulo foi composto por pelo menos quinze artistas
e poetas, que atuaram enquanto grupo coeso até 1959. Para o crítico de arte Frederico de
Moraes, “Não é fácil [...] dizer com precisão quem foi concreto, quem não foi [...].”
(MORAIS, 2014 [1977], p. 294). Contudo, é possível estabelecer critérios para identificar
quais artistas e poetas estiveram, na década de 1950, ligados ao movimento concreto. Tendose como critério básico que a cidade de adoção à época fosse São Paulo e pesquisando-se as
exposições e os redutos artísticos de então, além de se levar as relações sociais existentes
entre os artistas, pôde-se constatar que o núcleo concreto era composto por Alexandre
Wollner, Anatol Wladyslaw, Antônio Maluf, Augusto de Campos, Décio Pignatari, Geraldo
de Barros, Haroldo de Campos, Hermelindo Fiaminghi, Judith Lauand, Kazmer Féjer,
Leopold Haar, Lothar Charoux, Luiz Sacilotto, Maurício Nogueira Lima e Waldemar

1

Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP (2018), com a dissertação Geração concretista em São Paulo: uma
biografia coletiva.
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Cordeiro. Essa seleção não envolve críticos de arte, mecenas ou outros atores. 2 (SANDES,
2018, p. 40).
A partir de 1960, o concretismo assumiu outra existência: vários de seus artistas
adotaram experiências estéticas totalmente diversas (Waldemar Cordeiro é exemplo), ainda
que alguns ainda tenham persistido ou retornado à abstração geométrica nas décadas
seguintes, após lidar com outras linguagens (Hermelindo Fiaminghi, Luiz Sacilotto e Judith
Lauand são exemplos).
O que se investiga aqui é em que medida o concretismo paulista buscou ir além da
arte. Isto é, busca-se analisar os empreendimentos desses artistas que, movidos pelos preceitos
do concretismo, não se restringiram à arte num sentido estrito 3. O entendimento dos artistas
concretos era de que eles, enquanto artistas, deveriam interferir na sociedade industrial por
meio não só de obras de arte (poemas, esculturas, gravuras e pinturas, por exemplo). Eles
deveriam, na verdade, atuar diante das massas, das grandes audiências. Num certo sentido, a
frase de El Lissitzki, de 1922, que se referia ao construtivismo russo, poderia ser utilizada
para o concretismo paulista: “uma arte construtiva que não decora, mas organiza a vida”
(apud ALBERA, 2002, pp. 196-197). A arte concreta paulista intencionava produzir, com
seus preceitos, não só obras de arte como também peças de uso comum. Já para o poeta
concreto paulista Pignatari, diante das "grandes contradições antagônicas entre a produção
industrial e a produção artística artesanal [...][,] a conjunção do útil com o belo tornou-se uma
tentativa necessária [...]" (PIGNATARI, 2014 [1977], p. 76).
É feita uma divisão em dois momentos — década de 1950 e pós-1960 — com fins de
se acompanhar a produção aqui chamada de extra-artística. Por extra-artística entende-se a
produção dos artistas em suportes diferentes dos já citados, principalmente em linguagens
diferentes da artística. No primeiro momento, o concretismo era um movimento artístico vivo;
no segundo, uma ideia praticada por alguns artistas isoladamente, sem o apoio e a pressão de
um grupo para se atuar de certa forma. São dois contextos diferentes: um de afirmação do
movimento, outro de marcada individualidade dos artistas que foram concretos.
Valendo-se dessa divisão em dois momentos, proceder-se-á a um levantamento não
exaustivo das diferentes iniciativas extra-artísticas em ambos períodos. Após o levantamento,
apresenta-se a conclusão.
2

Hércules Barsotti e Willys de Castro foram de início relacionados com o concretismo paulista, mas
posteriormente se filiaram ao grupo carioca Frente, motivo pelo qual são excluídos deste grupo. Rubem Ludolf e
Alfredo Volpi também foram excluídos dado terem se ligado ocasionalmente ao grupo paulista.
3
A literatura a respeito do concretismo geralmente toma como dado que o concretismo paulista tenha se
espraiado por áreas além da arte com seus princípios, sem, contudo, identificar quais essas práticas e se no
período de maior coesão do movimento, a década de 1950.
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Produção extra-artística da década de 1950
As frentes de atuação artística de cada artista ou poeta variavam. Aqui são deixadas de
lado as profissões principais dos concretistas, que usualmente recorriam a áreas diferentes da
artística para obter trabalho e renda, uma vez que era difícil a venda de suas obras de arte 4.
Exemplos, na década de 1950, são: o escritório de paisagismo Jardins de Vanguarda
de Cordeiro, inaugurado em 1953; vitrines realizadas para a indústria e o comércio por Haar;
a produção cartazística de Maluf; a produção na área do design de Wollner; e a empresa
moveleira Unilabor, composta por Geraldo de Barros, um frade socialista e um grupo.
Leopold Haar obteve destaque "na produção de vitrines nas quais [expunha]
mercadorias em meio a formas geométricas, o que [destoava] da decoração elaborada com
flores de papel, molduras e brasões comuns no período" (LEOPOLD..., 2017). A arquiteta
Lina Bo Bardi escreveu na revista Habitat que "As vitrinas são o espelho imediato, a denúncia
rápida da personalidade duma cidade, e não somente da personalidade, como do caráter mais
profundo [...]" (BARDI, [1951], p.60). Haar afirmou, no mesmo periódico, que "Todas as
correntes plásticas contemporâneas — abstracionismo, construtivismo, neoplasticismo —
acompanham a construção da vitrina, e são fontes inesgotáveis para a invenção do artista, que
expressa a arte pura numa linguagem utilitarista." (HAAR, [1951], p.57) Para Wollner (2002,
p.61), Haar trabalhou "Para a Olivetti brasileira e para a indústria de móveis Sicuri, produzia
vitrines promocionais dos produtos, usando a técnica de esculturas de papelão recortado e
vincado e esculturas em arame." São poucos os registros fotográficos, porém os relatos
apontam para um encontro da arte com a indústria.
Em matéria de paisagismo, Waldemar Cordeiro foi responsável pelo projeto e pela
realização de diversos jardins – foram cerca de duzentos projetos. O artista tomava os projetos
dos jardins como se fossem telas, dando-lhes abordagens construtivistas. Há, hoje, um
exemplar público de jardim de Cordeiro, que fica localizado no Parque do Ibirapuera, tendo
sido executado em 2013 um projeto de 1955.
Já Antônio Maluf se destacou na produção de cartazes, tendo obtido reconhecimento
desde 1951, quando ganhou por meio de concurso o cartaz da I Bienal de São Paulo. Para
Wollner (2002, p. 60), esse cartaz e o do IV Centenário de São Paulo (1954), realizado por
Geraldo de Barros, "[...] marcaram efetivamente o turning point da cultura visual brasileira".
4

Quanto às profissões principais dos artistas e poetas é preciso apontar para o fato de elas não estarem só
relacionadas à indústria. Dois dos três poetas, os irmãos Campos, por exemplo, fizeram carreira jurídica, ao lado
de terem se tornado ensaístas e tradutores renomados. Já o terceiro poeta, Pignatari, além de também ensaísta e
tradutor, fez carreira como professor universitário, sempre longe de exercer o Direito, sua graduação.

478

Produção extra-artística depois de 1960
Já da produção extra-artística do período pós-1960 são exemplos: os vestidos feitos
para a empresa Rhodia; a empresa moveleira de Geraldo de Barros Hobjeto; e as fachadas de
edificações de Antônio Maluf.
Antônio Maluf atuou em conjunto com alguns profissionais. Maluf e Fábio Penteado,
arquiteto, conheceram-se em 1960 e a partir de então colaboraram em algumas edificações. O
artista era responsável pelas fachadas de azulejos. Maluf também colaborou com outros
arquitetos: Lauro Costa Lima e Vilanova Artigas.
Para Stela Elia Martins Santiago (2009, pp. 100-102), é possível dividir a produção de
Maluf com os arquitetos em três grupos. O primeiro é composto de estudos para a
programação visual de pisos, tetos e fachadas. Além de dois conjuntos habitacionais, foi
realizada a sede da Sociedade Harmonia de Tênis – os três não foram implementados.
Incluem-se aqui elementos visuais dessas obras não executados. O segundo grupo se compõe
de murais desenhados por Maluf valendo-se da modulação de azulejos, que foram realizados
em alguns edifícios de Penteado e de Lima 5. Já o terceiro grupo é composto por duas pinturas
que foram transpostas para ocupar projetos arquitetônicos, mas sem o recurso da modulação.
No campo da arquitetura paulista, é possível vislumbrar alguns aspectos, segundo
Stela Elia Martins Santiago, para quem
Se por um lado, os arquitetos se aproximaram das propostas das vanguardas
construtivas e direcionaram o tema no sentido da criação de uma linguagem que
poderia ser aplicada na escala industrial, para produção e integração das diferentes
manifestações artísticas. Por outro lado, a produção dos arquitetos paulistas também
propunha o diálogo entre a arte e a arquitetura respeitando a área de competência de
cada modalidade. (SANTIAGO, 2009, p. 97)

Nas décadas de 1960 e 1970, a multinacional francesa Rhodia, para chamar a atenção
para seus tecidos sintéticos, designou diversos artistas da época para desenhar estampas e
fazer peças de roupas, acompanhados de estilistas. Nesse contexto, concretos do núcleo como
Fiaminghi, Maluf e Cordeiro contribuíram com essa campanha. Artistas de tendências
próximas como Willys de Castro, Hércules Barsotti e Ivan Serpa também foram
colaboradores. O Masp recebeu em doação peças da coleção Rhodia e, entre 2015 e 2016, a
expôs.
A Hobjeto foi um dos empreendimentos desenvolvidos por Geraldo de Barros
relacionados à fabricação moveleira. Inaugurada em conjunto com Aloísio Bione, em 1964,
5

O arquiteto Lima também atuou em conjunto com Cordeiro e Sacilotto.
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foi propriamente uma empresa capitalista, enquanto a anterior, Unilabor, procurou um novo
modelo. Os móveis da Hobjeto eram produzidos em larga escala, além disso possuíam traços
simplificados, muitas vezes com linhas retas. A orientação era de que fossem modulares, ou
seja, encaixassem facilmente entre si diferentes peças.
Conclusão
A partir desse levantamento não exaustivo é possível traçar algumas linhas sobre a
pertinência ou não de se considerar esses empreendimentos como realizações concretistas.
Especificamente sobre o design gráfico, há autor que nega que existam vertentes nessa
área, de modo que não poderia haver um “design concreto” (Benatti, 2011, p. 252). Há de se
levar em conta não só a perspectiva dos atores envolvidos, como Wollner, como o fato de que
o design gráfico não existe à parte de tudo e é sensível a influências estéticas.
Já sobre a relação dos concretos com a arquitetura, é possível apontar para a tímida
inserção em projetos de fato executados. Contudo, mesmo a participação em projetos colabora
com a prática dos ideais concretistas.
De modo geral, pode-se afirmar que esses empreendimentos, a despeito de sucesso ou
não, colaboraram com o ideário concretista. Pode ser difícil mensurar quanto de concreto
cada empreendimento teve, mas é certo que as ideias concretas circularam fora do meio
estritamente artístico por causa desses empreendimentos.
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De México-Tenochtitlan à Cidade do México: transformações na paisagem
no período pós-conquista a partir do Zócalo
Ana Paula dos Santos Salvat 1
Resumo
Após a tomada e a destruição de México-Tenochtitlan em 1521 pelos espanhóis e grupos
ameríndios aliados, inicia-se a formação da Cidade do México, que se tornou sede do ViceReino da Nova Espanha em 1535 e da nação independente a partir do início do século XIX.
Sobre os escombros da capital do chamado Império Asteca ergue-se a cidade colonial
hispânica, que aproveita o antigo traçado urbano e a localização dos edifícios de poder dos
mexicas, e cria seu centro político ao redor de uma praça monumental, promovendo profundas
transformações na paisagem local e em sua representação no século XVI.
Palavras-chave: Cidade do México, Tenochtitlan, Zócalo, século XVI, período colonial.
Introdução
Abordar as transformações de um lugar implica criar relações com o espaço e com o
tempo e, no caso de uma cidade, inclui discorrer sobre a forma e a simbologia de seus
elementos e suas conexões com questões sociopolíticas e ideológicas.
Para o geógrafo inglês Denis Cosgrove, adepto da geografia cultural renovada, a ideia
de paisagem no ocidente tem origem no Renascimento estando, portanto, relacionada à
invenção da perspectiva linear e à ideia de paisagem como recorte visual, implicando em uma
ordem intelectual e espacial. Cosgrove (1997, p. 98) afirma que
Esta também foi a época quando o espaço terrestre estava sendo mapeado
racionalmente nas quadrículas de sofisticadas projeções de mapas, enquanto
paisagens humanas racionais estavam sendo construídas nas capitais, como Roma,
São Petersburgo e Paris, e impressas nas terras recentemente recuperadas no norte da
Itália, Holanda e East Anglia ou nas grandes propriedades rurais inglesas (enclosed
estates) e sobre a vastidão de territórios coloniais além-mar.

Existe, portanto, um diálogo com a questão da formação das cidades hispanoamericanas a partir da questão da racionalização do espaço e da aplicação do urbanismo em
quadrícula, cuja origem na América tem três teorias: a resposta urbanística espontânea sem
influências prévias, a difusão das teorias racionalistas no Renascimento e a apropriação dos
elementos urbanísticos indígenas (ROCHA, 2005, p. 68-80).
Cosgrove também relaciona paisagem com sociedade e simbologia ao verificar a
relação entre cultura e poder, identificando a predominância da linguagem simbólica do grupo
dominante (COSGROVE, 1997, p. 104-105).
1

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de
São Paulo.
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Giulio Carlo Argan, historiador da arte italiano, projeta a ideia de valor dos objetos
artísticos aos monumentos e à arquitetura como obras de arte que determinam um espaço
urbano constituindo marcos históricos (ARGAN, 2005, p. 43). O autor ainda descreve a
cidade que emerge no Renascimento "como representação e comunicação visual de conteúdos
histórico-ideológicos" (ARGAN, 2005, p. 108).
Na relação entre cidade, poder e conteúdo simbólico, o sociólogo sueco Göran
Therborn (2017, p. 12-22) afirma que a forma da cidade é modelada pelo poder e que isso
define as relações sociais e a identidade do lugar, constituindo um texto urbano que pode ser
lido a partir do "layout" espacial, da funcionalidade, do padrão construtivo, da arquitetura, da
monumentalidade e da toponímia.
A partir dos conceitos enunciados, pretende-se fazer uma introdução à análise do
centro de poder da cidade de México-Tenochtitlan, convertida em Cidade do México no
século XVI, a partir da transformação de sua paisagem, entendendo que houveram
modificações e permanências, as quais constituíram linguagens visuais simbólicas que se
relacionam com questões cosmológicas e sociopolíticas de cada período. Essas cidades
contem intencionalidades ideológicas na disposição de seus elementos, especialmente na área
central. Para tanto, serão feitas comparações entre a cidade ameríndia e a hispânica abordando
as diferentes representações do lugar nos códices e mapas do século XVI.
México-Tenochtitlan, cidade ameríndia
A cidade de México-Tenochtitlan, parte da atual Cidade do México, foi fundada,
presumivelmente, em 1325 sobre uma ilha no centro de um conjunto lacustre no Vale do
México pelos mexicas (ou "mexitin"), um grupo nômade vindo do Norte. O relato mítico da
fundação da cidade 2 conta que o grupo teria saído da lendária ilha de Aztlan guiados pelo
deus da Guerra, Huitzilopochtli, até o local onde deveriam se estabelecer, cujo sinal para tanto
foi entendido a partir da visão de uma águia devorando uma serpente sobre um cacto nopal,
conforme descrito no Códice Aubin 3 e no Códice Boturini 4. A iconografia do mito, presente

2

Segundo María Castañeda de la Paz (2002, p. 166), o mito teria sido criado pelo quarto "tlatoani" (governante)
de Tenochtitlan, Itzcóatl (1381-1440) para unificar a história de uma população diversificada que habitava
Tenochtitlan e dar-lhes um passado comum, fortalecendo sua identidade, a partir de esquemas narrativos
mesoamericanos já existentes com profunda relação com o sagrado.
3
Anônimo, 1576. British Museum, Londres, Inglaterra.
4
Anônimo, 1530-1541. Museo Nacional de Antropología, Cidade do México.
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em monumentos, como o "Teocalli de la Guerra Sagrada" 5, e manuscritos, como o Códice
Mendonza (fol. 2r ) 6, permanece no brasão da bandeira nacional mexicana.
A cosmologia orientava os astecas em relação a todas as questões da vida: tempo,
natureza, corpo humano, organização social, religião, mitologia, ritual, medicina e calendário.
A própria centralidade da ilha de Tenochtitlan nos lagos tinha grande importância
cosmológica ao ser associada ao centro da terra. Nesse sentido, o desenho da cidade refletia a
ordem que havia no universo: a área foi dividida em quatro regiões 7 (Moyotlan, Teopan,
Atzacoalco e Cuepopan) que marcavam as quatro direções do universo, e no centro estava o
espaço sagrado, que faria a união vertical com o céu e o infra mundo. O recinto cerimonial era
constituído por 78 edifícios, entre eles, o "Templo Mayor", que marcaria o local onde se
cruzavam todos os caminhos e representava a devoção aos deuses da Água, Tlaloc, e da
Guerra, Huitzilopochtli (MATOS MOCTEZUMA,1998, p. 79).
As praças, no contexto urbano ameríndio mesoamericano, eram locais amplos e de
múltiplos usos, onde eram realizados rituais privados, mercados periódicos, cerimônias
públicas, festas e celebrações populares (OSSA; SMITH; LOBO, 2017, p. 460).
Grandes estradas foram construídas para ligar a ilha ao continente. As três principais
eram: ao sul, a "Calzada de Iztapalapa" (atual Estrada Tlalpan e Avenida San Antonio Abad);
a oeste, a "Calzada de Tlacopan" (atual Rua México-Tacuba); ao norte, a "Calzada de
Tepeyácac" (atual Estrada dos Mistérios).
A ocupação territorial era organizada segundo uma hierarquia, na qual as elites sociais
moravam em grandes casas de pedra nas áreas mais próximas ao centro, enquanto o povo
ficava nas áreas periféricas em residências de adobe. A construção dos grandes edifícios civis
e religiosos mexicas exigiu um trabalho de consolidação do solo a partir de grandes
quantidades de terra e de pedra (LLANAS, 1997, p. 83). As chinampas, uma técnica de
cultivo flutuante sobre os lagos, produzia espécies comestíveis, medicinais e ornamentais,
fazendo da agricultura um dos pilares econômicos da cidade, juntamente com o comércio e a
cobrança de tributos. O "Plano Parcial de la Ciudad de México" 8 mostra bairros préhispânicos, com residências, canais e chinampas.
5
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Anônimo, Teocalli da Guerra Sagrada, também conhecido como Trono de Moctezuma, ca. 1507, basalto.
Museo Nacional de Antropología, Cidade do México.
6
Anônimo, c. 1542. Biblioteca Bodleiana, Oxford, Inglaterra.
7
Cada área, chamada de "camapan" dividia-se em "calpullis", uma organização baseada em parentesco,
territorialidade, propriedade comum, divisão de trabalho e estratificação social (ROCHA, 2005, p. 93).
8
Anônimo, "Plano Parcial de la Ciudad de México", meados do século XVI, papel amate, 238 x 168 cm.
Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH), Cidade do México.
9
Os cinco lagos eram: Texcoco, o maior deles e também um dos três de água salgada, como os de Xaltocan e
Zumpango, e os dois de água doce, Xochimilco e Chalco.
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compunham a bacia lacustre onde estava a ilha, eram também utilizadas como transporte
urbano, por meio dos canais, o que fez Tenochtitlan ser comparada à Veneza por diversos
autores desde o século XVI, como o Frei Bernardino de Sahagún, Miguel de Cervantes e
Félix Lopes de Vega, e também figurou nos livro das ilhas, tradicionais publicações dos
séculos XVI e XVII, como no "Isolario" (1528) de Benedetto Bordone, e no "Civitates Orbis
Terrarum" (1572), de Georg Braun e Franz Hogenberg. Uma rica fauna constituída por aves,
répteis, anfíbios, peixes e seres invertebrados aquáticos habitava a região dos lagos
(EZCURRA, 1997, p. 28-29). A cidade também possuía muitas áreas verdes não apenas de
cultivo, mas também de exuberantes jardins na área central. A água potável vinha de dois
aquedutos: Chapultepec, pela estrada de Tlacopan, e Churubusco, pela estrada de Iztapalapa.
Por sua natureza inundável, a ilha foi protegida com sistemas hidráulicos sofisticados que
incluíam calçadas, diques, canais e pontes, inclusive separando os lagos de água salgada dos
de água doce.
A Hernán Cortés (1485-1547) atribui-se a primeira representação ocidental da cidade
de Tenochtitlan, conhecida como Mapa de Nuremberg 10, no qual se destacam o centro
cerimonial e as estradas que ligam a ilha ao continente. O mapa foi enviado junto com sua
Segunda Carta ao Imperador Carlos V 11 (1500-1558), na qual ele descrevia suas impressões
sobre a cidade, onde chegou com tropas castelhanas em 1519, com admiração pela sua
organização, limpeza, população, construções, espaços públicos monumentais e pelos
mercados com grande variedade de produtos (CORTEZ, 1986, p. 45).
As atividades e narrativas do povo mexica, bem como de outros povos ameríndios da
Mesoamérica 12, eram registrados em códices 13, espécies de livros de pinturas e caracteres, em
formato de biombo, em rolos ou telas ("lienzos") e feitos de papel de origem vegetal (amate,
maguey) ou peles de animais e pintados com pigmentos de origem mineral e vegetal pelos
"tlacuios" ou pintores de códices. Dos códices mesoamericanos produzidos antes da
Conquista, restam apenas 15, nenhum deles mexica 14, pois os castelhanos os queimaram por
considerá-los obras do demônio (LÉON-PORTILLA, p. 7-11, 61). No entanto, os códices
continuaram a ser produzidos na época Colonial, a pedido dos castelhanos, como material de
informação a respeito dos ameríndios. Os códices coloniais receberam interferência europeia
10

Hernán Cortés (atribuído). Planta da cidade de México-Tenochtitlán, 1524, compõe a Segunda carta de
relação, Nuremberg, Alemanha.
11
Conhecido também como Rei Carlos I da Espanha.
12
Termo que designa uma região geográfica que vai de Honduras e Costa Rica até o México (Estados de
Taumalipas e Sinaloa) com características culturais comuns até o século XVII (SANTOS, 2002, p. 41).
13
Palavra cuja etmologia se aproxima do significado de "tábuas para escrever" (LEÓN-PORTILLA, 2012, p. 7).
14
O Códice Borbônico (Anônimo, séc. XVI. Bibliothèque de l'Assemblée Nationale, Paris, França) é
considerado o que mais se aproxima de uma estética ameríndia pré-colonial.
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na materialidade, com a introdução do papel europeu, no formato, similar aos livros
ocidentais com folhas recortadas, e na representação, com a inserção de inscrições em escrita
alfabética e influência hispânica no traço do desenho.
Por meio dos códices é possível verificar representações de espaços e construções,
como o Templo Mayor e o recinto cerimonial, no Códice Matritense (Primeros Memoriales) 15
(fol. 269r) e no Códice Durán 16 (cap. XLIV), o Palácio de Moctezuma, no Códice Mendonza
(fol. 69r), o mercado "Tianguis", no Códice Durán (vol. 1, cap. XX) e seu símbolo no Códice
Mendonza (fol. 67r), e mesmo do trabalho de escultores, no Códice Florentino (Livro I, fol.
26r).
No início do século XVI, Tenochtitlan, que havia anexado em 1473 a cidade de
Tlateloco na mesma ilha 17 tinha por volta de 200 mil habitantes, e a população de toda a bacia
lacustre seria de mais de 1 milhão e meio de pessoas, fazendo da região, a área mais
densamente povoada do mundo (EZCURRA, 1997, p. 30). No mesmo período, a cidade de
Paris teria por volta de 260 mil habitantes, enquanto que Sevilha e Roma teriam 55 mil, cada
uma (MUNDY, 2015, p. 1).
Quando os castelhanos chegaram a Tenochtitlan em 1519, a cidade tinha atingido o
auge de seu domínio sobre a região, consolidado com a Tríplice Aliança estabelecida em 1428
com as cidades de Texcoco e Tlacopan, sendo, portanto, considerada a capital de um conjunto
de grupos ameríndios habitualmente chamado de Império Asteca 18.

Cidade do México, cidade colonial hispânica
Dois anos após sua primeira entrada em Tenochtitlan, tendo feito alianças com grupos
ameríndios que estavam insatisfeitos com a cobrança de tributos, Hernán Cortés, reuniu uma
tropa "de cerca de 20 mil indígenas e 1 mil castelhanos - entre os quais estariam contados os
escravos negros e os indígenas trazidos do Caribe" (SANTOS, 2014, p. 223) e conquistou
Tenochtitlan em 13 de agosto de 1521, destruindo-a em seguida. Seguiram-se os trabalhos de
15
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"mexitin" (ou mexicas) pelo deus Huitzilopochtli quando o grupo se estabeleceu em seu destino final, após longa
peregrinação. Portanto, o termo não era utilizado pelos ameríndios nem pelos colonizadores espanhóis, mas teria
sido utilizado e difundido a partir do século XVIII, por Francisco Xavier Clavijero e William Prescott
(BARLOW, 1945, p. 345). Os habitantes de Tenochtitlan eram chamados de tenochas, e os mexicas de
Tlateloco, tlatelocas. Autores, como Michael E. Smith e Lucía Mier y Terán Rocha, por exemplo, utilizam
largamente o termo "asteca", que se tornou mais popular, em lugar de "mexica".
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limpeza e reorganização de uma nova cidade, porém baseada em permanências e
continuidades como projeto político-ideológico. O urbanismo da cidade, agora colonial, foi
encomendado a Alonso García Bravo (1490-1561), que manteve o traçado ortogonal das ruas
e canais e aproveitou materiais, edificações, mão de obra e a localização dos edifícios
representativos dos poderes político e religioso da antiga cidade ameríndia, agora colocando a
praça, como "coração do território conquistado, como símbolo de concentração de poder" 19
(ROCHA, 2005, p. 110, tradução nossa).
Segundo o arqueólogo estadunidense Michael Ernst Smith 20 (1996, p. 163 apud VAN
TUERENHOUT 2005, p. 139, tradução nossa), "a fundação de uma nova cidade-estado
[mexica] costumava começar com a construção de três elementos principais: o palácio real, o
templo piramidal, e o mercado" 21, os quais permaneceram na cidade conquistada ao redor da
praça monumental 22. A Catedral Metropolitana 23 e o Sagrario 24 estão localizados ao norte da
praça, próximos ao que antes era o Templo Mayor e sobre outras antigas construções do
recinto cerimonial. O Palácio Nacional 25, antigo Palácio dos Vice-Reis, foi erguido sobre as
"Casas Nuevas" de Moctezuma. O mercado, um indicador da economia local, localizado na
parte sul da praça principal em Tenochtitlan - embora o maior deles ficasse em Tlateloco - foi
reinstalado por Cortés na praça central, e ganhou sede fixa no início do século XVIII, quando
ergueu-se o chamado 'Mercado del Baratillo" ou "El Párian" 26.
Os castelhanos projetaram uma área ao redor da zona principal que correspondia a
aproximadamente 100 quarteirões - equivalente à quarta parte da cidade - que ficou conhecida
como "la traza", destinada para residências hispânicas (RODRÍGUEZ-ALEGRÍA, 2017, p. 5).
As áreas para além dessa região nobre foram destinadas aos indígenas e denominadas a partir
19
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21
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the temple pyramidal, and the market" (SMITH, 1996, p. 163 apud VAN TUERENHOUT 2005, p. 139).
22
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la Hidalga, mas o projeto nunca foi realizado. Apenas foi construída a base ("zócalo", em espanhol) do
monumento, o que deu o nome popular à praça. Na pintura "Gran Plaza of Mexico City following the American
occupation of Setember 14", de Pedro Guadi, de 1847, vê-se base do monumento. Desde 1812 sua denominação
oficial é "Plaza de la Constitución" (Praça da Constituição), devido à proclamação da Constituição Política da
Monarquia Espanhola, promulgada em Cádiz, Espanha, tida como a primeira constituição mexicana.
23
A construção da atual Catedral começou em 1573 a partir do projeto do arquiteto Claudio de Arciniega, no
local da primeira igreja construída no local por ordem de Hernán Cortés, e terminou em 1813, tendo passado por
diversas fases construtivas com a participação de vários arquitetos e construtores.
24
Edifício paroquial ao lado da Catedral, projetado por Lorenzo Rodríguez e construído de 1749 a 1768.
25
Antes de tornar-se Palácio dos Vice-Reis, foi residência de Hernán Cortés até 1562. Foi projetado pelos
arquitetos Rodrigo de Pontocillos e Juan Rodriguez e reconstruído por Diego Valverde após o incêndio de 1692.
A última grande intervenção aconteceu no final da década de 1920 com o acréscimo do terceiro andar no
edifício, proposta de Alberto J. Pani e projeto de Augusto Petriccioli.
26
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das antigas quatro regiões pré-hispânicas (Moyotlan, Cuepopan, Atzcoalco e Teopan) com
acréscimo de uma nova toponímia hagiográfica. Com a construção das Igrejas de São João de
Moyotlan, de Santa Maria de Cuepopan, de São Sebastião de Atzcoalco e de São Paulo de
Teopan, os distritos perderam seus nomes indígenas e permaneceram apenas como São João,
Santa Maria, São Sebastião e São Paulo (LASCURÁN, 2005, p. 209), conforme registrado no
Códice Osuna 27 (fol. 38r). Tlateloco tornou-se o quinto distrito e recebeu o nome de Santiago,
devido à construção da Igreja de Santiago de Tlateloco em 1527 28.
Durante a guerra da Conquista teve início um grande desajuste no sistema hídrico da
região, com o rompimento dos diques e a perda de superfície do lago para os escombros da
cidade destruída. O desconhecimento para monitoramento e manutenção do sistema, o
desmatamento das encostas para o uso da madeira na solidificação do terreno pantanoso para
pastos e para receber os pesados edifícios barrocos e a construção de calçadas mais altas
fizeram também com que, aos poucos, o solo fosse perdendo sua capacidade de absorção da
água e porções ficassem estancadas por obstrução. As temporadas de chuvas traziam grandes
inundações e as autoridades optaram pela contínua drenagem que levou ao dessecamento dos
lagos, restando atualmente apenas uma pequena porção dele na região de Xochimilco.
As mudanças na paisagem da cidade foram registradas em plantas e mapas do século
XVI, como o "Plano de Alonso de Santa Cruz", de 1555 (Universidade de Upsalla, Suécia),
"Plaza Mayor de México, ca. 1562-1565 (Archivo General de Indias, Espanha), "Plano del
centro de la ciudad de México en el siglo XVI" de 1596, de Francisco Guerrero (Archivo
General de Indias, Espanha). As obras mostram a cidade com traçado ortogonal com a
centralidade na praça, apresentando também os edifícios da Igreja Maior (demolida
posteriormente para dar lugar à futura Catedral), do Palácio dos Vice-Reis, das instalações do
mercado e de residências e outras igrejas, em traçados cada vez mais europeus.
Conclusão
A construção de uma nova cidade sobre os escombros de Tenochtitlan foi uma escolha
de Cortés que revela a importância da conquista física de um local e da sobreposição
simbólica como demonstração de triunfo, algo que fazia parte da tradição castelhana recente
na reconquista da Península Ibérica (ROCHA, 2015, p. 104). Uma nova paisagem foi
surgindo e transformando continuamente, não mais somente ameríndia, mas também não
totalmente europeia. Essa nova cidade apresentava uma configuração que fez da praça
27
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monumental o ponto central ao redor do qual se instalaram os edifícios representativos de
poder. Essa disposição não havia na Europa, mas acabou por inspirar a construção das "Plazas
Mayores" espanholas, bem como as "Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y
pacificación de las Indias" ou "Lei das Índias", assinada pelo Rei Felipe II em 1573, após
vários anos de experiências urbanas na América.
Tenochtitlan sempre esteve presente na paisagem da Cidade do México, especialmente
na região central, pela permanência de seu traçado, de suas principais vias, de sua praça, e por
ser uma janela arqueológica onde foram encontradas peças icônicas da cultura mexica. No
entanto, a presença física do passado indígena tornou-se visível e materialmente presente na
região sobretudo com as escavações do Templo Mayor a partir de 1978 29. Para que essa
materialidade de grande dimensão emergisse, construções de outros séculos foram destruídas,
o que demonstra que a questão da identidade de um povo é uma decisão, cujo símbolos
prevalecem na paisagem.
As representações das paisagens da cidade e de seus elementos encontrados nos
códices e mapas do século XVI, apresentam não apenas diferentes modos de inscrição, mas o
progressivo apagamento literal e simbólico do modo de ver indígena, uma vez que os
documentos pré-hispânicos foram queimados e os registros coloniais foram assumindo formas
e traçados cada vez mais ocidentais a partir de modelos europeus, revelando estratégias
coloniais na relação entre poder e cultura.
Até o final do século XX, a historiografia não abordava questões como os diversos
tipos de agência histórica ameríndia, tendo produzido, portanto, um silenciamento indígena
em favor do discurso eurocêntrico pautado nas ações colonizadoras que, em nome da
modernidade civilizatória, buscavam dominar e explorar aqueles que estavam na considerada
periferia do mundo.
A abordagem dessas questões busca evidenciar as dimensões política e ideológica na
arte e na paisagem da cidade e resgatar a importância dos saberes e fazeres ameríndios como
influências no urbanismo europeu a partir do século XVI, e também como traços de
identidade da cultura urbana latino-americana.
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Atravessando os mistérios dos reflexos no Afresco de Pompeia
Rosana Dalla Piazza 1
Elza Ajzenberg 2
Resumo
O presente artigo tem como finalidade traçar um diálogo entre as concepções acerca do
espelho e o reflexo, aplicados à análise de um detalhe do Afresco romano na Vila dos
Mistérios em Pompeia do ano 60 d. C. Platão exprime a distinção entre a qualidade e a
essência da forma (FÉDON, 102 b-c). Dessa maneira, pretende-se versar sobre o sentido e o
conceito do espelho dentro da problemática dos reflexos, espelhamentos, projeções da
autoimagem, a metáfora de Narciso e o duplo. O detalhe analisado do afresco representa uma
cena cotidiana de um rito iniciático dionisíaco.
Palavras-chaves: espelhos, reflexos, romanos, olhar, Pompeia, afresco.
Introdução
O uso dos espelhos no cotidiano é bem comum. Em razão disso, o espelho é fonte de
inquietação para muitos. Desde sua origem, nota-se uma aura de mistérios: ele é um objeto
multifacetado que pode revelar ou ocultar a seu capricho suas distintas faces. Os espelhos
sempre parecem encobrir algo e nos perguntamos o que há escondido dentro de suas bordas.
De certa maneira, a mesma prerrogativa permanece neste artigo.
Contudo, a questão se delimita em um único recorte do afresco que se encontra em
Pompeia desde o ano 60 d. C. na Vila dos Mistérios. Dos reflexos das imagens projetadas
desta época, um ritual dionisíaco nos é representado. Trata-se de uma festa dedicada a
Dionísio, o deus-metamorfose que muitas vezes é representado como um cabrito ou uma
criança. Ele se disfarça assim com o intuito de fugir da ira da deusa Hera, uma vez que o deus
é fruto dos inúmeros adultérios de Zeus (GRIMAL, 2000, p.221-222).
O afresco é representado por três pessoas em uma celebração de casamento. Um
homem maduro sentado, segura uma tigela, um segundo personagem declina-se para tentar
ver o que existe dentro dela. E um terceiro aparece por trás do jovem que observa dentro da
tigela, segurando uma máscara de teatro. Essa breve descrição será aprofundada no
desenvolvimento do presente artigo. A cena descreve uma prática de adivinhação do futuro
através do reflexo da água ou do vinho, uma prática muito difundida na antiguidade.
Comumente, a expressão latina: In vino veritas que traduz “no vinho, verdade” era bem
recorrente nos escritos romanos. Essa máxima sugere que a pessoa sob a influência do álcool
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é mais propensa a falar seus pensamento e desejos ocultos. Graças aos relatos históricos,
sabemos que o rito dionisíaco era comum no século I. O vinho sempre fora associado às
paixões humanas e à luxúria. O afresco sugere essa realidade: o personagem segurando a
tigela é Sátiro, o poeta da sátira romana, da comédia e dos excessos carnais humanos. Esse
personagem é muito conhecido nas celebrações e cultos a Dionísio. Ressalte-se que muitas
são as simbologias. O devoto passava pela bebedeira como um ato que poderia disparar e
aguçar os sentidos. Os efeitos do vinho alteravam a consciência, facilitando percepção do
indivíduo sobre a alteridade, o contato com a figura do outro e o aspecto dual. O indivíduo
experimentava emoções opostas e extremadas como impulsos. Instintos selvagens em
contraponto com as ações civilizadas – uma compreensão sobre as diferenças entre o homem
e a mulher, o deus e o homem e assim por diante. Nesse turbilhão de sentimentos, o reflexo
do espelho d´água e o do vinho de dentro da tigela (aquela que o Sátiro está segurando)
convidam os espectadores a indagarem sobre o próprio futuro que passa à janela/portal,
representando quem sabe a “verdade que está dentro ou fora de cada um que a contempla”.
Atravessando os mistérios dos reflexos
Que tipo de relação os gregos e romanos tinham com as suas imagens refletidas? Para
os gregos, no tempo de Homero, a representação de um rosto (a identidade visível da cabeça,
a casa da alma da pessoa) possuía algo intrinsecamente mágico. Para refrear o seu poder, a
arte grega primitiva representava o rosto geralmente de perfil, assim, seu olhar não atingiria o
espectador. Quando o rosto era representado em plena visão frontal – tal como, em máscaras
trágicas do teatro (conhecidas como gorgoêion) – o objetivo era o de assustar o espectador
(GRIMAL, 2000, p. 187). Aqui lembremos a Górgona mítica, a Medusa, no mito grego que
foi morta por Perseu. O herói para evitar olhá-la, serviu-se de seu escudo polido como espelho
e, desse modo, não receou o olhar terrível que petrificava de horror. Além do que ao fitá-la
qualquer um seria petrificado (GREEN, 1994).
As máscaras não só representavam um deus ou uma pessoa. Na verdade, elas
representavam a "outra encarnação", o duplo daquele deus ou pessoa e eram tratadas como
tal. No fragmento I da peça de Ésquilo, lê-se a fala de um dos personagens, segurando uma
máscara de si mesmo: "Olhe e veja se esta imagem poderia ser parecida comigo, esta
semelhança engenhosa: falta-lhe apenas uma voz [...]” (EUMENIDES I 5.21).
Nessa direção, temos a reflexão de Platão (A REPÚBLICA, X 596d-e):
Platão refere-se às imagens espelhadas como "criações falsas", pois o reflexo num
espelho não tem a realidade tangível, sensível, onde pode ser tocável, ou seja,
definido como algo que pode ser percebido, entendido. "Se você decidir pegar um
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espelho e carregá-lo por toda parte" diz Sócrates de Platão, "vai produzir
rapidamente o sol e todos os seres no céu, e produzir rapidamente a terra, a si
mesmo, os outros animais, instrumentos, plantas e outro objetos [...]." "Sim",
responde o seu companheiro, "a aparência deles, mas não a realidade e a verdade”.

A imagem não é apenas a semelhança do verdadeiro. Nela não há verdade absoluta.
Ela apenas gera uma imagem inferior, sem essência, pois produz uma mimesis (conceito grego
que significa imitação, ação de imitar, representação, de figurar) (CHAUÍ, 2002, p. 506). E,
portanto, ela não é verdadeira.
O mundo sensível explica-se por meio de imagens e o incorpóreo somente pelo
raciocínio. Em A República, Platão compara os dois mundos: o mundo sensível e o mundo
inteligível, ou, como ele chama, o céu, topos uranos. Esse termo grego representa o mundo
das ideias, onde nada passa ou muda. De acordo com Platão, onde viviam as almas antes de
encarnar, em outras palavras o lugar celeste. Ele descreve em A República, livro VII, uma
caverna escura, onde existiam pessoas presas. Elas estavam acorrentadas de costas para saída
e diante da entrada dessa caverna passavam objetos e pessoas iluminados pelo sol. Esses
homens acorrentados viam os reflexos que formavam na parede. Viam apenas sombras
projetadas e contemplavam o mundo através de uma tela. A nossa visão humana capta o
mundo inteligível como essa tela no fundo da caverna. Só vemos sombras efêmeras,
transitórias, imperfeitas, vultos e simulacros da realidade do mundo inteligível que
teoricamente estariam do lado de fora da caverna. O próprio sentido da palavra ideia é um
neologismo criado por Platão; formou-a com a raiz de um verbo grego que significa "ver". De
modo que "ideia", realmente, significa visão e intuição intelectual.
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Figura 1.
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desconhecido,
Itália. Detalhe
Mistérios, 60
Técnica
de altura.
em:

http://viagemitalia.com/category/arqueologia-romana/page/3/. Acesso em: 05 de jun. 2018.

Após das pontuações sobre a visão do mundo inteligível e o visível, voltamos à análise
do afresco. A imagem na (Fig. 1) consiste apenas num quadro pequeno com a presença de três
homens. Um deles talvez esteja praticando a Lecanomância, uma prática muito usual entre os
romanos da época que consistia em adivinhar o futuro através do reflexo em uma superfície
líquida. Observa-se no canto direito da parede mais distante a figura sentada do sátiro Sileno
que ergue uma tigela para que um jovem rapaz beba o líquido. Atrás deles, um jovem levanta
uma máscara teatral, de modo que, ao examinar a tigela, talvez para ver seu futuro nas feições
espelhadas. Talvez, a imagem refletida não seja de sua própria face, mas a da máscara
barbuda. A adivinhação do futuro era comumente praticada entre os romanos através da
imagem que aparece no espelho a "catoptromancia". O mesmo costume era propagado com a
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“Lecamancia”, adivinhação através da imagem que aparece sobre uma superfície liquida,
podendo ser vinho ou água em um recipiente.
Essa ideia de ver a máscara e não a própria imagem no reflexo dentro da tigela implica
que talvez não sejamos a pessoa que pensamos ser e que a imagem que vemos devolvida pelo
espelho talvez não seja nossa, mas outra face, ou uma sombra do que é a verdade. Não se sabe
se é verdadeira ou falsa, mas não é a face que pensamos ou desejamos apresentar em nosso
mundo exterior. Essa imagem refletida da máscara no reflexo do líquido de dentro da tigela
representa o mundo sensível, onde as coisas se mostram imperfeitas e falsas. Uma aparição do
duplo: duas imagens que derivam de um mesmo sujeito também imperfeitamente ajustável,
no qual o rapaz que se vê, contempla sua autoimagem de forma grotesca e inferior,
representando assim uma imagem cheia de vício, um engodo.
Se retomarmos o conceito de Platão, sobre o mito da Caverna, esse afresco expressa
uma mimese, mesmo sabendo que Sileno, o poeta existiu e que, partindo daí representa
também uma imitação da natureza. De acordo com Sócrates, o termo poeta (A REPÚBLICA
X, 597) era considerado como "um imitador", afastado três vezes da verdade (o poeta cria a
"forma poética"; as duas primeiras são a "forma ideal" e a “forma natural"). Ainda de maneira
tangível, o rapaz que olha seu rosto, que não é seu rosto, mas sim uma máscara refletida no
líquido da tigela, demonstra de forma coesiva a concepção de Platão. Na verdade, o que
vemos são sombras, imagens disformes daquilo que existe no mundo inteligível.
A ideia de se ver disformemente provoca estranhamento e terror. Em todo caso, se
tratarmos a imagem como a transformação do nosso período de vida, nós notaremos uma
mutação. A idade, a experiência, as emoções, os acasos e as mudanças de luz alteram os
traços que acreditamos serem nossos, de modo que um reflexo especular pode constantemente
nos surpreender, produzir simulacrum da natureza e da nossa identidade. Não temos um rosto
presente: quando pensamos ter captado as nossas feições num reflexo, elas já se modificam
em alguma outra coisa, empurrando-nos para o futuro. Essa mutação desacata a teoria de
Platão, na qual as coisas do mundo inteligível são unas e fixas, produzindo virtude. Para
Platão, o mundo das ideias ou o inteligível não se transforma, tudo é imutável.
A imagem do afresco em sua totalidade é a imagem que o espectador não vê. O
reflexo dentro da tigela produz agon (termo grego que significa luta, perigo, temor, ansiedade
e angustia), como também designa qualquer assembleia ligada aos jogos e conflitos.
A luz faz que a nossa vista veja da melhor maneira possível e que sejam
vistos os objetos sensíveis, mas o sol não é a vista, mas a sua causa, e é visto
por ela mesmo. Ora, o mesmo podes dizer que da progênie do Bem.... isto é,
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que na esfera intelectiva ele é para as inteligências e os inteligíveis, o que o
sol é para a esfera visual, para os olhos e os visíveis.
Mas como? Sabe-se que quando os olhos se voltam para os objetos
iluminados pela claridade noturna, ofuscam-se e aparecem quase cegos....
Porém, quando se voltam para os objetos iluminados pelo sol, vê-se
claramente. O mesmo acontece com a alma: quando se fixa no que está
iluminado pela verdade e o ser, compreende e conhece, e surge dotada de
inteligência; mas quando dirige o seu olhar para objetos envoltos em trevas,
para o que nasce e morre, não sabe o que pensar e ofusca-se, mudando
constantemente de ideia. E parece privada de inteligência. Parece. — Ora, o
que fornece verdade ao conhecido e capacidade ao cognoscente, deves dizer
que é a ideia do Bem...; e como no caso precedente era justo considerar a luz
e a vista como semelhantes ao sol, mas não podia com justiça considerá-las a
ambas semelhantes ao Bem, mas não é correto que alguma delas seja o
próprio Bem; mas é necessário emprestar maior valor à natureza do Bem... E
como?—O sol, dirás (creio), não dá às coisas visíveis somente para a
possibilidade de serem vistas, mas também o seu nascimento. O seu
crescimento e a alimentação ainda sem ser ele o nascimento etc... E também
os cognoscíveis não só devem ao Bem serem conhecidos, mas também o ser
e a essência, sem que o bem seja a essência, antes, permanecendo, superior à
essência, por dignidade e potência (A REPÚBLICA, VI, 19, 508).

Podemos nos referir ao olhar que temos do afresco como uma visão noturna. Não
sabemos de fato o que ela representa. São muitas as interpretações e temos em mãos apenas
um detalhe do total. O rapaz, ao ver seu reflexo transfigurado refletido no líquido da tigela, é
despertado para uma repulsa perante a aparição do duplo, mesmo se tratando de um reflexo
onírico.
Na esfera do pensamento, a ideia do Bem é a mais afastada e é necessário esforço
para vê-la, mas uma vez obrigada, deve compreender-se que ela é, para todos, causa
de todas as coisas justas e belas, e no visível gera a luz e o seu autor, e no inteligível
ela mesma é autora e produtora de verdade e inteligência (A REPÚBLICA, VII, 3,
517).

O espelho é um sofisma, assim como Dionísio é o deus do duplo, das metamorfoses,
dos opostos, não passa de uma sombra, de uma embriaguez noturna. Observamos os olhares
que não se cruzam, os três personagens não se entreolham, mas há um elemento que se
destaca, a máscara nas mãos do jovem que auxilia o Sátiro na “brincadeira” de iludir o outro
rapaz que tenta ver seu futuro através da água na tigela, ela sim, a máscara é a única que olha
diretamente, em toda sua frontalidade para o espectador. A máscara encara, petrifica a todos
que a observam, amedrontadora, desafiando a nós espectadores a decifrarmos seus mistérios
em meio às ilusões, fantasias dionisíacas.

497

Figura 2. Artista desconhecido, Pompeia, Itália. Detalhe Vila dos Mistérios, séc. 60 a. C. -50 a. C. Técnica
Afresco 1,62 de altura. Disponível em: http://artenarede.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/01/mural1.jpg,
acesso em: 05 de jun. 2018.

Conclusão
A imagem do afresco traz a representação do cotidiano em Pompeia, no qual os ritos,
o teatro, o vinho e a adivinhação eram temas recorrentes para os romanos. Não se sabe ao
certo o que o artista pensou quando escolheu o poeta Sileno para ilustrar esse rito. A tigela,
por ser redonda, pode-se traduzir como talvez uma janela, assim como o espelho, um portal
para outros universos, outros entendimentos e saberes para quem observa seu interior. O
conteúdo da tigela que o poeta Sileno traz em suas mãos pode reportar à imagem do rito
dionisíaco, a presença do vinho como um dispositivo desencadeador da verdade
transformadora das identidades ambíguas, das alucinações, ilusões, medos e simulacros da
própria humanidade.
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Paisagem, artista e sociedade na escola paulista de pintura
Marcos Pedro Magalhães Rosa 1
Resumo
O ensaio sobre Clóvis Graciano, de Mário de Andrade, publicado em 1944, é um momento
decisivo para a consagração dos pintores conhecidos como Família Artística Paulista. Nesse
ensaio, o papa do Modernismo descreve a psique daqueles artistas que, segundo o poeta, seria
marcada por um “proletarismo” que reverberava na escolha da paisagem enquanto tema dos
quadros. O objetivo desse artigo é reavaliar o papel da crítica de Mário de Andrade na
consagração do grupo.
Palavras-chave: Família Artística Paulista, Mário de Andrade, Grupo Santa Helena,
Paisagem, Modernismo Brasileiro.
Em 1939, Mário de Andrade (1893 – 1945) visitou a exposição da Família Artística
Paulista e redigiu um artigo que impulsionou a carreira dos diversos artistas presentes na
mostra. As palavras do poeta foram, segundo Heloísa Pontes (1998, p. 46 – 47), uma
“verdadeira intervenção no campo das artes plásticas”. Elas produziram “alterações
significativas na posição de vários” pintores que expuseram ali, içando-os da “condição
periférica em que estavam situados” para uma posição “reservada, até aquele momento,
apenas para os letrados e pintores modernistas da primeira geração ou para aqueles
relacionados com ela”.
Mário de Andrade ocupava uma posição no mundo cultural brasileiro que fazia dele
alguém autorizado a criar e derrubar ícones. A ele, diversos intelectuais e artistas recorriam
pedindo autorização ou inspiração. Ele foi um intelectual brasileiro e moderno que jogou com
trunfos e cicatrizes pessoais traçando alianças com instituições e grupos políticos até o
momento em que se tornou uma figura única no país, respeitado por sua produção autoral e a
quem os novos deveriam beijar a mão. Sua presença fora tão marcante que ele convertia
outros críticos em seus porta-vozes e conduzia artistas a caminhos e ideias que ele mesmo
havia arquitetado. 2
O fulcro do texto de 1939 é um elogio à técnica dos pintores paulistas, justamente
àquele grupo que seria reconhecido pela alcunha de “Grupo Santa Helena”: o argumento
chocava-se, portanto, com o ideário da primeira geração modernista conformada na ligação
entre liberdade de pesquisa e experimentalismo artístico com fins nacionalistas. O que Mário
1

Doutorando em Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Departamento de História – Linha de
História da Arte. Financiamento da FAPESP
2
Uma boa análise da potência de Mário de Andrade é a dissertação de Nelson Aguillar. Esse autor demonstra
como a pintora portuguesa Vieira da Silva, ao chegar ao Brasil, adequou sua pintura às diretrizes traçadas por
Mário de Andrade. Cf. Nelson Aguilar, 1984.
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descrevia nesse texto (ANDRADE, 1979 [1939]) eram pintores que pintavam bem melhor do
que os do Rio de Janeiro. E a origem dessa pintura, de uma perícia técnica exemplar, seria a
presença de artistas estrangeiros em São Paulo na década de 1930 e o papel destes na
renovação das artes plásticas brasileiras. Em especial, a presença de Paulo Rossi Osir (1890 –
1959), ítalo-brasileiro, e Vittorio Gobbis (1894 – 1968), italiano, que, juntamente com Lasar
Segall (1891 – 1957), um judeu russo, teriam, segundo Mário de Andrade, legado à arte
paulista a sua característica mais marcante, justamente o esmero técnico. As artes plásticas
constituíram em São Paulo, durante um longo período, um lócus de atuação para imigrantes e
seus filhos: é isso que a presença, por exemplo, de Antônio Rocco (1880 – 1944) ou Anita
Malfatti (1889 – 1964) atestam. Mas, na década de 1930, a presença desses estrangeiros é
incontornável: nesse momento, toda uma geração de artistas plásticos, da qual os que
expunham na Família Artística era parte considerável, era proveniente de ambientes
imigrantes. A análise de Mário de Andrade seria então um reconhecimento de que o mundo
das artes plásticas daquela cidade expandia-se para além das fronteiras nacionais e que o saber
dos artistas, transmitido por contatos em trânsito internacional, caracterizava a pintura paulista
mais do que a inspiração nacional da geração de 1920.
Esse elogio à técnica dos pintores não era inequívoco, pelo contrário, ele levou Mário
de Andrade a uma posição reticente. Para o crítico (ANDRADE, 1979 [1939]), os quadros
daquela geração, formada na década de 1930, seriam tímidos, faltar-lhes-ia a expressão
individual e a causa dessa deficiência também seria os professores estrangeiros. Seria, de
acordo com o poeta, justamente a timidez dos professores que levava os alunos à mesma
condição. A única exceção seria Lasar Segall, mas este, segundo Mário de Andrade, não era
bom mestre.
Em 1944, Mário de Andrade lançara o Ensaio sobre Clóvis Graciano, no qual
desdobrará a análise daquela geração. Esse texto será um marco decisivo na fortuna crítica
daqueles pintores e as análises que o crítico desenvolveu, ali serão retomadas até na
contemporaneidade constituindo uma espécie de fórmula a qual a crítica de arte nacional
recorre para falar daquela pintura.
Mário chamou as paisagens que os artistas pintavam de impressionistas (ANDRADE,
1979 [1944]). Esse estilo, segundo o poeta, seria retiniano, voltado à representação pouco
sensível do entorno. Mário afinava-se melhor pelo que entendia ser a superação histórica
desse estilo: o expressionismo. O poeta, calcado nas ideias de Whilhelm Worringer, propunha
uma arte espiritualizada em oposição àquela que priorizaria a razão. Segundo Annateresa
Fabris (2006, p. 22 – 25), é provável que essa concepção andradiana de arte tenha se
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desenvolvido no diálogo com as conferências que Segall proferiu na Villa Kyrial, em 1924.
Segall apresentou uma síntese entre o pensamento de Kandinsky e o de Worringer e, mais
próximo ao segundo autor, o pintor propôs uma oposição entre uma arte “naturalista”, que
seria materialista e meramente ótica e uma arte “abstrata”, que seria erigida para saciar a sede
irracional de transcendência dos seres humanos. Segall frisava o erro que era posicionar-se
radicalmente em qualquer polo dessa dicotomia. O extremo naturalista aprisionaria o ser
humano à terra, o outro lado negaria a dimensão carnal, material e relacional do ser humano.
A síntese dessa dicotomia seria o verdadeiro expressionismo. Segall propunha que a arte
nasceria do desejo de comunhão do homem para com o mundo e para com a sociedade, um
desejo que calibraria a intensidade da expressão do artista. Sem esse desejo, faltaria paixão e
êxtase e a obra seria algo meramente técnico. Nas palavras de Annateresa Fabris
Mário de Andrade detecta no expressionismo a possibilidade de uma arte voltada
para o social, para a ação, para uma relação intrínseca entre o artista e a humanidade,
que permitiria constituir uma estética nacional, na qual a diferença em relação ao
modelo exterior deixava de ser um handicap para converter-se em característica a ser
assumida e enfatizada (FABRIS, 2006, p. 19 – 20).

FIGURA 1 - Francisco Rebolo. Paisagem com espantalho, s.d.. Óleo s/ tela, 40 x 50,3 cm. Col. Mário
de Andrade/ Instituto de Estudos Brasileiros da USP.
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O que Mário indicava, portanto, como impressionismo seria algo que ele também
indicou como um caráter “não-emblemático” daquelas pinturas. Nessas telas de Francisco
Rebolo (1902 – 1980), por exemplo, vemos casas simples perdidas entre morros delicados.
Em um quadro, Paisagem com espantalho, o terreno funde-se ao céu numa sugestão de
continuidade; em outro, Paisagem com casas, o horizonte é interrompido por uma sucessão
de elevações onde tons de verde sugerem caminhos e diluem as diferenças entre um morro e
outro. São paisagens que se abrem numa sugestão de infinito para além da tela e para o
próprio observador que, posicionado num lugar elevado, tem a impressão, ao olhar o terreno
sob seus pés, que ele continua em declive para dentro da tela.
As casas repetem-se dentro de cada quadro e em ambas as obras. Rebolo pinta suas
paisagens como achados triviais em meio ao mundo, achados doces, imersos numa natureza
acolhedora, onde os volumes são rigorosamente trabalhados e distribuídos entre as massas
tonais que hora repercutem, ora diluem o rigor. Como contraexemplo dessa relação, o poeta
cita as paisagens de Campos do Jordão pintadas, por exemplo, por Segall (FIGURA 3).

FIGURA 3 - Lasar Segall. Gado na montanha, 1939. Óleo com areia s/ tela, 60 x 65 cm. Museu Lasar
Segall

Nessa obra do pintor lituano, os morros também continuam para além da tela, mas o
espectador observa apenas eles. Não há céu, não há horizonte, o contorno das montanhas é
definido com precisão à semelhança do desenho curvo ou mais ou menos anguloso do gado
que se encontra na tela. Em Segall, o desenho demarca a paisagem como definitiva. Trata-se
de certa forma de morros que o pintor apreende e não de uma paisagem surgida do infinito
tonal, como em Rebolo. Sabe-se que o judeu-russo pintou essa tela em Campos do Jordão, no
ano de 1939, em um momento em que, como diria Mário de Andrade (1979 [1944]), estava
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tentando domar essa paisagem. De Rebolo diz-se que tinha o hábito de pintar os arrabaldes de
São Paulo, o local exato não importa.
Mário de Andrade, no ensaio, ressente-se que o grupo jamais pintava as igrejas
barrocas, historicamente relevantes, das cidadezinhas e que suas paisagens não eram
emblemáticas, como as de Campos do Jordão que Segall e outros modernistas ousaram pintar.
Tratava-se de lugares desprovidos de significado: fugidios e aleatórios. Segundo o poeta,
eram obras de pintores arreligiosos, materialistas e sem Deus. Nada de perceber as paisagens
deslumbrantes, onde é mais fácil encontrar o dedo de Deus, Alto da Serra, os luxos amplos
dos perfis da Cantareira, ou Campos do Jordão (ANDRADE, 1971 [1944]).
A própria questão da paisagem é um tema delicado para Mário. O catálogo da sua
coleção artística revela escassez desse gênero historicamente associado aos impressionistas.
Os Santelenistas, a despeito de Mário, eram paisagistas. Com exceção de Clóvis Graciano
(1907 – 1988) - pintor que tem Portinari como figura marcante em sua formação e, que talvez
por isso, tenha se dedicado à figura humana - todo o grupo é conhecido por suas paisagens de
subúrbios. O crítico explicava a presença desse gênero por uma psicologia proletária: aqueles
artistas pintariam daquela maneira por serem trabalhadores e só terem os finais de semana
para pintar. Dedicar-se-iam então a retratar os lugares que viam: os espaços de lazer do
proletariado, as cidadezinhas do litoral ou os arrabaldes de São Paulo. As casas que pintavam
simbolizariam o desejo de possuir pequenas propriedades e a técnica, esta seria em si
artesanal. Cada um, ao modo do artesão, dedicar-se-ia a socializar com os outros as conquistas
de aprendizado artístico, de forma que a coletivização estabelecer-se-ia como regra e
suplantaria arroubos de expressão individual. Fariam da arte a possibilidade de ascensão
social. Através dela, conseguiriam educação e circulação entre as diversas camadas da
sociedade. Escreveu Mário: “A meu ver, o que caracteriza esse grupo é o seu proletarismo.
Isto determina a psicologia coletiva, e consequentemente a sua expressão” (ANDRADE, 1971
[1944]). E a técnica seria a principal expressão disso. Em Segall, ao contrário, nos diz o poeta,
a técnica não servia a uma coletivização ao modo artesanal como se dava entre aquela
geração, servia sim para atingir uma dimensão pessoal do artista e expressá-la. O movimento
da análise consiste em afirmar que a arte era a própria classe no Santa Helena. Seus
integrantes, como um coletivo, teriam aprendido a pintar entre si e teriam feito da coletividade
a sua expressão. Portanto, a paisagem e a natureza morta (tema também caro ao grupo) foram
vistas por Mário como uma maneira de “burlar” a classe. Ambos os gêneros, vinculados ao
surgimento da burguesia, seriam, para Mário de Andrade, pinturas hedonistas que, no caso
desses artistas, teriam permitido a libertação aos valores funcionais do assunto e, portanto,
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uma transcendência social. O subúrbio e os locais de descanso constituiriam temas
privilegiados. Esses lugares teriam sido para aquele crítico, a negação do funcional, a recusa
do trabalho pelo seu duplo aspecto enquanto local de lazer e enquanto paisagem, ou seja,
gênero artístico.
Estamos, portanto, em um momento diverso para a análise daquela geração de
pintores. O que era central para explicar suas características formais em 1939, a presença de
estrangeiros qualificados em São Paulo, deixa de ter prerrogativa em 1944. O que passa a
figurar como prioritário é a classe daqueles artistas e o pintor que, segundo o ensaio, mais se
destacaria era Clóvis Graciano. Ele
...não era apenas um pintor consciente de sua técnica, como todos os outros o eram
com igual essencialidade, prefixados pela instância artesanal. Clovis Graciano é,
mais que da estética, um pintor consciente de sua arte. Consequentemente dos seus
assuntos. E também por isso, o único que trouxe uma consciência de classe e
melhormente se afirmou numa obra de combate (ANDRADE 1971 [1944], p. 162).

Com o Ensaio sobre Clóvis Graciano, Mário de Andrade fecha o ciclo de
reconhecimento que ele mesmo começara a traçar em 1939 ao redor desses pintores. No fim
da vida de Mário de Andrade, o crítico se voltava para artistas muito diferentes dos que antes
havia reivindicado. No passado, apoiara-se em ícones pessoais da arte nacional: Aleijadinho,
Almeida Junior e Portinari. No cenário marcado pelo enrijecimento do governo Vargas, o
crítico inicia a pesquisa sobre Padre Jesuíno de Monte Carmelo (1764 – 1819), e encontra, nas
obras desse artista, uma discordância ao gosto erudito do período colonial. Há uma analogia
entre a reivindicação dos Santelenistas pelo poeta e a reivindicação do Padre: em ambos os
casos, tratavam-se de artistas provenientes do povo, cujas obras revelavam vontades coletivas
e se constituiriam como sintomas de uma inquietação contra marginalidades sociais. Nelson
Aguillar (1984, p. 41 – 54), que desvela essa analogia em sua tese, incorpora uma terceira
face a ela. Padre Jesuíno aspirava a ser um artista erudito sem ter recebido a formação culta
que essa profissão demandaria. Essa liminaridade repercutia, segundo Aguillar, a posição do
próprio Mário de Andrade, que se vê, enquanto intelectual brasileiro, insulado pela Segunda
Guerra, em um país sem acesso às instrutivas publicações internacionais que colecionava e
sem a base social que o sustentava antes da crise de 1929. A despersonalização pela classe,
evidente no Ensaio sobre Clóvis Graciano, também pode ser associada a outra faceta que
vincula o poeta ao padre: ambos estavam prensados, segundo Nelson Aguilar, entre uma
vontade fortemente pessoalizada e individualizada de expressão erudita e as condições sociais
que lhes obrigavam a exprimir o gosto e as questões populares. O Padre em função de sua
formação e como forma inconsciente de protestar contra o racismo colonial que o oprimia, por
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exemplo, ao impossibilitar que ele participasse da Ordem Terceira de Nossa Senhora de
Monte Carmelo em Itu. O poeta, por sua vez, estaria mobilizado por uma comunicação mais
direta para com povo brasileiro, um engajamento político e cultural contra o enrijecimento do
Governo Vargas que, entre outras façanhas, havia fechado o Departamento de Cultura. É
nesse momento que Andrade está escrevendo a ópera Café, que, segundo Aguillar:
Não foi transformada em música, em parte graças a sua temática enfaticamente
crítica ao modo de produção capitalista. E, por outro lado, graças a uma dificuldade
técnica suplementar: todas as personagens, salvo uma, deveriam ser interpretadas
pelo coro. Mesmo essa exceção constituía um sucedâneo dos interesses coletivos,
pois a ocorrência desse personagem não é outra que não aquela da mãe gorkiana.
(AGUILLAR, 1984, p. 47). 3

O substrato do mecanismo de “burla” e de coletivização descritos no ensaio é a
afirmação de que a classe figura como inconsciente e como motor de inquietação. Ou seja, o
que encontraremos no texto de Mário é o diagnóstico de uma vontade coletiva subjacente às
individualidades dos artistas para explicar aquilo que era atribuído à presença de estrangeiros
em 1939: a técnica e a forma de expressão. Mário, em O artista e o artesão de 1941,
identificava três âmbitos do fazer artístico: a técnica, que seria a maneira de mobilizar o
material, o som ou a tinta, por exemplo; a virtuosidade, que nada mais é que a erudição
artística e o conhecimento das diversas técnicas desenvolvidas na história e, finalmente, a
solução pessoal do artista (ANDRADE, 1975 [1941]). O que ele faz no Ensaio sobre Clóvis
Graciano é tornar a técnica e a solução pessoal daqueles pintores uma mesma coisa e
confundi-las com o artesanato, apontando não para a singularidade absoluta que
caracterizaria, segundo o poeta, o surrealismo, mas para a diluição na classe, num saber
coletivo. Nesse processo, iluminam-se traços inconscientes, ou espontâneos aos artistas e
afirma-se São Paulo como uma cidade brasileira e moderna que abriga um contingente
proletário.
Essa fórmula, que torna a técnica interna ao pintor pela posição de classe, perdurará.
Talvez pela própria posição de Mário no cenário brasileiro, talvez pela oposição entre técnicaestrangeira e solução local ser uma questão fundante do pensamento artístico nacional
(sempre tensionado entre o dispêndio da importação cultural e sua justificativa local). Todo
esse projeto, no entanto, foi a invenção de pessoas, de psicologias e de personalidades. Ele
permitiu a ascensão do grupo Santa Helena, mas exigiu que Mário de Andrade eclipsasse o
3

« qui n’a pas été mis en musique, en raison pour une part de as thématique très critique à l’égard du mode de
production capitaliste, et d’autre part à cause d’une difficulté technique supplémentaire : tous les personnages
sauf un, devaient être joués par des chœurs. Même cette exception constituait un succédané des intérêts
collectifs, puisqu’en l’occurrence le personnage était celui d’une mère gorkienne ».
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que poderia desterrar esses pintores lançando-os em debates, por exemplo, com questões da
Itália. O aprendizado com estrangeiros é então abafado em função da expressão local e esses
artistas tornam-se brasileiros, proletários e paulistanos: pintores nossos, dignos de figurar no
panteão do país. As paisagens, por outro lado, locais que a crítica toma como referência
natural dos pintores, também surgem para o mundo da cultura nesse momento. Funda-se uma
iconografia para o modernismo brasileiro indissociável das descrições dos artistas que
figuram como os habitantes daqueles cenários: proletários e populares que circulam e
metabolizam um ambiente suburbano.
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Arte e natureza: aproximações estéticas entre Caspar David Friedrich
(1774-1840) e Rubiane Maia (1979-)
Lindomberto Ferreira Alves 1
Resumo
O presente artigo tem como objetivo estabelecer um paralelo reflexivo entre quatro telas do
pintor romântico alemão Caspar David Friedrich (1774-1840) e quatro registros audiovisuais
performáticos da artista brasileira contemporânea Rubiane Maia (1979-), por meio da análise
da relação arte e natureza. Ao promover o encontro entre esses dois artistas, os leitores desse
texto poderão vislumbrar até que ponto e de que maneira a relação entre arte e natureza, tão
cara ao pintor romântico, estaria sendo atualizada pela artista contemporânea, através do que
nos parece tratar de uma contemporaneidade da estética romântica no campo das artes visuais.
Palavras-chave: Arte e natureza; Romantismo; Caspar David Friedrich; Arte contemporânea;
Rubiane Maia.
Introdução: estabelecendo um ponto de partida
Entre as múltiplas questões tensionadas pelo campo das artes ao longo da história
humana, a relação entre arte e natureza ocupa lugar privilegiado no universo simbólico e
matérico de grande parte das mais variadas linguagens artísticas, desde pelo menos a virada
do século XVIII para o século XIX. Digamos, por ora, que foi graças à trincheira aberta pelo
Romantismo – considerado como primeiro movimento estético de cunho universal – que a
relação entre arte e natureza extrapola o prisma transcendental da razão para explorar a
imanência do subjetivismo emocional na concepção de mundo.
Todavia, entre as últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século
XXI, profundas transformações transcorreram no âmbito das discussões filosóficas em torno
do tema da natureza, com claros desdobramentos sobre as esferas artísticas. De Immanuel
Kant a Giorgio Agamben, de Friedrich Schiller a Marina Abramović, de Jules Michelet a
Jacques Revel, inúmeros foram os exemplos de filósofos, artistas, historiadores, entre outros,
que, no recorte temporal dos últimos dois séculos, debruçaram-se à reflexão das relações entre
produção humana e natureza, fornecendo, nos diferentes contextos, infindáveis possibilidades
estéticas de leituras, interpretações e diálogos com o mundo.
É, portanto, no quadro dessa problemática amplamente explorada por pensadores dos
mais variados campos epistemológicos, que esse artigo estabelece seu campo de discussão.
Visando minimizar o risco eminente de recair sobre aspectos pontualmente já analisados da
relação entre arte e natureza, busca-se, aqui, delimitar um recorte mais circunscrito: pensar as
1

Arquiteto-urbanista, artista, arte-educador, pesquisador e professor. Atualmente é mestrando em Teoria e
História da Arte (PPGA/UFES) e licenciando em Artes Visuais pela UNAR-SP.
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aproximações estéticas entre as telas “O monge à beira-mar (1810)”, “O caçador na floresta
(1814)”, “Viajante sobre o mar de névoa (1818)”, “Mulher diante da aurora (1818)”, do pintor
romântico alemão Caspar David Friedrich (1774-1840) – um dos mais conhecidos e
importantes representantes do Romantismo, em especial, na Alemanha –; e os registros
audiovisuais das performances “Hasta el infinito (2013)”, “386 passos além (2016)”,
“Preparação para exercício aéreo, a montanha (2016)” e “Stones across the ocean northern
hemisphere – part one (2018)”, da artista multimídia brasileira Rubiane Maia (1979-) – uma
das mais importantes expoentes das artes visuais contemporânea no Estado do Espírito Santo,
com projeção nacional e internacional.

Figura 1. À esquerda: Caspar David Friedrich (1774-1840), O caçador na floresta (1814), óleo sobre
tela, 65,7 x 46,7 cm. Coleção Particular. Fonte: Disponível em <http://www.ricardocosta.com/artigo/o-oficio-dohistoriador#footnoteref38_y3iohsy>. Acesso em: 02 abr. 2018. À direita: Rubiane Maia, 386 passos além (2016),
videoperformance – 6'58'. Acervo do autor (imagem gerada a partir do frame da videoperformance). Fonte:
Disponível em <http://cargocollective.com/rubianemaia/386-passos-alem>. Acesso em: 03 mar. 2018.

1.

Arte e natureza: aproximações estéticas entre Caspar David Friedrich (17741840) e Rubiane Maia (1979-)
Uma pequena pista para alinhavarmos os fios soltos que essa questão nos impõe, vem,

da premência do diálogo visual imediato entre os trabalhos “O caçador na floresta (1814)” e
“386 passos além (2016)” (FIGURA 1); “Viajante sobre o mar de névoa (1818)” e “Preparação
para exercício aéreo, a montanha (2016)” (FIGURA 2); “O monge à beira-mar (1810)” e
“Stones across the ocean northern hemisphere – part one (2018)” (FIGURA 3); “Mulher diante
da aurora (1818)” e “Hasta el infinito (2013)” (FIGURA 4), nos quais o tema da natureza
parece colocar-se como mola propulsora para os desdobramentos dos aspectos contextuais e
conceituais que atravessam o campo de ativação poética dos artistas.
Sendo assim, seguindo os rastros deixados por essa pista, primeiramente devemos
buscar compreender, separadamente, que papel desempenha a natureza nos planos pictóricos
de Caspar David Friedrich, bem como nos enquadres audiovisuais das performances de
Rubiane Maia. Para isso, devemos antes pontuar, ainda que brevemente, quais concepções de
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natureza orbitariam os diferentes contextos específicos dessas produções. Deste procedimento
resultaria um melhor entendimento não apenas a respeito de como que esses artistas jogam
com a natureza nesses trabalhos, mas, também, inversamente e na mesma medida, como que
essas concepções jogam com o próprio curso dos projetos poéticos desses artistas. Só assim, ao
final, é possível tirarmos nossas conclusões, num âmbito imediato, sobre os ecos estéticos de
Caspar David Friedrich em Rubiane Maia, ou, num âmbito mais amplo, sobre as reverberações
e/ou atualizações do Romantismo na arte contemporânea.
1.1

Caspar David Friedrich: arte e natureza na estética romântica
A concepção de natureza que se interpõe ao homem do século XVIII não passa mais

tanto por algo puramente exterior, objetivo e racional; mas sim como uma dimensão
existencial que permitiria o contato do indivíduo com a sua própria essência, com sua
verdadeira interioridade. Segundo nos relata BORNHEIM (1985), não há dúvidas que as
contribuições de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a respeito da necessidade de conciliação
entre razão e sentimento – cada vez mais afastados, à época, pelo paradigma kantiano da razão
colocada como essência do ser –, foram capitais para o alargamento da humanidade do
homem, por meio daquilo que, em Rousseau, equivaleria a interiorização da natureza. Nesta
perspectiva, razão depende do sentimento, quer dizer, “só através dos sentimentos é que as
ideias e o mundo racional podem adquirir sentido, podem de fato ser apreciados, porque o
sentimento é a medida da interioridade do homem” (BORNHEIN, 1985, p.80)
De acordo com ZANINI (1985), as ideias rousseaunianas contagiaram o pensamento e
ação das novas gerações, encorajando-as à prática de uma moral rebelde, cuja repercussão
pôde ser verificada não apenas nas esferas sociais e políticas – face às mudanças que se
anunciavam com as revoluções sociais e industriais – mas, também, na linguagem das letras e
das artes – por certo desdém e insujeição às certezas que as normas acadêmicas da estética
clássica tradicional inspiravam até então. Não obstante, soma-se a isso o surgimento da
Estética como campo epistemológico autônomo, colocando “as manifestações artísticas em um
nível mais elevado ao atrelá-las à teoria, o que acaba por fundamentar a razão de ser da arte no
espírito humano” (FRANÇA, 2013, p. 11).
Confrontado, desse modo, com uma visão sobre a realidade até então demarcada pelos
códigos iluministas e suas consequentes implicações, nos modos de vida, promovidas pela
emergência de um novo e avassalador arranjo social, o indivíduo, no Romantismo, passa a
vislumbrar na busca pelos sentimentos a melhor tradução para a existência, constituindo,
assim, uma nova sensibilidade, uma nova concepção de vida em busca de um mundo passível
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de utopia. Não por acaso, sublinha MUCCI (1999), foi na arte que o romântico buscou seu
refúgio. Considerada pelos românticos como uma manifestação superior, a arte era vista como
lugar onde o ser humano poderia dar corpo às suas ideias, onde o Eu alcançaria “a intuição de
si mesmo como Absoluto (...), e que a individualidade orgânica da Natureza (...) se revela
como operação artística, produto do entendimento (...)” (NUNES, 1985, p.61).
Amparados, portanto, pela arte e sob a premência incontestável do indivíduo, em suas
múltiplas facetas subjetivas que iam da dúvida ao entusiasmo – passando pelo instinto,
angústia, temor, mistério, entre outros – os artistas românticos cortejaram, por meio da arte,
não apenas a plena liberdade de ação, como, também, a própria autonomia do fazer artístico à
medida que, na busca pela interioridade, deixaram aflorar seus sentimentos mais profundos. É
claro que, dentre os temas abordados pelo Romantismo, o tema da natureza já havia sido
visitado em momentos anteriores por outras estéticas. Entretanto, os românticos lançaram um
novo olhar sobre ele. Arte e natureza aliam-se, no Romantismo, não mais para reificar a visão
transcendental e totalizante do fenômeno da vida, mas, sim, para interrogá-la por meio da
possibilidade de constituição de uma visão subjetiva e, portanto, imanente do mundo.

Figura 2. À esquerda: Caspar David Friedrich (1774-1840), Viajante sobre o mar de névoa
(1817/1818), óleo sobre tela, 98,4 x 74,8 cm. Kunsthalle Hamburger, Hamburger. Fonte: Disponível em
<https://dicionariodaarte.blogspot.com.br/2012/05/caspar-david-friedrich-1774-1840.html>. Acesso em 03 mai.
2018. À direita: Rubiane Maia & Manuel Vason, Preparação para exercício aéreo, a montanha (2016),
videoperformance – 15' 02'' - 16' 40''. Acervo do autor (imagem gerada a partir do frame da videoperformance).
Fonte: Disponível em <http://cargocollective.com/rubianemaia/preparacao-para-exercicio-aereo-a-montanha>.
Acesso em 03 mar. 2018.

Em outras palavras, a concepção de natureza na arte romântica deixa de jogar com a
herança estética do espectro figurativo de outros tempos, passando a operar uma estética que
transita entre o pitoresco e o sublime. É uma concepção que, como pontua ARGAN (2002),
não imita nem representa, antes opera diretamente sobre a própria natureza. Natureza,
portanto, como única ligação possível entre o particular e o universal; fonte inesgotável de
estímulos em que o artista seria capaz de transmitir as sensações correspondentes; topos onde a
angustia criativa e o prazer temoroso simultânea e paradoxalmente podem, finalmente,
manifestar-se. Ora, é atravessado por esse campo de forças e jogando com essa concepção de
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natureza como um novo modo de operar, por meio da arte, a percepção do fenômeno da vida,
que o pintor romântico alemão Caspar David Friedrich produz as telas “O caçador na floresta
(1814)” (FIGURA 1), “Viajante sobre o mar de névoa (1818)” (FIGURA 2), “O monge à
beira-mar (1810)” (FIGURA 3) e “Mulher diante da aurora (1818)” (FIGURA 4).
Fazendo aqui uma leitura transversal desses trabalhos, nota-se que, do ponto de vista
histórico, as telas de Caspar David Friedrich não fogem a essa tendência. Telas essas dotadas
de atmosferas brumosas e elaboradas com recursos parcimoniosos cuja intencionalidade da
associação da figura humana com a natureza ora manifestam uma espécie de comunhão plena,
fonte inesgotável de prazer; ora revelam as angústias que aferem os mistérios do todo que tudo
abarca; ora exteriorizam a solidão contemplativa, ante a imensidão da natureza; ora expõem o
assombro oriundo das incertezas quanto ao futuro; ora reforçam a pequenez da razão face ao
incognoscível do mundo sensível; ora acentuam a união entre o espiritual e o natural, onde
Deus é a máxima expressão do Absoluto; ora exprimem a finitude e a efemeridade dos
sentimentos, das emoções e das paixões vivenciadas. O olhar de Caspar David Friedrich ante a
natureza, nessas telas, parece tratar-se de um olhar espiritual, isto é, reflete o prisma romântico
da exposição subjetiva e, portanto, vigorosamente estético. Segundo o próprio artista, “a única
fonte verdadeira da arte é nosso coração, a linguagem de uma alma pura e infantil. Uma obra
que não surgiu dessa fonte só pode ser artifício” (FRIEDRICH, 2004, p. 107).
1.2

Rubiane Maia: arte e natureza na estética contemporânea
Contudo, cumpre aqui perguntarmos: de que modo o tema da natureza se situa nas

artes visuais em nossa época, tendo em vista a multiplicidade de posições e de contextos
erigidos com esse campo de efetuação designado contemporâneo FAVARETTO (2011)? Uma
resposta possível para essa questão vem do experimentalismo dos trabalhos da década de
1960. Interessados na dimensão fenomenológica da arte – isto é, naquilo que DEWEY (2010)
mais recentemente veio a formular através da concepção de arte como experiência – alguns
artistas, dentre os quais podemos citar os norte-americanos Robert Smithson e Michael
Heinzer, o inglês Richard Long e, até mesmo, o brasileiro Hélio Oiticica, passam a utilizar a
natureza como locus para o desenvolvimento de seus trabalhos, inaugurando, assim, o que se
convencionou chamar de Land Art 2.

2

Tendência artística cuja intencionalidade, em linhas gerais, buscou experimentar novas materialidades e
explorar, por meio de uma tensão estética e poética, os limites formais e espaciais dos espaços expositivos
institucionalmente destinados à atividade e à fruição artística.
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Responsável de certo modo por alavancar a reativação da relação entre arte e ambiente
natural, a Land Ar não propunha a mera representação da paisagem, tampouco a assumia
apenas como fonte de inspiração voltada à expressão plástica. Na Land Art, a terra é, ela
própria, topos da arte. Por detrás disso, há, sem dúvida, toda uma tendência de produção que
toma o espaço como problema da arte, que se volta para ele, ora incorporando-o à obra, ora
transformando-o por meio dela. Conforme ressalta TIBERGHIEN (2010), a partir da Land Art
afloram-se formas de arte que se voltam para a natureza, privilegiando seus elementos e suas
propriedades, deixando de submetê-los ao controle formal do artista. Assim, as questões
suscitadas pelas proposições da Land Art, desencadearam toda uma reformulação discursiva
sobre amplitude do próprio campo das artes ao longo da segunda metade do século XX, cujas
ressonâncias se fazem presentes, com todo vigor, nas práticas artísticas do nosso século.

Figura 3. À esquerda: Caspar David Friedrich (1774-1840), O monge à beira-mar (1810), óleo sobre
tela, 171 x 110 cm. National Galerie – Staatliche Museen Zu Berlin, Berlin. Fonte: Disponível em
<http://quandoelafala.blogspot.com.br/2012/08/o-monge-e-o-mar.html>. Acesso em 02 abr. 2018. À direita:
Rubiane Maia, Stones across the ocean northern hemisphere – part one (2018) [trabalho em processo],
videoperformance – 11''. Acervo da artista. Fonte: Disponível em
<http://cargocollective.com/rubianemaia/apanhador-de-vento>. Acesso em 03 mar. 2018.

Talvez seja por aí que possamos localizar as práticas artísticas performativas de
Rubiane Maia, que exploram a dialogicidade entre arte, vida, natureza e mundo. Compondo
uma trajetória artística que descobriu nas sutilezas dos encontros com a força da vida as
matérias de expressão dos seus trabalhos, Rubiane Maia, em 2018, completa 12 anos de uma
carreira notadamente marcada e interessada na criação e na invenção de outros modos de
percepção e relação com o vivido. Em entrevista 3, a artista revela que seu interesse sempre
esteve diretamente relacionado à questão de como construir ações, imagens e linguagens
distintas de certas feições anestesiantes do cotidiano, fazendo uso, ao mesmo tempo, de
elementos simbólicos desse mesmo cotidiano presente em sua memória. Note-se aí o quanto
3

Entrevista concedida por Rubiane Maia à Patricia Galleto ao blog “Dança no ES”. A entrevista foi publicada
em 13 de maio de 2016. Para acessar a entrevista da artista capixaba na íntegra, acesse:
<http://www.dancanoes.com.br/2016/05/>.
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que o ponto de partida do projeto poético e estético de Rubiane Maia parece vincular-se ao
panorama da vida contemporânea, e a tendência comum de aproximação aos trabalhos que tem
como estratégias a alteridade e a referência às paisagens psicossociais da contemporaneidade.
Em seus trabalhos, as contaminações entre arte e vida não apenas produzem um modo
de pensar e produzir favorável às linhas de resistência de um mundo-crise, como também
articulam um diálogo ético-político-estético que convoca novas corporeidades, uma forma de
repensar uma política da vida que se afirme na potência de existir. Rubiane Maia explica,
ainda, que na arte, especialmente nas práticas artísticas contemporâneas, essas misturas são
mais intensas, arte e vida se diluem tornando-se um fluxo contínuo – no qual a fronteira com o
ordinário é quase indiscernível. Não por acaso seu foco parece residir na investigação de
formas de criação em processo que procurem lidar com o universo temporal-espacial e,
principalmente, afetivo, cujas proposições artísticas não apenas acionam a arte “como
possibilidade do encontro entre modos de vida e produção de subjetividades” (SILVA, 2011,
p. 24), como também assumem a dimensão da relação arte e vida, como “vivência partilhada,
em um apelo estético, que convida à diluição dos contornos juntos à potência de criação”
(SILVA, 2011, p. 76).
Assim, ao colocar arte e natureza no mesmo plano de contágio, as performances “386
passos além (2016)” (FIGURA 1), “Preparação para exercício aéreo, a montanha (2016)”
(FIGURA 2), “Stones across the ocean northern hemisphere – part one” (2018)” (FIGURA 3)
e “Hasta el infinito (2013)” (FIGURA 4) não apenas convidam à reflexão de uma outra
relação entre o humano e o ambiente natural, como, também, dão a ver o índice estético que
emerge da comunhão entre arte, natureza e corpo que parecem ser convocados “a ampliar
sentidos em direção ao esgarçar de seus contornos” (MACHADO, 2015, p. 145). Se por um
lado tais proposições parecem ter como tendência o poder inquietante que a explosão da obra
na vida promove à arte, ou seja, a instauração de uma experiência artística “(...) que dê conta
das maneiras de viver, da arte de viver” (FAVARETTO, 2011, p.108), por outro lado,
insinua-se aí um projeto poético cuja intencionalidade é fazer uso do corpo para “ampliar suas
possibilidades de percepção para além do habitual, por meio de uma constante (re)elaboração
de sua própria noção de território existencial (espacial, temporal, social, cognitivo etc.).” 4

4

Este pequeno trecho é parte do statement, espécie de carta de intenções que sintetiza a proposta artística de
Rubiane Maia. O statement na íntegra pode ser acessado na homepage da artista:
<http://cargocollective.com/rubianemaia>.
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Conclusão: alinhavando os fios soltos ou sobre uma certa contemporaneidade da estética
romântica no campo das artes visuais
Tendo em vista os encalços recolhidos no percurso acima realizado, o argumento de
que haveria no campo de ativações poéticas das performances de Rubiane Maia a presença de
traços da estética romântica no seu olhar contemporâneo sobre a natureza, tratar-se-ia menos
de um argumento e, de fato, ganharia consistência não somente perceptiva, como, também,
discursiva. Em outras palavras, guardadas as devidas nuances poéticas dos trabalhos aqui
elencados de Caspar David Friedrich e de Rubiana Maia, parece sim haver entre os
expedientes que orbitam o plano pictórico do pintor romântico alemão e as múltiplas questões
que atravessam as performances da artista brasileira contemporânea, um elo magnético e
invisível, uma espécie de resiliência estética silenciosa que os mantém conectados.

Figura 4. À esquerda: Caspar David Friedrich (1774-1840), Mulher diante da aurora (1818), óleo
sobre tela, 22 x 30,5 cm. Museum Folkwang, Essen. Fonte: Disponível em
<https://br.pinterest.com/pin/380906080962034886>. Acesso em 03 mai. 2018. À direita: Rubiane Maia, Hasta
el infinito (2013), Performance/Texto. Acervo da artista. Fonte: Disponível em
<http://cargocollective.com/rubianemaia/hasta-el-infinito>. Acesso em 03 mar. 2018.

Mas, no que de fato consistiria esse elo a ponto de subsidiar nosso argumento? Bom,
seguindo as reflexões aqui promovidas, importa observar que tratamos de dois artistas cujos
percursos de criação de seus trabalhos só são possíveis de serem apreendidos em profundidade
se considerarmos as tramas que alinhavam vida e obra num mesmo continuum existencial e
artístico. Ao redefinir sutilmente o foco de atenção para diferentes dimensões do fenômeno da
vida, é a sua própria natureza instável, efêmera e misteriosa que é assumida como matéria de
expressão estética. Sendo assim, tanto em Caspar David Friedrich quanto em Rubiane Maia os
trabalhos que prefiguram o tema natureza parecem emergir da necessidade de compreensão de
si na relação com o mundo e vice-versa. Em outras palavras, a concepção de natureza que joga
com essas telas e performances não é certamente a da observação e representação da paisagem.
Antes, o que nos atravessa enquanto espectadores é a própria experiência estética vivenciada
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pelo artista, que coloca seu espírito e sentimento diante do real não somente para construir sua
obra, como, também, para modificar seu próprio ser, sua própria vida.
Ao promover o encontro entre esses dois artistas, separados entre si cerca de dois
séculos, note-se, entretanto, quão contemporâneos um do outro são Caspar David Friedrich e
Rubiane Maia. De acordo com as considerações de AGAMBEN (2009) a respeito do conceito
de contemporâneo 5, vê-se o quanto que esses artistas são contemporâneos de suas épocas,
dado que ambos intencionalmente desviam o olhar de tudo aquilo que o ofusca para, assim,
perceber nos interstícios a complexidade do seu próprio tempo. Do mesmo modo, observa-se
quão contemporâneas são algumas questões que tencionam as práticas artísticas das últimas
décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XXI, como, por exemplo, a
construção de uma narrativa artística própria que resiste em ser obliterada pelos paradigmas
estéticos e institucionais de suas respectivas épocas. Isto posto, estamos certos de que o nosso
esforço, aqui, caminhou muito mais no sentido de oferecer algumas pequenas chaves, através
das quais os leitores desse texto poderão vislumbrar até que ponto e de que maneira, alguns
aspectos da estética romântica como, por exemplo, a relação entre arte e natureza, estaria
sendo atualizada por certos artistas na contemporaneidade.
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Ader y va: ação na paisagem de Paraty
Alessandro Jaime Sbampato 1
Resumo
A ação performática Ader y va, realizada em 02/07/2016 em Paraty, faz parte das
experimentações previstas em minha pesquisa de mestrado em Estética e História da Arte no
PGEHA/USP sobre as relações entre corpo e paisagem que se propõe a discutir a
transformação da paisagem pela ação humana e as transformações do corpo pela ação da
paisagem, contrapondo transformações de caráter funcional, de adequação do território às
atividades produtivas humanas, e de caráter não funcional, de intervenção na paisagem
através de ações artísticas de expressão das atividades criativas humanas, através da análise e
articulação de imagens e textos relevantes para o tema.
Palavras-chave: corpo; paisagem; performance; Paraty; Bas Jan Ader
Corpo da paisagem e paisagem do corpo
Partindo da consideração de que a paisagem se dá através de uma relação entre o
observador e o território, relação entre quem vê e aquilo que é visto, podemos assumir que a
paisagem sem espectador não existe. A presença do corpo, como veículo daquele que vê,
portanto, é condição necessária para a existência da paisagem. Antes de Petrarca subir ao
Monte Ventoux, a paisagem estava latente: o que havia era a natureza, sem definição ou
qualificação. A paisagem ainda não “era”. Este relato de Petrarca é apontado por Jean Marc
Besse, em seu livro Ver a Terra, como a inauguração do conceito de paisagem no Ocidente:
A questão colocada no livro de Jean-Marc Besse, e que nos abre a possibilidade de
pensar a paisagem para além da história do conceito, é a emergência da experiência,
da consciência e do sentimento de paisagem na modernidade. Fundamentalmente é
esse processo que nos propõem de imediato e com relevo os ensaios de Besse,
reunidos nesse livro, processo no qual se torna possível não apenas pensarmos em
termos de paisagem o mundo e a nós mesmos, mas de existirmos como "sujeitos de
paisagem'. Por isso é um processo violento, segundo o filósofo, ainda que silencioso
e lento (PEREIRA, 2006, p. 143).

Ao tomarmos a paisagem como expressão morfológica das ações criativas do ser
humano, pode-se considerar estas transformações como cicatrizes deixadas pela passagem das
pessoas: a persistência da ação do homem sobre a paisagem, formando padrões e deixando
vestígios. Da mesma forma que a paisagem somente se concretiza e finaliza através da relação
espetáculo/espectador, pela presença do olho que vê, a cidade se dá pela presença do corpo
que é, e da mão que faz; uma cidade sem corpos é um diorama, ou uma ruína em decaimento.
1

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de
São Paulo, na linha de pesquisa Produção e circulação de arte, orientado pelo Prof. Rodrigo Queiroz. Realiza a
pesquisa com o apoio de bolsa CAPES como pesquisador e como estagiário do PAE – Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino.
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Sendo o território onde se dá a existência, e a realização dos eventos sucessivos e simultâneos
do homem, a paisagem é a própria passagem do homem pela Terra, e mais que isso, a
percepção das possibilidades de sua existência futura, constituindo uma paisagem/passagem:
Já que não há Terra sem homens que a habitem e lhe dêem sentido de Terra, assim
como não há homens sem a Terra, pois o humano se realiza na relação com a Terra,
essa relação é que faz ser e ver a paisagem. Pensar junto o homem e a Terra implica
numa dupla recusa: do homem enquanto ser "enraizado" num lugar e como sujeito
abstrato e separado de toda condição. A geografia cabe, portanto, restituir à Terra o
sentido de abertura e arco do possível. Assim, na raiz da paisagem encontra-se o
movimento (PEREIRA, 2006, p. 148).

Frequentemente identificada como sendo exemplo anômalo ao padrão de ocupação
colonial portuguesa por seu traçado regular, em vez disso serve como confirmação de
abordagem suave e compassiva da paisagem. A drenagem dada pela configuração em leque
das ruas revela perfeita compreensão das necessidades do locus, e o fato de ser um segundo
estabelecimento do assentamento original (primeiramente localizado no Morro do Forte
Defensor Perpétuo) revela o caráter de escolha consciente, técnica e plástica da decisão
tomada pelos engenheiros coloniais portugueses. As necessidades peculiares de drenagem e
do regime de marés do sítio escolhido exigiram o desenho da paisagem para abrigar a
ocupação humana, sem abrir mão das dinâmicas naturais: a água que, na época de inverno e
em maré de sizígia invade o traçado original da cidade até hoje atesta essa relação.
Paraty

oferece

ainda

terreno

para

compreensão

do

embate/enlace

entre

corpo/paisagem, e como mote do corpo de ações efetivas na paisagem. Sua dinâmica
sedimentar gera íntima relação entre tempo e espaço: ampulheta geológica onde a passagem
do tempo gera criação de espaço. O lento processo de erosão das montanhas carreadas ao mar
pela força das bacias dos rios Matheus Nunes e Perequê-Açu é responsável pelo acúmulo de
sedimentos na baía, processo natural intensificado pela ocupação humana, causando
acréscimo contínuo de terras ao território conhecido como “Terra Nova”. O tempo, em Paraty,
parece produzir espaço.
Paraty pode também ser tomada como lugar simbólico 2 desse diálogo entre corpo e
paisagem e entre a transformação funcional da paisagem para a ocupação humana e a
2

“Minha hipótese de trabalho é que a experiência urbana contemporânea propicia a formação de uma complexa
arquitetura de territórios, lugares e não-lugares que resulta na formação de contextos espaço-temporais flexíveis,
mais efêmeros e híbridos do que os territórios sociais identitários. Os habitantes da cidade deslocam-se e situamse no espaço urbano. Nesse espaço comum, cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente as
fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, em uma palavra, ordenam as
categorias e os grupos sociais em suas múltiplas relações.” ARANTES, Antonio A. A Guerra dos Lugares –
Sobre fronteiras simbólicas e liminaridades no espaço urbano. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. São Paulo: Iphan, 1944, p.191.
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transformação não-funcional da paisagem para a expressão artística. Considerá-la como uma
das primeiras ações artísticas na paisagem à beira-mar do Brasil seria exagero. Tomá-la como
emblema dessa relação, por outro lado, não é mau argumento, o que proponho. Seu desenho
pode ser assumido, além de traçado urbanístico, também como ação artística de compreensão
e de respeito à paisagem. Deve-se, no entanto, relativizar a comparação, principalmente
porque creditaria ao colonizador a primazia da transformação do território, tese
contemporaneamente substituída pela compreensão de que transformações na paisagem de
impacto mais significativo e duradouro foram produzidas pelos povos originais do continente.
Essa singularidade da paisagem de Paraty é relevante a ponto de representar recorte
geográfico desejável para a representação das relações entre corpo e paisagem, a partir da
compreensão dos ritmos e fluxos da cidade, suas águas e a relação íntima da ocupação
humana com o território. Percebi, trabalhando em Paraty como coordenador do Museu do
Território, que as ações na paisagem seriam fundamental aproximação entre teoria e práxis. A
reflexão estabeleceu um ciclo de representação da relação entre corpo e paisagem em três
distintos momentos dessa relação: a presença do corpo na paisagem, representada pelo
nascimento; a presença da paisagem no corpo, representada pelas transformações do corpo em
contato com a paisagem; e a separação entre corpo e paisagem, representada pela metáfora da
morte. Busquei, assim, transformar eu mesmo a paisagem com ações de poética pessoal
gestadas durante o tempo da pesquisa: habitar o território, como em Heiddeger:
Construir significa originariamente habitar. Quando a palavra bauen, construir,
ainda fala de maneira originária diz, ao mesmo tempo, que amplitude alcança o
vigor essencial do habitar. Bauen, buan, bhu, beo é, na verdade, a mesma palavra
alemã "bin", eu sou nas conjugações ich bin, du bist, eu sou, tu és, nas formas
imperativas bis, sei, sê, sede. O que diz então: eu sou? A antiga palavra bauen
(construir) a que pertence "bin", "sou", responde: "ich bin", "du bist" (eu sou, tu és)
significa: eu habito, tu habitas. A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o
qual somos homens sobre essa terra é o Buan, o habitar. Ser homem diz: ser como
um mortal sobre essa terra. Diz: habitar. A antiga palavra bauen (construir) diz que o
homem é à medida que habita. (HEIDEGGER, 1954, p. 2)

Método sedimentar
Um breve intervalo suscitado pelo caráter do território: essa sedimentação, enquanto
acúmulo de partículas depositadas ao longo do tempo em um determinado campo, conforma
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também a metodologia, sendo boa metáfora para se descrever a estrutura deste trabalho. Da
mesma forma que as ações na paisagem não pretendem estabelecer hierarquia, as referências
teóricas tampouco, sendo tomadas ao texto à medida em que se mostram úteis, articulando
dados, referências e vivências, obras fruídas ou pesquisadas, com cuidado na montagem das
estruturas resultantes, mais do que no caráter científico que as una. Nesse sentido,
aproximam-se de uma organização em nebulosa das informações, fatos históricos, obras
artísticas e literárias em diversos campos, além de ações nas múltiplas paisagens das quais irei
tratar. Uma cronologia não-linear, articulada por ramificações de sentido, reverberações e
tensões, mais do que o alinhamento seguro de dados, datas e obras, ordena o pensamento, ou
almeja tal sorte.
A articulação de diversos campos disciplinares na instrumentação de argumentos que
não se situam exatamente no campo da crítica nem no campo da história é risco calculado,
mas também obrigação inevitável para a empreitada. O caráter do texto resultante, narrativa
mais próxima da crônica do que do estudo científico, é decisão consciente. Relacionar
coincidências, perceber tensões e permitir diálogos são parte dessa intenção, através da
contribuição de diversas redes – intelectuais, acadêmicas, científicas, jornalísticas e artísticas
– cada qual com sua potência e morfologia. Para desenvolvimento desse conceito (que já
considero uma linha de pensamento próxima mesmo desde a graduação e que me serve, de
formas diversas, também como cronista e redator fora desse universo da pesquisa), a
percepção de que esta era uma possibilidade de procedimento científico e criativo adotada por
outros pesquisadores, instituições e grupos de estudo contemporâneos foi fator decisivo. Ao
manejar células de conteúdo, estejam elas relacionadas de forma empírica, ou mesmo que
aparentemente afastadas, justapondo-as de forma aberta e experimental, é possível permitir
que reajam entre si e revelem conexões que possam valer a pena serem seguidas como linhas
de pensamento. Esse processo, feito previamente à redação, de forma premeditada e
estruturante, por vezes se prolonga durante a escrita, de forma mais orgânica e imprevisível,
reorientando o processo e introduzindo estruturas novas de raciocínio. O mesmo processo foi
adotado para definir as obras comentadas na segunda parte do trabalho, onde estão
relacionados artistas, obras e dados com ações na paisagem efetuadas por mim no âmbito da
pesquisa.

Ader y va
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Ader y va foi a primeira das ações artísticas paralelas à pesquisa e inaugurou minha
atuação como performer, tendo me dedicado até então a artes visuais de traço, como suportes,
papel e tela. O projeto completo, composto por três ações artísticas (em linguagens e técnicas
diversas), descreve três momentos da relação entre corpo e paisagem ao longo do tempo.
Celebra o nascimento da paisagem através da presença humana, e nasce de um incômodo: da
sensação de que o corpo humano não encontra abrigo no meio natural. Nasce da desavença
histórica entre o corpo que precisa se proteger e as forças naturais que ignoram a presença
humana. Da inadequação do corpo-pele pouco preparado às asperezas do meio, do corpo-pé
que se fere no território (que é forçado pela gravidade a habitar), pressionado pelo peso do
corpo-corpo que suporta, do corpo-olho que vê a natureza e instaura a paisagem, nela fadado a
buscar espaço em que se encaixem suas próprias formas nas formas da paisagem recéminaugurada por ele mesmo.
As ações foram fundamentadas em momentos de relação entre corpo e paisagem:
presença do corpo na paisagem: homobilia. Fotografia in situ, impressão fotográfica
sobre tecido e instalação na paisagem - São Paulo, SP - outubro de 2018
transformação da paisagem e do corpo: ele me daria, ele de maria, ele mediria, ele me
diria. Intervenção na paisagem - São Paulo, SP - dezembro de 2017
separação entre corpo e paisagem (morte): Ader y va. Intervenção na paisagem Paraty, RJ - julho de 2016 (Imagem 1)
Apesar da sucessão cronológica destes eventos do corpo em relação à paisagem, para a
execução esta ordem foi alterada, por razões pessoais (de poética) e estruturais (de viabilidade
e cronograma). Optei por executar primeiro a ação 3, Ader y va; em seguida, a ação 2, ele me
daria, ele de maria, ele me diria, ele mediria, realizada em 2017 em São Paulo. Ader y va se
estrutura como uma ação ordenada de movimentos simbólicos do rompimento entre corpo e
paisagem:
concepção e performance Alessandro Sbampato / registros e suporte Roberto Godoy
local: trecho do leito do Canal do Rio Jabaquara, logo após a confluência com o Rio
Perequê-Açu, bairro do Caborê, Paraty, Rio de Janeiro, Brasil / data: 02/06/2016, entre 8h e
11h
movimento 1 - interação entre corpo, paisagem e ferramenta: caminhando / aquisição
da ferramenta / entrada no leito seco do canal / dimensionamento da canoa a partir de desenho
feito com o próprio corpo
movimento 2 - interação entre corpo, terra e ferramenta: em pé / percepção do terreno
/ escavação da canoa no leito do canal com pá metálica
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movimento 3 - interação entre corpo, lama e ferramenta: sentado / percepção do corpo
/ embarque na canoa e espera pela chegada da maré cheia
movimento 4 - interação entre corpo, água e ferramenta: deitado / transbordamento do
Perequê-Açu no Jabaquara / esforço de resistência à flutuação / tensão entre corpo, paisagem
e ferramenta
movimento 5 - interação entre corpo, água e ferramenta: ajoelhado / subida da maré /
movimento de remadas regulares / exaustão / transe de esforço repetitivo
movimento 6 - interação entre corpo, água e ferramenta: em pé / despedida / saída do
canal / caminhada até o abrigo / vestígios na paisagem / fim da ação
A ação 1, homobilia, requer certa logística de produção, envolvendo em torno de 30
pessoas, além de permissão de órgãos ambientais. Inicia-se em outubro próximo, lançando
etapas para 2019. Das três ações, Ader y va era aquela em que a reação do espectador durante
a performance seria mais relevante e sua visibilidade seria fator qualificador. Assim,
aproveitando agenda na cidade para ministrar oficina de ilustração na programação oficial da
Festa Literária Internacional de Paraty, considerei que seria uma boa oportunidade de fazer a
performance.
Ader y va trata da separação entre corpo e paisagem, em metáfora da morte, e remete
ao desaparecimento programado do artista Bas Jan Ader em ação na paisagem. Autor e objeto
de diversas ações que se estruturam como questões a respeito do utilidade, escala e limites do
corpo do artista, esta constituiria a definitiva e final relação do corpo do artista com os
elementos:
Em 1975 Ader se lança em uma aventura no norte do Oceano Atlântico que o levará
ao seu desaparecimento. In search of the miraculous é uma trilogia composta por
deambulações, fotografias e filmes, como também de notas produzidas durante essas
experiências. Este trabalho, que restou inacabado, começou em Los Angeles como
uma caminhada noturna na direção do mar e teve seu termo quando o artista partiu
em um pequeno barco com o intuito de atravessar o oceano, para nunca mais ser
visto. Arrogância? Romantismo excessivo? Ingenuidade? Talvez, ou, simplesmente,
um espírito que aspirava ao extremo como condição de existência, uma posição
tragicômica face ao provisório e ao aleatório da vida. (MORAIS, p. 4)

Autora homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty em 2016, a poeta
carioca Ana Cristina César foi uma coincidência temática que colaborou para a escolha da
data e para a intensidade das sensações experimentadas durante a performance. Ela também
desapareceu na paisagem, ainda que o elemento escolhido tenha sido outro: Ana Cristina se
suicidou aos 31 anos de idade, em 1983, saltando da janela de seu apartamento em
Copacabana, no Rio de Janeiro. Esta não foi a única referência para a elaboração da
performance: camadas de informação diversas, referências a outros artistas que
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desapareceram na paisagem, como o poeta americano Hart Crane, que se acredita ter se
suicidado saltando do navio que voltava aos EUA vindo do México, em 1932, enfrentando
dificuldades financeiras que o forçavam a retornar a uma rotina depressiva de proximidade
com os negócios familiares em prejuízo das atividades literárias:
Carta 401: A Solomon Grunberg, Mixcoac, 20 de Abril
Querido Mony: Apenas um rápido bilhete na febre de arrumar a mala... Meus planos
de ficar no México mudaram completamente por causa de uma ação contra a
propriedade que pode me cortar qualquer rendimento por anos. Como tenho que
depender desde já totalmente de empréstimos do salário da minha madrasta o único
a fazer é voltar a Chagrin Falls e tentar trabalhar um pouco para a empresa, da qual
muitos ramos estão indo à bancarrota. Notícias não muito boas... Navego para NY
no Orizaba de Vera Cruz no dia 24. Devo chegar provavelmente em NY sem um
centavo. Você poderia me mandar algum emprestado para o Hotel Lafayette,
University Place com 11th St.? Seria maravilhoso se você pudesse estar em NY
algum tempo durante os três ou quatro dias em que espero estar lá antes de ir pro
meu exílio no meio-oeste (CRANE, 1965, p. 150).

Nas três trajetórias persiste a conexão do desaparecimento programado, a paisagem
como acolhida final do corpo, e (ainda que seja um aspecto não explorado na performance), o
conceito de queda que une as três trajetórias: a persistência da especulação sobre a gravidade
e sua ação sobre o corpo do artista, tema recorrente da obra de Ader, permeia as mortes de
Crane e César. A entrega do corpo à paisagem, fora de contexto, interdita e desnecessária,
não-funcional (de functo, sem função), segue cercada de certa carga de possibilidades de
aniquilamento e desaparecimento; durante a performance, um urubu morto foi lançado às
águas por um espectador, a montante de onde eu me encontrava; antes disso, uma das pessoas
que passou pelo local, sem saber do que se tratava, ligou para a Polícia Militar, pensando que
eu fosse um potencial suicida. Mesmo em uma paisagem acolhedora como a de Paraty, a
relação entre o corpo e a paisagem é uma construção difícil, fora dos limites do que é
permitido e tacitamente aceito como natural: caminhar, correr, trabalhar, sentar-se onde é
permitido, conversar em tom aceitável, usar roupas. Outras posturas, usos e procedimentos na
paisagem, urbana ou não, são percebidos como ruídos ou desajustes. Prevalecem como
percepção da ação a aspereza, o desconforto, o afogamento, a queda, a partida: cúmplices da
ausência final do corpo que um dia esteve ali.
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Imagem1: Registro fotográfico da ação na paisagem Ader y va. Autor: Roberto Godoy. Acervo pessoal do autor.
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A prática da caminhada, o pensamento poético e a pesquisa acadêmica em
territórios e fricções
Wagner Leite Viana 1
Resumo
Este artigo é um ensaio sobre algumas questões que me ocuparam durante o período de
doutorado em Poéticas Visuais entre 2011 e 2015, nele parto da relação entre paisagem e
natureza, para apresentar estratégias de relação com um lugar desenvolvidas no projeto Terra
de Pirapora, procuro no conceito de lugar o atravessamento das ideias de território,
reterritorialização pelo adensamento da memória como ocupação, ficção e fricção. As tensões
entre estas noções ganham corpo no deslocamento como matriz de pensamento, fundante da
imagem poética e do exercício reflexivo que compõe a pratica da pesquisa acadêmica.
Palavras-chave: Pesquisa acadêmica, metodologias de inventividade, investigação poética,
ficções e fricções em territórios.
Apresentação
Durante o período do doutorado em Poéticas Visuais entre 2011 e 2015 2 algumas
questões ocuparam, um espaço de reflexão suscitado por uma parte importante de minha
produção, mas que não tiveram um lugar na versão da tese publicada, entre elas: que tipo de
escrita seria pertinente numa tese em poéticas visuais, na qual a produção de arte do
pesquisador está em questão? Considerando também, a palavra como imagem e metáfora que
circula entre o campo reflexivo e poético. Seria um tipo de escrita, aproximada de uma
metalinguagem, na qual a palavra desvelaria as matizes de construção e movimentação deste
pensamento? Quais implicações tem estas questões no desdobrar o campo de construção
metodológica em termos de pesquisa acadêmica e criação artística? Não que apresente uma
solução a estes questionamentos, mas neste artigo discorro um pouco sobre este campo a
partir da relação entre paisagem e natureza, para apresentar estratégias de relação com um
lugar, desenvolvidas no projeto Terra de Pirapora, procuro no conceito de lugar o
atravessamento das ideias de território, reterritorialização pelo adensamento da memória
como ocupação, ficção e fricção. As tensões entre estas noções ganham corpo no
deslocamento como matriz de pensamento, fundante da imagem poética e do exercício
reflexivo que compõe a prática da pesquisa acadêmica.
1. Paisagem e Natureza
1

É professor adjunto na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas gerais, atua na área de
Educação Ambiental, poéticas identitárias com ênfase em racismo ambiental.
2
Tipotretaletra: sobre arapucas, pesquisa, mukambus ou suportes. Tese defendida em dezembro de 2015 na
Escola de Comunicações e Artes da USP sob orientação do prof. Dr. Geraldo Souza Dias.
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Esta relação é apresentada por diversos autores que chamam a atenção para um tipo de
relação possível na produção de imagens sobre a natureza, para o filósofo Michel Ribon em
Arte e Natureza (1991) esta relação é orientada por esquemas que tornam possível a
percepção estética da natureza. O historiador de Arte, Kenneth Clark no ensaio Paisagem na
arte (1960), desenha um panorama da pintura de paisagem na arte ocidental construída como
trânsito entre o referente natural e a linguagem pictórica destacando determinadas
formulações sobre a atividade da pintura e a percepção da natureza que tiveram espaço e
dominância em diferentes momentos da história. Deste modo nos propõe um pensamento que
destaca a representação da natureza, a partir de modos de percebê-la e concebê-la, organizada
e disposta no quadro como paisagem. Neste sentido, a relação entre paisagem e natureza está
num campo de formação sobre esquemas perceptivos através dos quais se lê o dado do mundo
concreto, natural. Estes esquemas são um conjunto estruturado dotado de regras próprias,
como apresentado pela filósofa, crítica de arte, pintora, escritora e docente na Université de
Picardie (França), Anne Cauquelin, no texto A invenção da paisagem (2007) no qual, realiza
uma discussão sobre a ideia de paisagem como equivalente à de natureza, informada por uma
prática pictórica ocidental que no curso histórico foi dando forma às nossas categorias
cognitivas e percepção espacial. Formula a ideia de paisagem como uma construção formada
por dados perceptuais que mantém um contato estreito com os dados do ambiente físico, que
figuram no quadro como linguagem constituída por formas específicas, históricas, que
informam sobre um modo de alcançar a natureza, não como algo originário, mas como ideia.
Neste caso, a noção de paisagem e sua realidade percebida é um objeto cultural, uma
invenção. Outro autor que também na atualidade conduz um debate sobre a paisagem é Simon
Schama em Paisagem e Memória (1996). Ele destaca três elementos constitutivos, como a
mata, a água e as rochas e procura desvelar o conteúdo mítico associado a eles em diferentes
culturas, propõe o reconhecimento de um acúmulo de memória que pode estar oculto numa
paisagem trivial.
2. Cartografias e ficções
Ergue-se
acinzentado
na mesma
matéria de todo
o lugar de cor
como de uma linha subscrita
de cinzas
um volume corpo de cores cinzas
massa que insiste em destacar-se
indistinção de cinzas
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afirmação de volume
intervalo de cor multiplicado
ares de monumento 3

O PROJETO TERRA DE PIRAPORA refere-se às caminhadas que realizo a um
território não urbano, antigo lugar de mineração, situado nos limites do espaço público da
Serra do Voturuna, tombada pelo Condephaat, no município de Pirapora do Bom Jesus a 50
km oeste da capital paulista (figura 3).
Neste texto relaciono as operações de coleta de amostras de terras coloridas (figura 2)
que participam da formulação do trabalho “vermelho terra de Pirapora, amarelo terra de
Pirapora e cinza terra de Pirapora” constituído por 49 pequenas pinturas em guache sobre
papel tamanho 15x21cm, distribuídas pelo espaço, dispostas na parede ocupando uma quina
(figura 4). É um trabalho no qual me confronto com uma pintura em pequena escala, que em
conjunto propõe no espaço um tipo de ocupação que potencializa o gesto produzido
individualmente na escala humana para um gesto que se amplia na intervenção do espaço
arquitetônico. Já o trabalho “Páginas para um caderno de artista” (figura 1 e 2), constituído
em desenho, gravura e pintura, e que interessam pela presença de imagens e textos que trazem
um jogo de analogias entre palavras que provocam a noção de trabalho e de pesquisa, lugar,
território e monumento. Situo-o como um empreendimento na procura de organizar por meio
de uma produção poética, noções vivenciadas com a palavra no exercício de estruturação do
pensamento concomitante ao fazer poético, que confronta os campos da reflexão acadêmica
com a prática artística.

3
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Texto gravado por punção em papel pergaminho (vide figura 1).

Figura 1: Wagner Leite Viana. Páginas para um

Figura 3: Wagner Leite Viana. Localidade em

caderno de artista. 2013. Transferência de plotter e

Pirapora

texto gravado por punção em papel pergaminho.

desenvolvimento da pesquisa. Fotografia Digital.

30x42cm

2012.

Figura 2: Wagner Leite Viana. Páginas para um

Figura 4: Wagner Leite Viana. Projeto Terra de

caderno de artista. 2013. Transferência de plotter,

Pirapora 23º25”0’ SUL 47º0”0’ OESTE Vermelho

grafite e guache sobre papel pergaminho. 30x42cm

terra de Pirapora, Amarelo terra de Pirapora e Cinza

do

Bom

Jesus

aonde

se

deu

o

terra de Pirapora. 2013. 49 pinturas guache sobre
cartão 10x15cm Montagem na exposição Afro como
ascendência e Arte como procedência realizada no
SESC Pinheiros dez/2013 a mar/2014.
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3. Não sei se imagens poéticas me ensinaram a ver a paisagem como a constituição de
um lugar ou a experiência com um espaço territorializado estruturou em mim imagens
poéticas.
Este apontamento tem me acompanhado ao longo de minha educação artística. Sendo
o campo da Arte o lugar por onde movo minhas investigações e inquietações com o mundo e
aonde exercito minha prática profissional como docente. Neste lugar de difícil conceituação
procuro me ater às imagens que atravessam as palavras que acompanham minha
movimentação por este território:
TRABALHO, CUIDADO, OCUPAÇÃO, EXERCÍCIO, PRÁTICA, VOCAÇÃO,
RUMO DE VIDA, FORMA DE VIDA, CONDUTA, ORIENTAÇÃO, TRAJETÓRIA.
Penso nestas palavras porque elas evocam instantes poéticos de minha caminhada pela
vida, dos mestres que tive e das imagens que em mim se produziram sobre a natureza. Desde
o trabalho e cuidado que a terra requer para a produção de espécies alimentícias, como o
milho, o feijão e a abóbora, plantadas pela minha família em terrenos baldios ocupados na
periferia de São Paulo, em contextos diaspóricos, que impõe às pessoas a desterritorialização
e a invenção de relações com territórios novos; Aqui o espaço, como noção mais abstrata se
particulariza na ideia de lugar (YU-FU TUAN, 1983), entretanto entender uma localidade
como lugar, implica na marcação de um território, onde “nosso lugar” é definido também pela
quantidade de memórias que se acumulam criando marcos territoriais e monumentos,
experiência que não é vivida sem fricções e disputas. Na prática, reinventar-se, passa pelo
aprendizado e a transmissão de condutas construídas na tradição, que fundam imagens
poéticas que orientam formas de viver, performatizam saberes, agregam conceitos às relações
e aos territórios, mas antes são imagens poéticas, orgânicas, que tem vida própria, e nem
sempre o exercício de enunciação analítica suporta a sua movimentação, quando se fixa o
conceito aqui, a imagem já se moveu para lá, quando se fixa o conceito lá, a imagem já se
moveu para fora. E de movimento em movimento se apresentam para mim ideias sobre a
natureza, o espaço e o lugar que impulsionam novas buscas no território.

4. Conhecimento como deslocamento
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INVESTIGAÇÃO
PROCURA
PISTA
CATA
RASTEJO
PERSEGUIÇÃO

Nos moldes de produção de conhecimento advindos da ciência tradicional e que
estruturaram o campo da pesquisa acadêmica há uma dominância na observação de um dado
fenômeno e sua enunciação. Em relação à produção artística aponta-se algumas divergências
existentes nos métodos de investigação, pois processos cognitivos diversos contribuem para
uma ação poética. Então, é possível pensar em uma matriz geradora de investigação a ser
encontrada no seio do próprio ato de produção artística, relacionando o ato de investigação e o
ato criador a partir desta matriz? (O ato criador como pesquisa acadêmica e a pesquisa como
ato de criação). Se na pesquisa acadêmica, geralmente, parte-se de uma etapa inicial chamada
de “coleta de dados”, ao lidar com planos de inventividades pode-se falar em produção de
dados, o que modifica o entendimento sobre métodos e metodologias.
Este tipo de investigação pede que ampliemos do objeto artístico alargando o campo
para um pensamento de processo, o que solicita metodologias que ultrapassem a
representação e enunciação de um objeto definido. É necessário distinguir processamento, que
evoca uma concepção de tratamento de informações, onde a pesquisa é uma coleta e análise
de dados; de investigação de processos, processualidade 4 de pesquisa que lida com a
produção de inventividade como deslocamento por um território, no qual a investigação em
arte não precede a criação da obra.
A representação de um objeto pela ciência é elemento de crítica do filósofo Maurice
Merleau-Ponty, no texto O Olho e o Espírito, o qual inicia com a seguinte frase chave: “A
ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las”. Este mote é desenvolvido ao longo do texto
e põe em debate o “pensamento de sobrevoo, pensamento do objeto em geral”, neste sentido
acompanhar processos estaria para um pensamento enraizado no corpo que opera por
“transubstanciações” como um “trançado de visão e movimento”. Tal como numa cartografia,
o autor nos propõe analogias espaciais e temporais, “paisagem”, “mapa do visível” 5, pensar
por deslocamentos.
4

No texto “Cartografar é acompanhar processos” as autoras Laura Pozzana de Barros e Virginia Kastrup
discutem a distinção entre a proposta da ciência moderna de representar objetos e a proposta da cartografia de
acompanhar processos a partir de uma pesquisa sobre oficinas de leitura com crianças. In: ESCÓSSIA, PASSOS
e KASTRUP. Orgs. Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. 2010,
p. 52 a 75.
5
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo. Cosac e Naify. 2004.
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5. O território como acúmulo de ficções e fricções
O lugar é esta distinção na indiferença
Falar de um espaço é arrancá-lo do invisível
Trazê-lo a uma superfície de horizonte

A tarefa é continuar este jogo de associações, para assim alinhavar um trançado entre
o olhar-movimento na produção de imagens poéticas, na prática reflexivo-discursiva do texto
acadêmico e na prática da caminhada, como desenvolvido no PROJETO TERRA DE
PIRAPORA que é composto por trabalhos produzidos em pintura, fotografia, vídeo, gravura,
desenho e objeto; por meio de imagens e textos apresento uma fabulação sobre um
determinado território frequentado por mim, fundante de uma poética de reterritorialização,
geradora de imagens que se adensam em camadas, constituindo monumentos, pois do
deslocamento de um território a outro pode um acúmulo de memórias não encontrar corpo no
novo lugar, sendo elaboradas então como imagens poéticas que entram em fricção com os
signos do novo território que não foi capaz de eliminar suas significações.
A caminhada é assunto e, também, metodologia de construção poética bem como,
metodologia de abordagem crítica, numa movimentação do método sobre o tema 6, que pode
ser compreendida como um tipo de raciocínio por semelhança, ou analogia, que implica na
correlação entre termos de dois ou vários sistemas ou ordens. 7 O procedimento se transforma
em conteúdo ao relacionar os três planos de atuação do espaço de investigação, fundados
numa matriz percussiva que permeia um tipo de pensamento processual (a prática da
caminhada), o pensamento poético e o pensamento reflexivo (a prática discursiva no texto
acadêmico).
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Forma Artística e Intervenção Urbana
Antônio de Pádua Rodrigues 1

Resumo
Este ensaio investiga a relação da forma artística com a intervenção urbana considerando que
ela está relacionada à configuração aparente deste tipo de evento e é responsável tanto pela
sua permanência como pelo seu distanciamento crítico da realidade. Aborda os sistemas
sociais de representação e de recepção, destacando uma intervenção ocorrida em 2013, na
cidade de São Paulo, denominada “rolezinho”, contrapondo sua performatividade com os
valores sociais. Faz por uma análise das várias camadas de manifestações e desdobramentos
como uma espécie de evento paralelo posto em curso pelas redes sociais, expondo um teor
agônico da opinião pública.
Palavras-Chave: intervenção urbana; reconhecimento; forma artística; rolezinho; opinião
pública.
Introdução
A forma artística é uma representação para os sentidos. Independentemente de sua
permanência espaço-temporal, funciona como anteparo para experiências de subjetivação e
sociabilização. Por sua possibilidade de figurar as práticas desviacionistas que interpelam o
espaço urbano e são atravessadas por suas estruturas que se organizam de maneira
heterogêneas se dão como movimentos de resistência. Destacam-se aqui três tópicos para a
análise das intervenções urbanas: a importância do evento “rolezinho” como forma de
pensamento; acontecimento que resume a transvaloração constante da significação pela
opinião pública sujeita a mediações e que marca, com a característica da superficialidade e da
violência, as várias formas de intervenção artística na cidade; a constante política e ideológica
que se agrega às intervenções urbanas de qualquer natureza porque elas abrem campo para a
luta por reconhecimento, embora evidenciem uma conscientização mediada.
Nas relações urbanas é o corpo identitário e perceptivo que se constitui como principal
receptor das representações imanentes nas estruturas. Por estar na base do contato com o real,
a presença do corpo permite observar outras representações possíveis na intervenção que têm
um caráter de experiência. O aporte estético da intervenção sobrevém como crítica social
porque são as experiências de representações que se furtam às pretensões normativas e
totalizadoras das estruturas. Este aporte é garantido pela forma artística. A experiência
desorganiza o sistema de representação, que com seus efeitos disruptivos forçam o
pensamento e a forma que conseguem estabelecer provoca o recuo ante a realidade, o que é
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de
São Paulo.
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necessário para contrapor outras maneiras de entendimento. Contudo, quando submetida à
competição com os elementos produzidos pelo espaço heterogêneo que tudo absorve, a
intervenção é levada a um jogo entre visibilidade e invisibilidade. Se o evento não
proporcionar um tipo de materialidade que situe a percepção em uma forma capaz de
provocar o distanciamento crítico, pode se diluir como qualquer outro acontecimento e
desmoronar as ambições críticas.
As experiências que perdem os seus lastros estéticos por sua efemeridade, por sua
condição de evento transgressor, necessitam constituir uma forma artística para que no embate
com o espaço heterogêneo da cidade não desapareçam juntamente com seu caráter crítico da
realidade existente. É, portanto, esta circunstância de apagamento da realidade dada pela sua
representação que estabelece o interesse nesta intervenção denominada “rolezinho”. O ensaio
aborda esta intervenção em uma linhagem mais estética, que não tem vínculo temporal e
espacial com as instituições das artes, para assim, estabelecer diálogo com o conjunto de
práticas artísticas urbanas que mobilizam outras formas de pensamento.
Estudo de caso - “Rolezinhos” de 07 de dezembro de 2013
O evento em questão ocorreu na cidade de São Paulo, no dia 7 de dezembro de 2013,
no Shopping Metrô Itaquera, no extremo leste da cidade. Na ocasião, cerca de seis mil jovens
reuniram-se no local. Noticiou-se quase imediatamente que parte delas estaria realizando um
“arrastão” 2 em uma loja do centro comercial, o que foi negado pela assessoria do local.
O termo “rolezinho” é derivado da expressão “dar um rolê”, que se resume a uma
caminhada solitária, ou com grupo de amigos, sem destino certo, em busca de novidades, mas
o “rolezinho” tem sua gênese nos movimentos dos anos 1980 3. O “rolezinho” em Shoppings
Centers é um tipo de flash mob 4 que envolve coordenar encontros entre centenas ou milhares
de jovens nesses locais e, neste sentido, apresenta uma forma de manifestação social,
subversiva, de extremo interesse porque expõe entre outras coisas a imensa fragilidade do
indivíduo frente ao poder das instituições públicas e promove uma mudança nas condições
materiais de relação entre o indivíduo e as formas de poder. Esta ruptura da normalidade
2 Denominação criada pela mídia que designaria a ida coletiva a espaços de grande aglomeração a partir da qual
haveria confusão, ocasionando em saques. A ideia de arrastão surge no Brasil entre o final dos anos 1980 e
início dos 1990, a partir da cobertura midiática sensacionalista sobre outros episódios que aconteceram no Rio de
Janeiro e reuniram jovens pobres e moradores de favelas nas praias da cidade.
3 O “rolezinho” é a forma atual de um fenômeno mais amplo e historicamente mais antigo das periferias urbanas
do Brasil, referenciados pelas grandes capitais, como o chamado “Bonde”, as “Gangues” entre outros.
4 Flash Mobs são aglomerações instantâneas de pessoas em certo lugar, organizadas pelas redes sociais digitais.
Para realizar determinada ação inusitada previamente combinada, dispersando-se estas tão rapidamente quanto se
reuniram.
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demanda a manifestação dos órgãos públicos pela imposição de reconhecimento de um tipo
de existência que confronta a posição confortável estabelecida pela institucionalização.
A escolha deste movimento acontecido em 2013 dá-se pela constatação de seu
apagamento formal como prática social original e singular à medida que sofre apropriação por
uma razão ordenadora e sistêmica com fim em si mesma e sua substituição por fenômenos
políticos mais organizados em luta de classe. A repercussão dos rolezinhos incentivou outras
categorias de intervenção a saírem em busca do seu espaço e da sua liberdade, como o caso
das mulheres que fizeram um “rolezinho” em reivindicação aos abusos que vêm sofrendo por
parte de homens dentro do metrô de São Paulo. Nos encontros, cuja finalidade é apenas a
simples saída para curtir, acaba por convergir fatores políticos sociais que se expandem à
medida que interagem com o contexto em que permeiam e com o sentido simbólico que sua
dimensão, forma e mecanismos expressivos produzem. A transmutação de suas características
por interações comunicacionais faz ligação com questões sociais emergentes e exacerba
características que as torna política à revelia de suas intenções iniciais.
O fenômeno chamado de “Rolezinhos” inicia sua construção formal a partir da
virtualidade das redes sociais acessadas por jovens da periferia. Sua forma se realiza pela
presença efetiva dos corpos que ocupam o lugar e o expandem. Para isso, é bastante relevante
a ligação íntima com a sonoridade transgressora do chamado “Funk Ostentação” 5. A
configuração formal do encontro do dia 11 de dezembro de 2013, no Shopping Metrô
Itaquera, provocou uma onda de tensões e reflexões instaurando um debate social através dos
meios de comunicação, marcado pelo dissenso.
Os participantes operaram uma espécie de reterritorialização por infringir as regras de
convivência imposta, quebrar um modelo de sociabilidade, transgredir o pacto de segregação 6
e invadir um espaço consolidado. Nesta operação, a reação reverbera para a disputa por
nomeação (ALTHUSSER, 1985), mecanismo pelo qual se promove o enquadramento, situa-se
lugares próprios, estimula-se um tipo de leitura e promove certa inteligibilidade. A nomeação
está ligada também à capacidade de atingir um grande público e de formar uma opinião a
respeito do fato ou do indivíduo. Esta opinião formada pelos meios de comunicação de
massas monopolizados pelo capital, que é avesso às livres ideias e manifestações (BUCCI,
2017), retorna ao formato de opinião como “sombra perturbadora da verdade, obstáculo à
5 Fenômeno da musicalidade paulista ligado ao consumo e uso de marcas famosas que derivou do “Funk”
carioca, ou seja, praticado no Rio de janeiro, com temas muito mais pesados.
6 A segregação na sociedade brasileira entre outros aspectos dá-se por modelos que atravessam o tempo
constituindo a forma social que define quem somos e como nos comportamos de acordo com cada época. Assim,
diante da necessidade de inscrever o povo numa acomodação pacífica no período pós-república, coube o epíteto
de “cordiais e pacíficos”.
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razão, sistema do medo e do preconceito cristalizados nos costumes”. (CHAUI, 1989, p. 15).
A forma, neste sentido, por se tornar visível é responsável pela transgressão que vai fazer o
fenômeno deslizar para a dimensão política, pelo envolvimento de uma cadeia de narradores.
Parece evidente que os participantes do “rolezinho” de 07 de dezembro de 2013 não
partiram de uma intencionalidade ideológica ao marcar ou frequentar este encontro. Mas,
independentemente disto, a dimensão sensível e espontânea que se realiza no campo da
estética ultrapassa seus objetivos iniciais e revela a tensão da sociedade, somente quando
conjugada a outras narrativas. A potência do evento amplia-se e descortina novas camadas de
sentido que já circundavam o fato. As marcas famosas e caras de roupas e acessórios que
aparecem como símbolo fundamental na composição da imagem do “ídolo” e as expressões
juvenis como os "pancadões”, "Funk Ostentação” e os “rolezinhos” são marcadores estéticos
e sinalizam a entrada em cena dos jovens da periferia na virada do milênio.
Mais do que uma contraposição de signos, o movimento dos jovens inscreve-se no que
Maffesoli (1998) considera como “pulsão gregária”, que faz com que, a partir de traços
comuns, os sujeitos interajam expressando seus desejos como traço identitário de relevância
para sua inscrição do Self e no grupo social, como a ostentação de “marcas famosas”, por
exemplo, como um instrumento de afirmação e de busca por ocupar lugares e posições até
então não destinados aos jovens da periferia. Esta forma de sociabilidade é marcada por um
caráter lúdico que se distancia das estratégias que almejam resultados específicos, tendo a
convivência com o outro um valor e um fim em si mesmo, e remete a relações anárquicas
próprias do campo da estética.
A periferia tem uma forma estética configurada a partir dos padrões visuais, sonoros e
gestuais distintos que são constituídos pela maneira de ocupação e socialização à revelia de
um plano definidor, o que permite certa anarquia formal mobilizadora. Normalmente, esta
forma está inscrita no inconsciente do sujeito e é dada pelas perspectivas materiais de
sobrevivência. Não se trata de uma forma relacionada à maneira de ser e de agir, mas de
aspectos materiais característicos que emitem visualidade em primeiro lugar como linguagem,
depois agregando fenômenos mais às margens das significações conhecidas. A forma artística
emerge, então, a partir da configuração destes elementos numa ativação singular. No caso de
um evento que interpela outro lugar, congrega-se como intervenção que passa a ter relação
com as formas materiais e fenomênicas encontradas acercando-se cada vez mais de
intencionalidade. A forma expande-se, corrige-se e se transforma a partir do sentido que sua
visualidade e sua dimensão corpórea (material) vão instituindo no lugar.
As ações da “geração rolezeira”, em sua abordagem aos espaços dos Shoppings
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Centers, inscrevem-se no campo cultural não como manifestação e sim via lazer. Portanto,
indica que os participantes não querem contrapor-se às formas hegemônicas, mas almejam
consumir produtos de outras classes sem abandonar a territorialidade à qual estão inscritos. O
grupo mantém e leva junto sua sonoridade, sua gestualidade, sua narrativa bem como sua
forma de entendimento e de pensamento que parece não se submeter às sintaxes
preestabelecidas. Este parece ser um fenômeno novo para a sociologia, um movimento
horizontal na luta de classe, porque se trata de reconhecimento e não de emancipação, de
sobrevivência no lugar que lhe é próprio, não uma espécie de transcendência que considera o
outro lugar melhor.
Marcar encontros sempre exige adequar-se às circunstâncias comunicativas de cada
época, mas o que merece destaque é como essa oportunidade de interação pode ser
amplificada pelas mídias sociais que revelam o papel significativo das novas tecnologias.
Cabe também ressaltar as formas de registro e compartilhamento instantâneo cuja interação
investe o sujeito de uma nova fenomenologia, um ser cambiante entre formas de manifestação
de si. Isto diz respeito a um meio tecnológico-comunicacional que não se dá apenas como
mecanismo de inscrição, mas participa ativamente dos modos de sociabilidade interferindo
diretamente nas escolhas e nas opiniões. “O espaço virtual é uma possibilidade tanto para
editar a narrativa predominante quanto para oferecer outra narrativa possível” (FRANÇA;
DORNELAS, 2014, p.10).
A tecnologia, no entanto, ainda não detém o papel decisivo nas inter-relações sociais
como comprova a constituição do evento em desdobramentos inusitados devido à presença
dos sujeitos (corpos) no Shopping Metrô Itaquera, em 07 de dezembro de 2013. Embora este
fator de presença corporal, como as apresentadas nas “Jornadas de Junho”, cuja forma bruta
fazem a diferença em qualquer reinvindicação social, esteja parcialmente adormecido por
medidas consensuais como as que sujeitaram os “rolezinhos”, fazendo-as hibernarem 7, a
juventude e a sociedade como um todo é pautada por projetos hedonistas e imediatistas que se
inscrevem na ordem valor / imagem / desejo, ampliados pelas redes interconectadas. Embora
as novas tecnologias estejam sendo moduladas para perder os contornos democráticos, o
espaço virtual se configura como um espaço de deslocamento de sentido, que possibilita
novas experiências de sociabilidade. Neste caso, a forma em que se reveste este conjunto
7 A partir de meados de janeiro de 2014, a repressão dos “rolezinhos” e as negociações com o poder público
conduziram ao esvaziamento do movimento. A prefeitura de São Paulo, sob o comando do prefeito Fernando
Haddad, agiu de maneira célere propondo dialogar com os líderes dos “rolezinho”. Foi indicado, como mediador,
Netinho de Paula, Secretário Municipal da Igualdade Racial. A indicação de Netinho de Paula deveu-se,
conforme, ele mesmo admitiu, às origens sociais e raciais comuns com os “rolezeiros”.
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fenomênico-material é o elemento mais relevante.
Intervenção e Forma artística
A presença dos jovens no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, em 07 de
dezembro de 2013, para encontrar semelhantes e socializar, é parte das coisas vagas que
auxiliam na formação da sociedade e que lhe dão sentido. É uma intervenção que determina a
fuga da lógica atual que força as narrativas a adentrar cada vez mais o virtual para “abrir
janelas para o espetáculo”, assim reinscreve o político que está sempre agarrado à forma
artística e vice-versa. Por certo, há diferenças entre a intervenção urbana que tem um caráter
definitivamente de protesto e as que se fundamentam em outros princípios formais como as
ações artísticas performativas com sua significação cambiante, cuja mensagem não é
controlada. Mas ambas estão sujeitas às formas de visualidade e de interpretação que as
ampliam por narrativas imprevistas e pela materialidade existente. Este conjunto irá compor o
que definirá uma forma artística, um “aparecimento” que une a visualidade destacada como
imagem e a racionalidade imposta a estas formas em uma representação que se desdobrará em
dimensões políticas por uma espécie de acordo tácito entre esta e tudo o que é do campo da
estética 8.
Por ter atitudes menos engajadas, é possível pensar o “rolezinho” não como protesto,
mas atuando nesta ordem em relação aos modos discursivos sociais e urbanos. No caso do
“rolezinho” de 01 de dezembro de 2013, o que acionou sua dimensão política foram
manifestações a favor da ordem 9 ocorridas antes mesmo de se compreender o acontecido,
encaixando-o em padrões já reconhecidos. Houve, portanto, uma nomeação a partir de sua
forma estética que diz respeito às suas maneiras de se dar a ver no confronto com a gramática
local. Esta nomeação surgiu em defesa do sistema e contrária à ação dos jovens. Por
acontecerem num espaço comum de debate na forma de opinião pública, descarregou
conteúdos de enormes contradições. Na realidade, a verdadeira ‘manifestação de protesto’ não
aconteceu no espaço da urbe, mas no espaço virtual e da mídia, configurando, portanto, outro
evento, na realidade um contra evento contextualizado desta vez na “instância da imagem ao
8 “Há uma espécie de convergência entre as formas artísticas performativas e as formas propriamente políticas.
(...) Hoje em dia, toda manifestação assume o jeito de uma performance artística tanto pela atitude física dos
manifestantes quanto pelas palavras e imagens que eles vão mostrar na rua. Há uma espécie de aparição de uma
democracia estética que se transforma, nas ruas, em democracia política.” (RANCIÈRE, apud BUCCI, 2016, p.
107, 108).
9 “Manifestações ‘a favor’ da ordem não só expõem carências, não escancaram contradições, não movem o
conflito e não são notícias.(...) encerram um contrassenso, uma vez que se esvaziam de qualquer impulso de
insubordinação e se empenham em corroborar a ordem posta no espaço em que se movem”. (BUCCI, 2016, p.
31).

541

vivo” 10.
A explosão corpórea que colocou no espaço do Shopping Metrô Itaquera o
“rolezinho”, evidenciou uma condição de linguagem performática. No momento da ação e no
seu pós-fato esteve permeada e atravessada por vetores multidirecionais de outras linguagens
que romperam comportas linguísticas e comunicacionais, responsáveis por gerar
posteriormente um levante na mesma ordem embora tendo em vista consertar a ruptura e
apagá-lo como forma de pensamento. O que de fato aconteceu: os “rolezinhos” nos Shopping
Centers, previstos para a segunda semana de janeiro de 2014, foram proibidos por
determinação judicial. Outros se integraram à lógica comercial como o “Rolê do Beijo”.
A constituição da forma artística definida a partir de um evento qualquer se prende à
sua materialidade 11 e está refém das maneiras pelas quais as ações se tornam representações.
Integrada a uma espécie de rito, a representação se dá pela sua capacidade de se tornar
construção discursiva, por sua vez, presa a uma sintaxe lógica interiorizada pelo amplo
sistema de interpretação e tradução que está no escopo da ideologia 12. Neste jogo, facilita-se o
seu esvaziamento pelas lógicas do reenquadramento que envolve estetização por um lado e
criminalização por outro e também deixa vazio o lugar de uma nova forma de pensamento
dado por um acontecimento objetivo com dimensões tendendo ao extralinguístico 13.
O “rolezinho” estabelece-se como intervenção performática e como forma de
pensamento a partir de suas características linguísticas e se constitui como uma invasão no
templo do consumo onde o sujeito faltante busca se encontrar com o objeto do gozo na forma
da imagem mercadoria. A imagem do sujeito despossuído como constituição reforçada pela
mídia a ponto de ganhar estatuto de linguagem, insere no sujeito do desejo uma razão
constrangedora que interfere na relação de consumo. A maioria das críticas mais contundentes
ao fenômeno “rolezinhos”, desencadeado pela ação do dia 07 de dezembro de 2013, foi
praticada por sujeitos que não presenciaram ao vivo. A não presença permite um contato
ascético que legitima apropriar-se do evento e transformá-lo em algo não material, sujeito,
10 “Instância da imagem ao vivo”, termo trabalhado por Eugênio Bucci referindo-se à condição imediata e
permanente de estar ao vivo o tempo a qualquer instante. Instância que “simula uma totalidade” e substitui o
espaço físico dos eventos, instaurando alterações na espacialidade e na temporalidade do espaço público.
(BUCCI, 2009).
11 Pelo menos enquanto a forma artística do movimento moderno ainda está presente no imaginário e ligado a
uma historicidade que conduz as leituras das representações neste campo.
12 “A ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de
existência.” (ALTHUSSER, 1985, p. 85).
13 Fato extralinguístico; trata-se de acontecimento objetivo que estaria na forma da linguagem. Para Eugênio
Bucci, 2016, supor qualquer fato fora da linguagem é, além de “uma ilusão de ótica perigosa” (p. 40), no campo
da comunicação, “uma miragem positivista que traz em si, certa pretensão cientificista que muitas vezes se
confunde com a arrogância dos profissionais de imprensa.” (p. 41).
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portanto, a ser tratado como objeto indesejado em contraste com a forma mercadoria propensa
ao gozo que é da mesma maneira constituído.
As manifestações artísticas, quando se dão como intervenções públicas ou quando
passam a assumir esta condição, são maneiras de atuação do sujeito que de certo modo se
aproveita do “espaço social gerado pela comunicação” (HABERMAS, 1984), para interpelar
o Estado, buscando não um público que responda a partir de um letramento para a
compreensão das formas artísticas ali conjugadas, mas para formar uma espécie de opinião
que o legitime no campo do sensível. A busca é por uma legitimação menos racional e menos
fundada na falsa transparência dada pelo olhar que atravessa o equipamento midiático
enxergando ilusoriamente o acontecimento.
O “rolezinho” fez uma inscrição temporária, mas chocante na opinião pública ao trazer
a representação do outro, do dessemelhante, do estranho no familiar (FREUD, 2010). Esta
operação não é orientada pela identificação, por isso não produz o caráter ilusionista de
transformação social baseado no esclarecimento – este sim orientado pela identificação - mas
na atenção para novas formas de conhecimento. Evidencia com isso uma apreensão que não
vem mais do letramento e muito menos da irracionalidade do desejo, mas na sensibilidade
acessada pela experiência mesmo que ela tenha seu ponto de partida no próprio desejo, na
forma consumo.
A identificação é operada por formas estereotipadas e parte de vários vínculos sociais
de conhecimento inscritos já de antemão nos sujeitos, mas a atuação imprevista e imprevisível
das formas artísticas constituídas nas intervenções como o “rolezinho”, do dia 07 de
dezembro de 2013 produz outra possibilidade de entendimento. Elas constituem a ação como
forma de pensamento à revelia dos participantes. Subtrai-se disto um debate importante para
as categorias de racionalidades da esfera pública 14, cujos sujeitos “perdem em termos de
caráter público à proporção que estão presos ao contexto de comunicação de uma 'massa'”.
(HABERMAS, 1984, p. 289).
Ao considerar o “rolezinho” na condição de objeto de estudo para clarear o conceito
de forma artística da intervenção urbana, leva-se em conta que é um embate no plano
comunicacional onde não mais a razão preside as decisões. Segundo Habermas: “a prática
comunicativa cotidiana experimenta um processo de racionalização unilateral que tem como
consequência um estilo de vida marcado por um utilitarismo centrado na especialização.”
14 “Esfera pública não se refere nem às funções nem ao conteúdo da comunicação de todo dia, mas ao espaço
social gerado pela comunicação” (Between Facts and Norms, p. 360). O processo de livre formação da opinião
pública sofre um adoecimento à medida que “os meios de comunicação são monopolizados pelo capital”
(BUCCI, 2017).
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(HABERMAS, 1987, vol. 2, p. 461). A linguagem por meio da qual os indivíduos se
conectam dialogicamente consolidando o mundo da vida, só se torna praticável por estar
ligada a uma sintaxe conhecida, um senso comum ligado à racionalidade. Para estabelecer
uma mediação entre a racionalidade dos subsistemas e a racionalidade do espaço público com
saldo positivo para a emancipação Habermas investe naquilo que chama de “agir
comunicativo” 15 para se contrapor à racionalidade do agir estratégico que é utilitarista e
instrumental. A ação comunicativa permite aberturas que não são colonizáveis, um viés de
pensamento que torna possível justapor e inter-relacionar a forma artística ao agir
comunicativo, pelo seu aporte das condições novas de produzir racionalidade desvinculada da
identificação e do entendimento, mesmo a partir da não racionalidade específica de suas
aparições.
Conclusão
A relação do sujeito com o objeto determina uma síntese unidirecional que não mais
dá conta da relação, inclusive podendo mudar o sentido direcional da própria determinação. A
partir do momento em que o ser humano foi delegando mais e mais funções, principalmente
comunicativas às máquinas, o sujeito perdeu terreno para as determinações das próprias
máquinas em relação a si mesmo (determinação maquínicas). Consequentemente, por
estarmos imersos num grande laboratório, o fator da infalibilidade apregoado às máquinas
reforça o domínio da ciência e da técnica sobre a sociabilidade. Neste sentido, uma nova
sintaxe precisa ser preparada em que se insiram novas formas de comportamento,
desenvolvimento do pensamento, mudanças de valores nas relações e alteridade sujeito
objeto. O campo da expressão artística sempre se dá como lugar das novas formas de
possibilidades de pensamento. Compõe um regime de liberdade e não de determinação, que
aponta para as necessidades das comunidades e dos sujeitos no processo de existência ante à
regulação imposta pelos mecanismos do capital, potencializado pela lógica da
espetacularização. Estas regulações escamoteiam as necessidades até o seu limite, gerando
aumento da falta que se traduzirá em consumo passivo e depressão.
A experiência artística agregada à intervenção urbana em seus vários formatos procura
evidenciar esta falta como desejo negativado; processo que demanda novas formas de
pensamento. No entanto, não sendo compatível com uma racionalidade limitada e
15 O agir comunicativo (ou a ação comunicativa) gera uma razão contrária à racionalidade do agir estratégico
que é utilitarista e instrumental que sufoca o “Mundo da vida” “Sua racionalidade é oposta à sistêmica, diz mais
respeito à existência de um sujeito e a existência de uma linguagem comum pela qual eles se comuniquem.”.
(BUCCI, 2017).
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transvalorada em que subjaz o consenso proporcionado pela aliança consumo-cultura-política,
ganha status político ideológico contrário às expectativas. Contexto em que sobressaem os
aparatos tecnológicos colocados a serviço da divulgação, dos registros e de variadas maneiras
de transvaloração pelo espectro da opinião pública. O sistema de comunicação em rede e em
tempo real agrega um público “fruidor” e participante de amplos setores, regiões, gêneros e
identidades, assim como permite que a intervenção se dê no campo do acontecimento político
e estético capaz de interpelar o inconsciente do sujeito. A necessidade de transvaloração do
conteúdo político das experiências em espetáculo comprova a eficiência do campo da estética
em atingir as camadas do inconsciente.
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Sincretismo sócio-musical: a construção das relações
musico-visuais

Guilherme Weffort Rodolfo 1

Resumo:
A relação musico-visual, observada em obras visuais desde a antiguidade
clássica até os dias atuais, tem sua origem cercada de misticismos, mitologias e,
principalmente, tentativas de enunciações musicais. Em um estudo argumentativo sobre
as origens dessa relação, encontramos ações duradouras que apontam a sociedade, a
natureza, as artes visuais, a performance e a própria execução musical como
motivadoras do discurso músico-visual.
Palavras-chave: História da arte, música, teatro grego, estética, artes visuais
Abstract:
The musico-visual relationship, observed in visual works from classical
antiquity to the present day, has its origin surrounded by mysticisms, mythologies and,
mainly, attempts of musical enunciations. In an argumentative study about the origins of
this relationship, we find lasting actions that point to society, nature, the visual arts,
performance and the musical performance itself as motivators of the musico-visual
discourse.
Keywords: History of art, music, Greek theater, aesthetics, visual arts
Introdução:
A música foi a motivadora de muitas atividades artísticas, seja por características
plásticas, estéticas ou religiosas, ou por tentativas de formação de um discurso musical
na obra visual. As mitologia ou práticas que envolvem essas composições têm suas
origens em uma relação aparente que é constantemente mal avaliada, isto é, não se
atribui à música parte do processo de composição de uma obra. Muitos dos poemas,
quadros e atuações da antiguidade parecem ter suas primeiras motivações através de
músicas, suas características socioculturais e suas atribuições dentro da antiga sociedade
grega. A cena grega, atuada ou vivida, parece ser sempre musicada, por isso tão
representada musico-visualmente.
Construção de sentidos
Desde as primeiras ações humanas ligadas à composição musical, a visualidade
atrelada à música sempre esteve ligada ao ato executor. Em uma pré-história da música,
1
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o cantor que supostamente imitou um pássaro foi também o seu espectro visual,
tornando-se, posteriormente, a representação própria daquela ação aos olhos do também
supostos observadores. Temos a tendência de relacionar ações musicais a certa
multiplicidade de visualidades por pertencermos ao período pós-reprodutibilidade
técnica, ou ainda, pós acusmática, elementos estes que nos projetaram para uma esfera
de associações de imagens muito mais ampla do que os antigos e supostos imitadores de
pássaros.
A representação visual da musical, do próprio executor, ou de seus ornamentos e
instrumentos, têm as primeiras transformações no desenvolvimento do antigo teatro
grego. Com formas próprias de funcionamento, o antigo teatro utilizava da música
como variação do tipo de discurso, uma vez que se apresenta como canto, quase sempre
acompanhado de instrumentos, ou em coro, a saber, nome este proveniente do período
deste mesmo antigo teatro Grego (NERO, 2008: 12-3). Outro termo musical que se
estabiliza em uso no período do antigo teatro é orquestra, ou seja, local em frente à cena
para performances e danças (ibidem). Esta orquestra permitia também as evoluções
performáticas do coro, que canta declamando os períodos da narrativa.
Sabemos que até o desenvolvimento do teatro, a visualidade estava ligada aos
usos em cultos e em apresentações de recitação de poemas épicos. Essa música
mitológica era frequentemente atribuída à magia, gerando nos gregos a crença da
utilização da música em curas, purificações e em operações milagrosas da natureza
(GROUT; PALISCA, 2007: 17-8). Algumas obras são fundadoras da concepção
musical dos gregos antigos, como e Embate entre Apolo e Mársias. No mito, Atena teria
inventado um instrumento de sopro, de eixo duplo, a partir de um osso de cervo: o aulo.
Sua vontade era de tocar esse instrumento em um banquete dos deuses e, ao fazê-lo, foi
zombada, pois a execução deformava a sua face, inflando suas bochechas de forma
engraçada. Atena descarta o instrumento que é encontrado pelo sátiro Mársias. Como o
aulo guardava a memória musical de Atena, este soava maravilhosamente e, muito
rapidamente, Mársias se torna um exímio executor de aulos, a ponto de ser considerado
melhor que Apolo na arte musical. Ao saber disso, Apolo o convida para um duelo
musical tendo as musas como juradas. No evento, Apolo desafia seu oponente a tocar
seu instrumento ao mesmo tempo que declama poemas. Sendo impossível essa prática,
Mársias perde o desafio, enquanto Apolo vence ao cantar e toca um dos mais belos
hinos em homenagem aos deuses do Olimpo. A condenação de Mársias é o esfolamento
vivo, preso a uma árvore (BOSSEUR, 1999: 12-3). O mito em questão é utilizado para
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descrever um ponto importante da cultura grega dessa época: é a vitória do instrumento
de corda sobre o instrumento de sopro.

Figura 1- tocadores de aulos e lira - 470 a.C.
(AUSONI, 2006: 313)

A diferença entre os instrumentos mostra uma face da cultura grega diante de
algumas simbologias. Os instrumentos de cordas, como a lira do mito, dependiam de
bons construtores, de boas condutas disciplinares, além de boa utilização nas
declamações, portanto tem seus ideais ligados aos princípios da razão, da inteligência e
do bom estudo. Ao se utilizar do canto, um hino aos deuses, em conjunto com o soar da
lira, Apolo evoca a concepção de harmonia, muito considerada à época como fundadora
de certo equilíbrio entre desejos (idem). A harmonia também poderia canalizar graça ao
desenvolvimento da consciência dos aprendizes, posteriormente atribuída aos formatos
escalares que definiriam o ethos ligado a música. A harmonia também é tratada como o
bom uso das artes em relação às normas, o nomoi grego, que traria equilíbrio aos
homens se a composição tivesse boas distribuições de ritmos e melodia (CORRÊA,
2008: 87). Do outro lado na disputa descrita no mito temos um instrumento que não é
tocado por um deus, como Apolo, mas por um meio homem, meio animal. Um sátiro
tem as partes inferiores parecidas com a de cabras, vive em florestas e convive entre
animais. O aulo, ou diaulos como descrito em alguns contos, ou ainda tíbia dupla
(BOSSEUR, 1999: 13), é duplo, com duas flautas. Essa característica o transforma em
algo que produz música nos dois braços, direito e esquerdo, e assim, sem equilíbrio. É
frequentemente localizado nas referências eróticas e por isso utilizado em festas.
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Concluímos que a simbologia ligada à cultura musical dos gregos dessa época
poderia produzir efeitos sólidos nos espectadores. O embate que esse mito representa é
referente ao sucesso da inteligência sobre a imprudência e do equilíbrio sobre a vaidade.
Um instrumento que dependia de harmonia para a execução teria espaço nos campos
intelectuais em contra partida aos instrumentos produzidos a partir do interior de
animais selvagens. O aulo é produzido com os ossos do cervo e mostra simbolicamente
uma possibilidade sonora repleta de sangue, um sangue de um animal caído, uma
dessecação da carne que faliu, enquanto a lira é produzida pelos equipamentos de um
artesão. Uma lira seria doada ao poeta Orfeu e daria origem a outro mito fundador da
música. Em resumo, os poderes de Orfeu foram tão expressivos com sua lira que ele
pode seduzir até a morte e resgatar sua esposa. Ao que parece, a música alcança
representação diferenciadoras, capazes de construir narrativas com a simples utilização
dos sons produzidos por cordas ou sopro.
O próprio termo “música” tem uma construção idearia na Grécia antiga.
Conhecido como a palavra que representa a soma de todas as musas, era utilizado de
maneira adjetiva as atividades que estivessem ligadas a beleza e a verdade (GROUT;
PALISCA, 2007: 19). Dessa forma, música e harmonia teriam espaço nas rodas
eruditas, enquanto sons de aulos ou outra espécie menor seriam questionados nas
mesmas rodas. Além das observações simbólicas ligadas as origens dos instrumentos,
outros fatores são interessantes para marcar os traços simbólicos na atividade musical:
as execuções virtuosísticas e os conceitos matemáticos. Os concursos de música, as
declamações públicas, ou os improvisos eram famosos no século V a.C. e geraram um
divisão de conceitos quanto, de uma lado, a simplicidade ou, de outro, complexidade
das execuções. Os virtuosos foram chamados de menos capazes por estarem distantes
do deleite artístico, deixando a música mais simples, assim como suas variações de
canto ou declamação poética, aos ouvidos mais refinados (Idem: 18). No que diz
respeito aos conceitos matemáticos, a preocupação com a exatidão das rimas e dos
ritmos das declamações seria a provável aproximação dos gêneros cantados em melodia
com as atividades mais nobres. A lírica, aquela poesia cantada acompanhada pela lira,
ou as tragédias, e suas divisões em ode e hinos, estavam em termos apreciados que se
relacionavam com a formação e manutenção da cultura e da língua dos gregos (idem:
20). A matemática ligada à música dos gregos teria também o seu embate: entre a
harmonia musical e a harmonia da cosmologia. Pitágoras descreve um princípio
numérico denominado symbolon que articula a dicotomia entre a prática musical e as
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atividades das sirenas. Essas figuras mitológicas produziriam os sons do universo e da
harmonia das esferas, além de balizarem as afinações das liras e suas notações gráficas.
A teoria ligada às Sirenas estava distante das execuções poéticas musicais e se
baseavam nos tetraktys, os triângulos perfeitos pitagóricos (CORRÊA, 2008: 37). As
Sirenas são representadas com cantos doces e envolventes, elas são capazes de seduzir
os navegadores para o fundo do mar. Estas sereias, e assim se descreve seus nomes em
algumas línguas latinas, as “sirenes” em francês, por exemplo, estão descritas no poema
épico Odisseia de Homero como míticas sedutoras das quais os homens devem tapar os
ouvidos ou se prenderem a mastros para continuar seus percursos, de vida talvez. A
alegoria seria de fato questionada séculos depois com a dicotomia matemática de
Pitágoras descrita acima. A brutalidade da natureza encontraria na razão humana seu
equilíbrio. Acima disso, só na cultura do cidadão grego culto é que as virtudes e
inteligências teriam locais, estipulando o fator da língua como a ordenadora principal da
cultura. A língua seria ligada à arte em muitas outras oportunidades da história, como
no Renascimento e no chamado alto Romantismo. Provavelmente, a Grécia do século V
A.C. estenderia os ideais de cultura através da língua “culta” até sua expansão helênica,
ação esta que determinou o uso da língua grega em seus territórios conquistados. A
tecnologia de conquista pela preservação da língua foi posteriormente utilizada pelos
Romanos em suas expansões e conquistas, revelando a importância desse recurso na
dominação de povos e territórios. O embate entre Apolo e Mársias esta na tradição oral
didática do período e revelam a importância da vitória da língua, no evento declamada
pelo deus, sobre os acessos emocionais.
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Figura 2 - Tocador de Kithara
Ânfora - 490 A.C. – Nova York, Metropolitan Museum of Art – fonte: La Musique, 2006: 251.

Em sua tradição visual, as questões ligadas aos instrumentos e aos executores
são claras. Percebemos os objetos, os instrumentos, assim como seus executantes, as
formas físicas, suas tentativas de virtuose ou reflexão, ou ainda, as escolhas
matemáticas que aproximem à boa execução da palavra, como centro das visualidades
declaradas pelos gregos. Ironicamente o teatro grego, este localizado pela construção do
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Teatro de Dionísio por Pisístrato entre 600 e 528 A.C. (NERO, 2008: 13), utilizará com
destreza os sopros, até então rudes e pouco “inteligente” na construção musical junto às
peças. As narrativas conhecidas como ditirambos são relacionadas à Dionísio, entidade
religiosa, que utilizava o aulo em procissões de seu culto. Sempre com danças e
imitações consideradas indecentes à época, o ditirambos teve influência maciça na
ascensão do teatro (GROUT; PALISCA, 2007: 17), além de ser o formador da tragédia,
segundo o próprio Aristóteles (ENCYCLOPÉDIE, 1995: 220).

Figura 3 - Arqueiro tocando um Salpinx – Psiax – 520-500 a.C.
Londres, British Museum - (AUSONI, 2006: 313)
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Assim, em pouco tempo o teatro grego fomentou as transformações estéticas das
visualidades musicais, gerando propostas musico/visuais que alteravam a imagem do
executante para a imagem de uma cena ou período narrativo quando da execução de
sons. Podemos dizer que as diferentes formas discursivas do teatro dessa época podem
ter criado esse tipo de construção sonoro/visual: uma troca da relação visual da música.
Discurso técnico
A música representada em imagens não se relaciona apenas com a iconografia
musical, ou seja, a reprodução de instrumentos ou cenas musicais e matérias visuais.
Como observamos acima, a representação visual se torna eloquente quando atuada pela
persona, em ambiente musical e com costumes culturais típicos. Aparentemente, a
composição visual de época pode ter se manifestado com mais variações, mais recursos
musicais e mais cenas sonoro/musical. Assim, a organização cultural que a ideia de
harmonia remonta parece indicar certo ajuste entre música, a organizadora e motivadora
do saber coerente da época, e demais visualidade: como nos ornamentos e na
arquitetura.

Figura 4 - Capitel "Coríntio" - 300 a.C.
(GOMBRICH, 1999: 108)

A organização harmônica, o conceito de nomoi e a música como ciência foram
aplicados como conceitos citadinos por muito temo. Até o início do século XIX ainda
encontramos tratados sobre o trivium e o quatrivium que descrevem a música em um de
seus eixos didáticos. Ainda sobre a cultura musical aliada aos conceitos do cidadão
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grego, a construção de peças e cenas sem a aparição da execução da música, ou seja,
sem a presença da emissão do som. A acusmática é identificada como um fenômeno
sensorial do qual percebe um som sem a visualidade de sua fonte executora (CHION,
2010: 411). O termo já tinha utilização no período, pois era atribuído aos discípulos de
Pitágoras que escutavam suas palestras de trás de uma cortina e, sem vê-lo, aumentava o
estado de concentração (SHAEFFER, 2003: 80). O termo foi posteriormente utilizado
por Pierre Shaeffer em estudos sobre a música emitida pelo rádio e, adiante, por Michel
Chion quando da escuta musical no cinema. Assim, mesmo sem a visualidade da
execução musical, o conceito musical se instala na cultura grega gerando imagens.
Podemos concluir que o expectador do teatro daquele período teria visões totais ou
parciais das emissões musicais, de qualquer forma, construíram relações com cada peça
ou com cada momento específico da narrativa.
Aparentemente, a representações visuais mentais da música serão apenas
revisitadas nos movimentos de rupturas do final do século XIX. Nessa ocasião, a
necessidade de reorganização de conceitos artísticos, além da também necessidade
aparente de negação dos períodos adjacentes, criaram retornos às significações
ritualísticas da Grécia antiga e de suas trocas sensoriais iniciadas no teatro.
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